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In deze masterproef wordt de impact van samen muziek maken door middel van percussie 

onderzocht aan de hand van de realistische evaluatiebenadering van Pawson en Tilley (1997). Uit 

onderzoek blijkt dat samen muziek maken een positieve invloed heeft op de psychosociale 

ontwikkeling van jongeren, al is het onduidelijk welke onderliggende mechanismen aan de grondslag 

van dit verband liggen. Percussie wordt vaak ingezet als muziektherapie in het interveniëren van de 

geestelijke gezondheid. Om die onderliggende mechanismen in kaart te brengen, wordt in dit 

onderzoek de vraag gesteld op welke manier samen muziek maken een bijdrage kan leveren aan de 

persoonlijke en sociale ontwikkeling gevolgd door verdiepende onderzoeksvragen.  

De fanfakids worden als case gebruikt door op een kwalitatieve manier de onderliggende werking 

van het programma in kaart te brengen door het opstellen van een programmatheorie. Door middel 

van datatriangulatie wordt er een zo breed mogelijk beeld geschept over de fanfakids om de impact 

op de jongeren in kaart te brengen en eventueel de werking te optimaliseren.  

Uit het onderzoek blijkt dat percussie als laagdrempelig middel, inzetten op samenspel en peer 

learning kritische succesfactoren zijn onder kwalitatieve begeleiding. Deze factoren leiden tot 

psychosociale outcomes. Hoewel het onderzoek heel wat beperkingen heeft omwille van covid-19, 

levert het toch een bijdrage op voor de werking van een lokaal verankerde muziekgroep en gelijke 

initiatieven. 
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ABSTRACT 

In deze masterproef wordt de impact van samen muziek maken door middel van percussie 

onderzocht aan de hand van de realistische evaluatiebenadering van Pawson en Tilley (1997). Uit 

onderzoek blijkt dat samen muziek maken een positieve invloed heeft op de psychosociale 

ontwikkeling van jongeren, al is het onduidelijk welke onderliggende mechanismen aan de grondslag 

van dit verband liggen. Percussie wordt vaak ingezet als muziektherapie in het interveniëren van de 

geestelijke gezondheid. Om die onderliggende mechanismen in kaart te brengen, wordt in dit 

onderzoek de vraag gesteld op welke manier samen muziek maken een bijdrage kan leveren aan de 

persoonlijke en sociale ontwikkeling gevolgd door verdiepende onderzoeksvragen.  

De fanfakids worden als case gebruikt door op een kwalitatieve manier de onderliggende werking 

van het programma in kaart te brengen door het opstellen van een programmatheorie. Door middel 

van datatriangulatie wordt er een zo breed mogelijk beeld geschept over de fanfakids om de impact 

op de jongeren in kaart te brengen en eventueel de werking te optimaliseren.  

Uit het onderzoek blijkt dat percussie als laagdrempelig middel, inzetten op samenspel en peer 

learning kritische succesfactoren zijn onder kwalitatieve begeleiding. Deze factoren leiden tot 

psychosociale outcomes. Hoewel het onderzoek heel wat beperkingen heeft omwille van covid-19, 

levert het toch een bijdrage op voor de werking van een lokaal verankerde muziekgroep en gelijke 

initiatieven.  
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DEEL 1: INLEIDING 

1. Probleemstelling  

Tot op de dag van vandaag vinden kwetsbare jongeren weinig aansluiting in 

vrijetijdsparticipatie (van de Walle et al., 2013). Er zijn tal van beperkingen waardoor jongeren zich 

niet durven of kunnen inschrijven in een jeugdvereniging. Daarnaast is er reeds decennialang 

onderzoek gedaan naar het effect van muziek op ons brein en de impact ervan op de werking met 

kwetsbare jongeren (Soeters & Schoor, 2020; Faulkner et al., 2012). De combinatie van 

muziektherapie en kwetsbare jongeren zou het psychosociale welzijn bevorderen (Faulkner et al., 

2012). Alleen is er weinig aandacht gegeven aan de fenomenologische benadering om te bestuderen 

hoe en waarom die interventies werkzaam zijn en wat maakt dat deze een positieve invloed hebben 

op de persoonlijke en sociale ontwikkeling (Pothoulaki et al., 2012).  

Matney (2016) deed onderzoek naar de verschillende studies die er bestaan over het effect 

van het gebruik van percussie in muziektherapie. De programmatheorie van de fanfakids wordt in 

deze masterproef als case gebruikt om te gaan onderzoeken wat de onderliggende werkzame aanpak 

inhoudt en wat maakt dat de jongeren van de fanfakids een persoonlijk groei doormaken.  

Uit onderzoek blijkt dat het maken en luisteren van muziek een positieve invloed heeft op 

verschillende ontwikkelingsvaardigheden. Muziek kan op jonge leeftijd een positief effect hebben op 

het onderdrukken van negatieve gedragsmatige impulsen, taalontwikkeling, sociale en persoonlijke 

ontwikkeling en het geluksgevoel dat kinderen en jongeren ervaren (Van Tetering & Wassink, 2014; 

Van Dyck, 2020). Ook blijkt dat het plezier dat samengaat met muziek maken en dit in combinatie 

met een groepsgevoel, de groei van muzikale, sociale en persoonlijke vaardigheden kan versterken 

(Kokotsaki & Hallam, 2011). Uit de resultaten van Dunbar et al. (2012) blijkt dat muziek maken, 

door gebruik te maken van slagwerk en de eigen stem, de algemene pijngrens verhoogd en het 

angstniveau verlaagd.  

Er zijn tal van voordelen aan het beluisteren en maken van muziek specifiek door middel 

van percussie (Matney, 2016). Deze masterproef zal volgens de regels van de realistische evaluatie 

het programma van de fanfakids evalueren en kritisch benaderen. Door middel van het ontwikkelen 

van een programmatheorie kan er duidelijkheid geschept worden over de aanpak en het proces in 

het omgaan met jongeren die samen muziek maken.   
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2. Literatuurstudie 

2.1. Inleiding 

Vrijetijdsparticipatie zou bijdragen aan een positieve identiteitsontwikkeling van jongeren 

(Van de Walle et al., 2013). Vanuit het idee dat iedereen recht heeft op een veilige plek die hen 

vooruithelpt in het leven, zouden ook kwetsbare jongeren niet uit de boot mogen vallen (Cools et 

al. 2019). Helaas zorgen verschillende beperkingen ervoor dat kwetsbare jongeren minder 

deelnemen aan vrijetijdsparticipatie.  

Vanaf wanneer is iemand kwetsbaar? Individuen of hele groepen kunnen kwetsbaar 

worden door steeds opnieuw met negatieve gevoelens van maatschappelijke instellingen 

geconfronteerd te worden (Van de Walle et al., 2013). Kwetsbare jongeren komen vaak uit 

minderbedeelde gezinnen. Het is een wederkerige relatie tussen de individuen en de 

maatschappelijke context wat maakt dat een individu als kwetsbaar wordt gezien (van de Walle et 

al., 2013). Van de Walle et al. (2013) geven enkele voorbeelden van vicieuze cirkels. Zo zouden 

jongeren zich minder gewaardeerd voelen omdat de moedertaal vaak niet mag gesproken worden 

op school. Wanneer de jongeren hierop bestraft worden, is de kans groot dat ze zich zullen 

verzetten door negatief gedrag te stellen.  

In Brussel zijn deze jongeren de grootste groep (Sacco et al., 2016). Zij vinden vaak geen 

plek binnen de bestaande jeugdverenigingen (Cools et al., 2019). Enerzijds zijn de ouders niet op 

de hoogte van de bestaande jeugdverenigingen en anderzijds is het niet kennen van de taal een 

ernstige barrière (Pissens et al., 2019). Juist doordat ze zich moeilijker kunnen uitdrukken hebben 

zij minder vertrouwen (Sleijpen, et al., 2017).  

Uit het onderzoek van Daemen en collega’s (2013) blijkt dat eens zij de weg naar een 

vrijetijdsparticipatie hebben gevonden, muziektherapie een constructieve bijdrage kan leveren aan 

de ontwikkeling van kwetsbare jongeren.   

2.2. De psychologie van muziek 

Muziek is een belangrijk gegeven voor het menselijk organisme en onderscheidt de mens 

van de dieren (Van Dyck, 2020). In deze masterproef wordt er aangesloten bij Davies (2012) die 

stelt dat een definitie van muziek eender wat kan zijn als deze maar rekening houdt met tradities, 

universele componenten en gelijke invloedrijke fundamenten, diversiteit, de mening van de 
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muziekmaker en diegene die ernaar luistert. Dagelijks luisteren mensen naar muziek en geven er 

zelfs enorm veel geld aan uit om cd’s, platen of tickets voor concerten te kopen (Rentfrow, 2012). 

Muziek zorgt ervoor dat gevoelens opgewekt worden die de levenskwaliteit bevorderen (Zatorre, 

2018). Rentfrow (2012) onderzocht de achterliggende redenen waarom mensen naar muziek 

luisteren. Uit zijn onderzoek blijkt dat muziek onbewust wordt gebruikt om emoties te reguleren, 

identiteitsontwikkeling en de sociale samenhang te bevorderen. Sociale samenhang is de mate van 

verbinding binnen een bepaalde groep, zoals de samenleving (Schmeets & van Beuningen, 2014). 

Corrigall en collega’s (2013) spraken in hun onderzoek ook over een betere regularisatie van emoties 

en een uitgesproken hulpmiddel om meningen en gevoelens te uiten. Muziek heeft een positieve 

invloed op de gehele levensloop, zo zou het maken van muziek in een vroeg levensstadium ervoor 

zorgen dat de kans op een vlotte taalontwikkeling groter is, die op zijn beurt invloed heeft op de 

algemene geletterdheid (Van Tetering & Wassink, 2014). Tot slot wordt muziek gezien als een 

verlengstuk van de persoonlijkheid waarbij de sociale omgeving een belangrijke rol speelt in de 

ontwikkeling ervan en een invloed hebben op onze muziekvoorkeuren (Corrigall et al., 2013).  

2.3. Functie van muziek luisteren 

Wereldoorlogen wekte door muziek een samenhorigheid op tussen familie, vrienden en zelfs 

vijanden (Schäfer et al. 2013). Falk (2004) beschreef de ‘Putting-down-the-baby-hypothese' die 

stelt dat wanneer een kind niet meer wordt gedragen door de moeder, neuriën of zingen er kan voor 

zorgen dat het kind nog nabijheid voelt. Luisteren naar muziek wordt in het onderzoek van Upadhyay 

et al. (2017) ervaren als ‘een bron van plezier en genot’ en ‘kalmerend, motiverend maar ook een 

manier om herinneringen uit het verleden op te roepen’. Deze onderzoekers ontwikkelden het 

‘muziekbetrokkenheidsmodel’ afgebeeld op Figuur 1. 
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Figuur 1: Muziekbetrokkenheidsmodel (Upadhyay et al., 2017).  

Het model toont dat er genderverschillen zijn tussen mannen en vrouwen in de 

muziekvoorkeuren, de luisterstijlen, de manier van luisteren, de functies van muziek en de muziek 

zelf (Updadhyay et al., 2017). Eerder onderzoek van Schäfer en Sedlmeier (2010) toont aan dat 

muziekvoorkeuren afhankelijk zijn van leeftijd, gender, muziekervaring en persoonlijkheid. Mannen 

zouden meer actief luisteren naar muziek terwijl vrouwen passief zouden luisteren (Updadhyay et 

al., 2017). De persoonlijkheid van een individu staat ook in verband met de muziekvoorkeur. 

Jongeren zullen vaker naar muziek luisteren waarbij de tekst overeenkomt met hun persoonlijkheid 

of context (Schwartz & Fouts, 2003). Er worden intensievere emoties ervaren als je luistert naar 

eigen gekozen muziek dan wanneer je luistert naar opgelegde muziek en ook wanneer je alleen 

luistert dan wanneer je met een vriend of kennis naar muziek luistert (Liljeström et al. 2013). Muziek 

heeft dus zowel een persoonlijke, sociale en culturele functie. De cultuur waarin een individu opgroeit 

en leeft, zal bepalen naar welke muziek zij luisteren (Schäfer et al. 2013; Boer et al., 2012). 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat muziek in combinatie met beweging een positief 

effect heeft op de mensheid en diens ontwikkeling van de hersenen (Levitin, 2011). Muziek komt 

vaak overeen met het patroon van de biologische ritmes zoals hartslag en het normale ritme van 

wandelen (Sievers et al., 2012). Uit het onderzoek van Zachopoulou et al. (2004) blijkt dat de 

motorische vaardigheden van kleuters beter ontwikkeld zijn wanneer er een bewegingsprogramma 

wordt gecombineerd met muziek. De resultaten van deze studie staan haaks op het idee van Plato 
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en Decarte die beweren dat lichaam en geest onafhankelijkheid van elkaar zijn (Vicente & Alonso, 

2013). Ondertussen is het heel duidelijk dat muziek niet los staat van het uiten van emoties en kan 

bijdragen in de verwerking van emotionele gebeurtenissen (Swaminathan & Schellenberg, 2015). 

Daarbij is muziek een universeel gegeven waardoor de mens zelfs instaat is om emoties in 

onbekende muziek te herkennen over culturen heen (Swaminathan & Schellenberg, 2015).  

Matney (2016) geeft aan dat hij als eerste onderzoeker op zoek gaat naar alle literatuur die 

er te vinden is over de verhouding tussen muziektherapie en het algemeen welzijn. Uit het onderzoek 

van Matney (2016) blijkt dat het gebruik van percussie het meest bevorderend is voor het algemeen 

welzijn en wordt in heel wat therapieën ingezet. 

2.4. Theoretisch kader 

In deze masterproef gaan we dieper in op het samen muziek maken met jongeren door 

middel van percussie. Het is interessant om te gaan onderzoeken hoe bepaalde verbanden tot stand 

komen. Om te gaan onderzoeken hoe die processen van verandering zich voltrekken, wordt er 

gebruik gemaakt van een kritische evaluatiemethodiek (Weis & Alkin, 2004). In de literatuur worden 

twee verschillende manieren beschreven voor het maken van een programmatheorie. Namelijk: The 

Theory of Change van Carrol Weis of de realistische evaluatiebenadering van Pawson en Tilley (Msila 

& Sethako, 2013). In deze masterproef wordt er gekozen om te werken met de realistische 

evaluatiebenadering. Vanuit een realistische evaluatiebenadering beschouwt men sociale 

programma’s als open systemen, die interageren met de omgeving (Simons et al., 2016). Er is dus 

geweten dat muziek een positieve impact heeft op jongeren op psychosociaal vlak maar hoe zorgt 

dit programma ervoor dat deze processen tot stand komen en hoe kan de organisatie hier bewuster 

op gaan inzetten? Bij sociale verschijnselen zijn er adequate verklaringen die het verdienen om meer 

uitgediept te worden om het oorzakelijk verband te versterken (Mcconnel et al., 2017). Een 

realistische evaluatiebenadering bestaat uit de volgende stappen: 

Stap 1: Wat is het doel van het programma? Wat is de doelgroep? In welke context?  

 Wat zijn de heersende theorieën? 

Stap 2: De evaluator brengt de onderliggende mechanismen in kaart die ervoor kunnen 

 zorgen dat de context zorgt voor het teweegbrengen van specifieke outcomes 

Stap 3: De evaluator voert een kwantitatief of kwalitatief onderzoek uit.  
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Stap 4: De evaluator brengt context, mechanisme en outcomes samen en ontwikkelt  

 voorzichtige theorieën over wat werkt, bij wie in welke omstandigheden.  

Volgens de realistische evaluatiebenadering van Pawson en Tilley (1997) moet onderzocht worden 

wat de bijdragen kunnen zijn van interventies, dan hypothesen gaan ontwikkelen en toetsen aan de 

mechanismen die mogelijks verandering in stand kunnen brengen en tot slot gaan bevragen hoe de 

betrokkenen reageren op de bijdragen en beperkingen van zo’n interventie.  

Pawson en Tilley (1997) zien de realistische evaluatietheorie als een som van de context en 

het mechanisme (Rycroft-Malone, et al. 2010). De benadering biedt een kader om te begrijpen wat 

voor wie werkt in specifieke omstandigheden (Simons et al. 2016; Holma & Kontinen, 2011). Er 

wordt getracht te onderzoeken wat werkt, voor wie en in welke omstandigheden door middel van 

context-mechanisme-outcome-configuraties (CMO-configuratie). Pawson en Tilley (1997) stelden de 

volgende formule op: C + M = O.  

 

 

Figuur 2: CMO-configuratie (Dalkin et al., 2015) 

 

In Figuur 2 wordt afgebeeld wat er concreet bedoeld wordt met CMO-configuratie. Dalkin en collega’s 

(2015) stellen een nieuwe formule voor van de CMO-formule van Pawson en Tilley. Zij splitsen het 

mechanisme op in Resources (hulpbronnen) en Reasoning (redeneringen). De hulpbronnen geven 

weer welke interventies het programma introduceert en de redeneringen hoe betrokkenen daarop 
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reageren. Dalkin en collega’s (2015) plaatsen Context tussen de twee mechanismen, anders dan 

Pawson en Tilley (1997). Zo komen ze tot de formule:  

M(Resources) + C → M(Reasoning) = O 

Deze nieuwe configuratie stelt dat de hulpbronnen of interventies die er zijn, gecombineerd met de 

context die voor bepaalde redeneringen zorgen bij de betrokken, zorgen voor bepaalde resultaten 

(Dalkin et al., 2015). Om de onderliggende mechanismen te kunnen onderzoeken wordt in de 

volgende paragrafen de verschillende outcomes en succesfactoren van percussie beschreven. 

2.4.1.  Positieve effecten van percussie 

Muziek heeft een positief effect op het psychosociaal welzijn van jonge kinderen (Soeters & 

Schoor, 2020; Wood et al., 2013). Psychosociaal welzijn is een toestand van evenwicht die kan 

worden beïnvloed door psychologische en sociale problemen. Psychologische problemen uiten zich 

in gedachten en gevoelens en sociale problemen hebben te maken met andere mensen (Steger, 

2018). Uit onderzoek van Chahal en Scharma (2019) blijkt dat muziek een positief effect heeft op 

het reduceren van angst en het verbeteren van de algemene stemming, die vooral, indien er sprake 

is van psychische en fysieke problemen, een meerwaarde kan zijn. Uit het onderzoek van Hallam et 

al. (2012) blijkt dat mensen het fijn vinden om tijdens het maken van muziek te kunnen laten zien 

tot wat ze in staat zijn waardoor hun zelfvertrouwen groeit.  

Doorheen de jaren wordt percussie het vaakst onderzocht in combinatie met de geestelijke 

gezondheidszorg en psychiatrische patiënten (Matney, 2016). Opvallend is dat veel artikels niet 

beschrijven hoe ze het gebruik van percussie hebben toegepast (Matney, 2016). In Figuur 3 wordt 
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aangetoond waar de positieve effecten zich bevinden wanneer specifiek gebruik wordt gemaakt van 

percussie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3: Positieve effecten van percussie (Matney, 2016) 

De drie meest belangrijkste functies waar percussie een rol in speelt zijn de sociale (social), 

bewustzijns gerelateerde (awareness) en expressie gerelateerde (expression) functies. Onder de 

sociale functies worden zaken verstaan zoals de interacties tussen de deelnemers, de groepscohesie 

of het werken aan relaties. Deze bevorderen vooral de kwaliteit van het leven, nabijheid, sociale 

vaardigheden en de muzikale cohesie. Uit het onderzoek van Romero-Naranjo en collega’s (2014) 

blijkt dat percussie helpt in het opbouwen van adequate relatie en reduceren van angstgevoelens. 

Onder bewustzijn wordt bedoeld het bewustzijn van jezelf, zelfvertrouwen, het welzijn, 

copingsmechanismen en van je eigen bewegingen en je lichaam (Romer-naranjo, et al. 2014). Dit 

bevordert de taakopvatting, de ritmische perceptie en het muzikale bewustzijn. De expressie 

gerelateerde functies kunnen beschreven worden als het uiten van emoties en meningen al dan niet 

muzikaal van aard, hetgeen de emotionele en fysieke expressie ten goede komt (Matney, 2016). In 

deze masterproef wordt dieper ingegaan op de drie belangrijkste functies die tot deze outcomes 

leiden.   
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2.4.1.1. Sociale impact van muziek 

Onderzoek van Hallam (2015) stelt dat samen muziek maken de sociale en culturele 

samenhang versterkt. De oorsprong hiervan ligt in het overlevingsmechanisme om samen sterk te 

staan en zich te beschermen tegen vijanden waarin een ritme en beweging ervoor kan zorgen dat 

dit gevoel zich versterkt (Hallam, 2015). Dat muziek het groepsgevoel kan versterken komt voort 

uit de prehistorie waarbij men zong en danste rond het kampvuur (Honing, 2012).  

Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Van Dyck (2020) over het luisteren naar muziek 

in het midden van een pandemie. Zij stelt dat het enorm belangrijk is om in deze tijden, van 

lockdown, samen muziek te beluisteren en te maken waarbij de dopamine toevoer naar de hersenen 

vergroot en er een geluksgevoel ontstaat en waarbij de samenhorigheid bevorderd wordt (Dunbar 

et al., 2012; Fasano et al., 2019). Er kan dus gesteld worden dat muziek mensen samenbrengt, een 

gevoel van erbij te horen schept en je waardering geeft (Navarro, 2015). Samen muziek maken en 

in het bijzonder drummen, wekt een gevoel van verbondenheid op (Ascenso et al., 2018). Er worden 

gebieden in de hersenen geactiveerd die instaan voor de motivatie en de empowerment van een 

individu en de sociale- en groepscohesie bevorderen (Yap et al., 2017). Het onderzoek van Hove en 

Risen (2009) heeft aangetoond dat door samen ritmisch te tikken op heel korte termijn voor een 

sterke verbondenheid kan zorgen. Aanvullend stelt het onderzoek van Faulkner et al. (2012) dat in 

groep drummen de sociale cohesie versterkt omdat het een echte teamsport is waarbij iedereen een 

eigen rol heeft die alleen tot zijn recht komt wanneer er samen wordt gewerkt. Dit verklaart het 

positieve effect van percussie zoals wordt beschreven in het onderzoek van Matney (2016). Faulkner 

et al. (2012) ontwikkelden een Drumbeat programma waarin beschreven staat welke impact het 

spelen op drums heeft op jongeren. Het programma toont aan dat drummen niet alleen leuk is voor 

jongeren maar dat het zorgt voor sociale aanpassing, verbeterde zelfredzaamheid en positieve 

attitudes. Deelname aan groepsdrummen vergroot de zelfzekerheid en gelijkwaardigheid, hierin 

bedoelt als het hebben van gelijke rechten en gelijke waarden (Faulkner et al., 2012). Opvallend is 

dat er in onderzoek naar de sociale impact van muziek ook vaak het culturele aspect naar boven 

komt. Zo blijkt uit het onderzoek van Israel (2013) dat muziek maken in een groep, mensen rijker 

maakt in het herkennen en erkennen van culturele verschillen, ervaringen over culturen heen en 

zelfs nieuwe ideeën doet groeien. Muziek wordt als het ware een middel om het overbruggende 

sociaal kapitaal, ook wel bridging genoemd, te bevorderen. Bridging zorgt ervoor dat verschillende 
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individuen of groepen toch aansluiting vinden bij elkaar. Vaak berusten deze verschillen in etniciteit, 

religie, sociaaleconomische status, etc. (Gelderblom, 2018).  

2.4.1.2. Bewustzijns gerelateerde impact van muziek 

Onder de bewustzijns gerelateerde impact wordt verstaan het bewustzijn van jezelf, van de 

omgeving en van het eigen lichaam (Matney, 2016). Zelfbewustzijn kan omschreven worden als het 

bewustzijn van je eigen emoties, gevoelens en gedraging (Stewart et al., 2019). Zelfbewustzijn kan 

voor een verandering zorgen in een persoon waarbij muziek dit proces kan bevorderen (Navarro, 

2015). Volgens het onderzoek van Navarro (2015) zorgt samen muziek maken er ook voor dat een 

individu zich meer bewust gaat worden van de verschillen binnen culturen en hier solidair tegenover 

gaat staan. Specifiek percussie zorgt voor meer bewust zijn van het eigen lichaam (Romero-Naranjo 

et al., 2014). Bewust zijn van het eigen lichaam is aandacht hebben voor je eigen gedragingen van 

het lichaam op het moment zelf (Danielsson & Rosberg, 2015).  

2.4.1.3. Expressie gerelateerde impact van muziek 

Leman (2016) geeft aan in zijn boek dat reacties op klanken een aangeboren component is. 

Muziek kan bepaalde gevoelens bij een individu naar bovenhalen op het moment dat de muziek 

opstaat en bevriezen wanneer die niet opstaat (Leman, 2017). Muziek zelf brengt emoties over door 

de toonhoogte, de trilling en vele andere elementen. Maar kan een individu zijn of haar emoties ook 

uiten door het maken van muziek en meer bepaald in percussie? Chau et al. (2014) onderzochten 

welke emoties samenhangen met instrumenten. Daaruit blijkt dat percussie positieve emoties 

opwekken zoals blijheid en heldhaftigheid. Zo zou het maken van muziek ervoor kunnen zorgen dat 

moeilijke emoties worden verwerkt (Hallam et al. 2012). Op die manier kan er op een universele en 

expressieve manier gecommuniceerd worden (Welch et al., 2017).  

In een artikel van het Nederlandse tijdschrift Het Parool over drummen op een Taiko, stond 

beschreven hoe de lerares haar leerlingen motiveerde om op de trommels te slaan door te zeggen 

dat ze aan iemand moesten denken die ze haten (Bollee, 2017). Hoewel er vanuit een logischer 

verklaring kan gesteld worden dat door het slaan op drums negatieve gevoelens afgereageerd 

kunnen worden en een plaats krijgen, is hier opvallend weinig wetenschappelijk gerelateerde 

informatie over te vinden.   
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Bij een realistische evaluatiebenadering legt men in eerste instantie de onderliggende logica 

van de interventie bloot en in plaats van te focussen op een oorzaak-gevolg relatie is hier de centrale 

vraag: hoe, voor wie en onder welke omstandigheden kan, in deze case, percussie bijdragen tot de 

sociale samenhang, de bevordering van het psychosociaal welzijn en de expressie van emoties 

(Gielen, 2017). In de literatuur werden twee factoren het meest gelinkt aan het samen muziek 

maken door middel van percussie, namelijk: Peer learning en improvisatietechnieken 

2.4.2.  Succesfactoren  

2.4.2.1. Peer learning 

In het klassieke muziekonderwijssysteem wordt de kennis vaak overgedragen van docent 

naar student en is er weinig ruimte om te leren van medestudenten (Hanken, 2016). Peer-learning 

wordr in verschillende onderwijsorganisaties onderzocht maar er wordt nog weinig aandacht besteed 

aan het leren van gelijken in een muzikale setting (Petocs, et al. 2014). Peer learning kan 

gedefinieerd worden als het overdragen en verwerven van kennis door gelijken die geen 

professionals zijn maar elkaar willen helpen en zo ook leren (Topping, 2005). Er kan gesproken 

worden van asymmetrische peer learning: leren van van verschillende leeftijden en niveau’s en 

symmetrische peer learning: leren van gelijke leeftijden en niveau’s (Creech et al., 2020). Ook 

Piaget en Vygotsky geven aan dat het leerproces wordt bevorderd door leeftijdsgenoten (Topping et 

al. 2017). Peer learning wordt gekenmerkt door bemiddeling, een veilige omgeving en tolerantie 

van verdeeldheid (Riese et al., 2012). Zo’n veilige omgeving is belangrijk voor kinderen om zich te 

ontwikkelen en van gelijken te leren (Easter, 2021). Ook omgekeerd zou een veilige omgeving 

belangrijk zijn voor diegene die de leider is. Hoe meer vertrouwen er is van de groep, hoe meer 

vertrouwen er zal zijn als leider. Dit kan worden gecreëerd door feedbackmomenten in te lassen van 

de leerlingen naar de leraar toe (Ford et al., 2015). Er is het wederzijds leren van elkaar en het 

directioneel leren. Wederzijds leren door medeleerlingen is het in groep een taak samen verwerken 

terwijl directioneel leren van medeleerlingen gaat over een gelijke die een verantwoordelijkheid 

draagt om de anderen iets bij te leren (Topping et al. 2017).  

Door het leren van gelijken ontstaat er een positief effect op het psychologisch welzijn. Het 

psychologisch welzijn is het vermogen om relatie met anderen te ontwikkelen, te onderhouden en 

op de juiste manier in te zetten om doelen te bereiken (Hanson er al., 2015). Het onderzoek van 

Hanson et al. (2015) heeft aangetoond dat peer learning een invloed heeft op elk individu ongeacht 
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geslacht, ras of sociaaleconomische status. Er worden diepere vriendschappen en banden ontwikkelt 

die op andere manieren niet tot stand waren gekomen doordat muziek hen als middel bindt (Creech 

et al., 2020). 

Het hogere bewustzijn wordt gestimuleerd in peer learning wanneer er nog steeds de steun 

is van de docent (Nielsen et al., 2018). Bandura gaf in 1997 met haar theorie reeds aan dat een 

individu leert door naar anderen te kijken. De sociale leertheorie van Bandura stelt dat mensen, 

ongeacht de context waarin zij zich begeven, van elkaar leren (m.a.w. het modelleren van gedrag) 

(Deaton, 2015). Uit het onderzoek van Emery et al. (2013) blijkt dat de leiders die taakgericht zijn 

over het algemeen hoger scoren op extraversie, openheid en conscientieusheid. Mensen die hoger 

scoren op neuroticisme zouden zich minder snel kandidaat stellen als leidersfiguur. Hieruit kan 

gesteld worden dat de leider willen zijn, persoonsafhankelijkheid is. Hoewel het niet bij iedereen 

aangeboren is, kan het wel worden aangeleerd (Bovendeerd, 2015). 

Er zijn heel wat onderzoeken die de belangen van peer learning aanhalen en hierop inzetten 

maar er is weinig geweten over de relaties onderling en de onderliggende processen van het leren 

van gelijken (Riese et al., 2012). Peer learning bevordert de drie bovenstaande componenten: 

sociale samenhang, zelfbewustzijn door motivatie en zelfeffectiviteit door expressie (Nielsen et al., 

2018). Nielsen en collega’s (2018) onderzoeken welke impact peer learning heeft op een muzikale 

groep. Wanneer de groep reeds improvisatietechnieken inbrengt, doen zij het meest aan peer 

learning in vergelijking met een groep die nooit improviseren.  

2.4.2.2. Improvisatie 

Scheffel en Matney (2014) ontdekken in hun onderzoek dat percussie het vaakst wordt 

ingezet bij improvisatietechnieken. Improvisatie is het iets spontaan uitvoeren of creëren zonder 

voorbereiding (Vougioukalou et al., 2019). Improviseren bevordert het zelfvertrouwen en algemeen 

welzijn doordat er een niet oordelende filosofie wordt gecreëerd waarbij nieuwe geluiden eerder als 

interessant worden ervaren dan vreemd (Vougioukalou, et al. 2019). Tijdens een improvisatie 

moment zitten de leden in een eigen wereld waarbij er spontante reactie aan de hand van gevoel 

worden geproduceerd (Schroeders et al., 2019). Improvisatie door middel van percussie van het 

lichaam of slagwerk wordt vaak toegepast aangezien het zo eenvoudig is. Iedereen kan ergens op 

slaan waardoor er geluid wordt gecreëerd en wanneer al die geluiden samen één lied vormen zal 

hierdoor een verbondenheid worden gecreëerd tussen de deelnemers (Vougioukalou et al., 2019). 
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Elk geluid dat er ontstaat is een reactie op een voorgaand geluid. In groep wil dit zeggen dat erop 

elkaars geluid wordt gereageerd (Schroeders et al., 2019). Een geïnterviewde uit het onderzoek van 

Vougioukalou et al. (2019) gaf aan dat door het zien dat iemand spontaan een eigen inbreng doet 

in een lied en hier positief op wordt gereageerd, je zelf ook mee gaat durven improviseren en 

uitproberen. Het improviseren kan ervoor zorgen dat er niet steeds eenzelfde leider is en dat er van 

elkaar geleerd wordt, peer to peer learning. 

2.5. Onderzoeksvragen  

Hoewel er al heel wat geweten is over welke invloed muziek op een individu kan hebben en 

de impact van muziektherapie om rond psychische kwetsbaarheden te werken, is er weinig geweten 

over wat muziek nu met een groep kwetsbare jongeren kan doen. Het doel is om een 

programmatheorie op te stellen die aan de volgende vragen zal voldoen met als referentiepunt 

Figuur 2 van Matney (2016):  

1. Hoe kan samen muziek maken bijdragen aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling 

van jongeren?  

2. In welke mate heeft peer learning een invloed op de sociale samenhang en de 

gelijkwaardigheid?  

3. In welk mate heeft percussie een invloed op de expressie van emoties door middel 

van het slaan op drums?  

Een programmatheorie is een geheel van ideeën en stellingen over hoe en waarom een bepaalde 

interventie werkt met vooropgestelde doelstellingen. Een programmatheorie bestaat uit de context, 

mechanismen en de uiteindelijke resultaten of outcomes (Pas-Pascual, 2017). Deze 

programmatheorie zal de belanghebbenden een overzicht geven van de verschillende mechanismen 

die er zijn en waarop eventueel nog meer ingezet mag worden (Van der Veken et al., 2020). 
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DEEL 2: METHODE 

1. Deelnemers 

1.1. De fanfakids 

De fanfakids zijn een groep multiculturele jongeren uit Molenbeek. Deze groep bestaat, in 

2021, uit 29 jongeren. De leeftijden lopen uiteen van zeven tot zestien jaar (M= 10.5, SD= 3.23). 

Er bevinden zich vijf meisjes in de groep en 24 jongens (Zie Tabel 1). De fanfakids vormen een 

diverse groep op gebied van cultuur. Vanuit dossierstudie kan gesteld worden dat één deelnemer 

een eerste migratieachtergrond heeft, vervolgens zijn er 26 deelnemers (90%) waarbij minstens 

één ouder een migratieachtergrond heeft en de overige twee deelnemers hebben geen 

migratieachtergrond. Zo’n 16 (55%) deelnemers hebben roots in West-Afrika, drie (10%) in 

Centraal-Afrika, twee (7%) in Zuidoost-Azië en Zuidoost-Amerika en vier (14%) in Europa. De 

fanfakids biedt kinderen en jongeren uit de wijken ruimte om hun talenten te ontplooien om zo hun 

positie in de maatschappij te optimaliseren. Men zorgt ervoor dat er op geen enkel moment iemand 

uitgesloten kan worden op basis van migratieachtergrond of sociaaleconomische status. Er wordt 

voorrang verleend aan kinderen die worden doorverwezen door een zorgcoördinator op een school 

want de fanfakids werken samen met enkele Molenbeekse scholen en geven onder de middag ook 

workshops. De fanfakids zijn ontstaan om op een laagdrempelige manier vrijetijdsparticipatie aan 

te bieden.  

Om een programmatheorie op te stellen is het belangrijk te weten wat de huidige 

doelstellingen zijn van de organisatie. De organisatie van de fanfakids wil inzetten op een positief 

zelfbeeld bij en over de Brusselse jongeren, samenwerking tussen verschillende culturen versterken 

en voorbeeldfiguren creëren voor andere jongeren. Door middel van muziek en beweging wordt er 

op een actieve en passieve wijze aan cultuurparticipatie gedaan.  

  



   15 

 

Tabel 1:Ledenlijst fanfakids 2021; M= meisje, J= jongen 

Geboortejaar Geslacht Afkomst eerste 
migratie 

Afkomst minstens 
één ouder 

2005 J   Centraal – Afrika  
2005 J   West – Afrika  
2006 M  West – Afrika  
2006 J   West – Afrika  
2006 J   West – Afrika  
2006 J   West – Afrika  
2007 J  Noord - Afrika 
2008 M  Europa 
2008 J  Zuidoost - Azië    
2008 J   West – Afrika  
2008 J  Centraal – Afrika   
2011 M  West – Afrika  
2011 J   West – Afrika  
2011 J   Europa 
2011 J  Zuidoost - Azië  
2012 J   Zuid - Amerika 
2012 J   West – Afrika 
2012 J   Noord – Afrika  
2012 J   West – Afrika  
2013 J   
2013 J   Centraal – Afrika  
2013 J   Europa  
2014 M  West – Afrika  
2014 M  Europa 
2014 J   West – Afrika  
2014 J   Zuid – Amerika  
2014 J    
2014 J   Noord – Afrika  
2014 J   West – Afrika  

 

1.2. De organisatie  

Er worden drie werknemers van de organisaties rond de fanfakids gecontacteerd om deel te 

nemen. Eén vrouw tewerkgesteld bij Metx. Metx is een Brussels productiehuis voor grootstedelijke 

muziek. Eén van de projecten van Metx zijn de fanfakids. Bijkomend namen twee mannelijke 
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jeugdhulpverleners deel aan het onderzoek die instaan voor de begeleiding van de fanfakids alsook 

nauw samenwerken met de werknemer op Metx. De groep van de organisatie bestaat uit één vrouw 

van 39 jaar en twee mannen van 51 en 24 jaar.  

1.3. De ouders  

Drie ouders nemen deel aan het onderzoek. Alle drie zijn ze moeder van minstens één 

deelnemer van de deelnemende jongeren. De eerste ouder heeft een tweedemigratie achtergrond 

en heeft een pleegzoon die momenteel lid is van de fanfakids. Zelf is zij ook lid geweest van deze 

groep als stagiaire. De tweede ouder heeft een eerste migratieachtergrond en heeft drie zonen bij 

de fanfakids. De laatste ouder heeft een tweede migratieachtergrond en heeft ook drie zonen bij de 

fanfakids. Zij hebben via een oproep van de jeugdhulpverlener zichzelf aangemeld om deel te nemen 

aan het onderzoek.  

1.4. Ex-fanfakids 

Twee deelnemers van het onderzoek, die ook behoren tot de groep van de organisatie en de 

ouders, zijn zelf lid geweest van de fanfakids. Het gaat hier om de huidige jeugdhulpverlener van 

24 jaar oud en de een moeder wiens pleegzoon op dit moment lid is van de fanfakids. 

2. Gegevensverzameling  

Dit onderzoek gaat uit van een kwalitatieve methode met drie soorten dataverzameling. Ten 

eerste werd aan participerende observatie gedaan, ten tweede werd er een focusgroep 

georganiseerd en tot slot werden er semigestructureerde diepte-interviews afgenomen. 

De onderzoeker ging de fanfakids exploreren door middel van verschillende participerende 

observatiemomenten om het vertrouwen van de deelnemers te verwerven. Participerend observeren 

geeft volgens Pols (2016) het meest uitgebreide onderzoeksmateriaal op. Door middel van deze 

observatie kan je eenvoudig te weten komen hoe mensen zich gedragen in hun natuurlijke omgeving 

en wat dit voor hen betekent (Allewijn-Tzipris, 2016). Vertrouwen van de deelnemers was een 

cruciaal gegeven in de dataverzameling en zorgt ervoor dat zowel de deelnemer als de onderzoeker 

zich aangenaam voelen bij elkaar. De onderzoeker was fysiek aanwezig en nam actief deel. De 

momenten waarop de onderzoeker aanwezig was, bood voor deze thesis heel wat informatie over 

hoe de fanfakids werken, wie ze zijn en om hen beter te kunnen begrijpen tijdens het afnemen van 

interviews. Gedurende de periode van September 2020 tem Februari 2021 zijn er acht momenten 
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van actieve observatie geweest, in totaal 20 uren en 30 minuten. Gemiddeld duurde een bezoek 2 

uur en 30 minuten (M= 2.56; SD= 1.24). De onderzoeker neemt hierin een actieve rol op door zich 

te integreren tijdens speelmomenten en mee te trommelen tijdens repetities. De onderzoeker hield 

een dagboek bij van de aanwezige momenten en observaties. Deze korte samenvattingen van de 

observatiemomenten werden geschreven in de trein op de terugweg. 

 Vervolgens werd er een focusgroep georganiseerd en diepte-interviews afgenomen. Alvorens 

deze werden gedaan, ondertekenden de participanten een informed consent (Bijlage 1) om 

toestemming te geven dat wat zij vertelden mocht worden opgenomen en uitgeschreven in deze 

masterproef. De informed consent werd in twee talen opgesteld, namelijk: Nederlands en Frans. De 

focusgroep en één diepte-interview werden online via Teams georganiseerd. De andere diepte-

interviews werden georganiseerd bij de respondent thuis of op een rustige locatie op hun werk. 

Tijdens de fysieke interviews werden de corona maatregelen respecteerd. Wanneer er geen 

anderhalve meter afstand kon bewaard worden, werd een mondmasker gedragen. De interviews 

met de kinderen bevonden zich op Metx tijdens een repetitiemoment. Deze interviews werden buiten 

afgenomen waarbij de onderzoeker een mondmasker droeg. 

Om een programmatheorie op te stellen wordt er een focusgroep georganiseerd in 

combinatie met een documentanalyse. Een focusgroep laat toe om mensen op elkaars meningen te 

laten reageren en aanvulling te geven aan een antwoord. Deze groep bestond uit drie werknemers 

van de fanfakids en werd online via het platform Teams georganiseerd op 3 maart 2021. De drie 

werknemers vulden alle drie de Informed Consent in waarin ze toestemming gaven voor deelname. 

Het semigestructureerd interview duurde 60 minuten. Het doel was om de verschillende 

perspectieven in kaart te brengen met de betrokkenen van de fanfakids. De documentanalyse 

bestaat uit een document waarin beschreven staat wat de oorspronkelijke pedagogische opzet is 

van de fanfakids. Deze twee soorten methoden dragen bij tot het opstellen van een objectieve 

programmatheorie.  

Om de programmatheorie en de onderzoeksvragen te evalueren worden er diepte-interviews 

uitgevoerd bij de fanfakids, de ouders en ex-fanfakids. De diepte-interviews bij de kids hebben enkel 

plaatsgevonden bij jongeren onder de 12 jaar en met als enige hobby de fanfakids. Er hebben in 

totaal zes korte interviews plaatsgevonden bij de kinderen. Twee interviews bij personen die bij de 

fanfakids hebben gespeeld tijdens hun jeugd en drie diepte-interviews bij ouders waarvan één ook 

een ex-deelnemer is. Bij de kinderen duurde het interview gemiddeld 7 minuten en vonden plaats 
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op 31 januari 2021 (M= 7.21, SD= 3.09). De vier andere diepte-interviews met drie ouders en één 

ex-fanfakid duurden gemiddeld 31 minuten en vonden plaats op 31 januari 2021 en 14 april 2021 

(M= 31.50, SD= 3.12).  

Zowel aan de jongeren als aan de ouders werd meegegeven dat wat er wordt verteld 

volstrekt anoniem blijft. Hoewel het uitgeschreven zal worden in de masterproef, zullen er nooit 

namen van de jongeren noch van de ouders worden vermeld. Dit zal vervangen worden door random 

toegewezen initialen die ook niet vergelijkbaar zijn met de echte naam van de personen.  

3. Data-analyse 

3.1. Veldwerk 

De observatieverslagen werden nagelezen door de onderzoeker. Op deze 

observatiegegevens kon teruggevallen worden tijdens de interviews om zaken beter te begrijpen. 

Door actief deel te nemen aan de groep kon de onderzoeker voorbeelden aanhalen tijdens een 

interview en beter inspelen op de geïnterviewde. Deze observatiegegevens worden vooral als 

ondersteunende factor gebruikt in de resultaten.  

3.2. Documentanalyse 

De jeugdhulpverlener van de fanfakids beschikt over een document van de pedagogische 

opzet met de einddoelen van de fanfakids. Dit document geeft een beeld over de insteek waar de 

huidige vrijetijdsparticipatie, de fanfakids, op inzet. Hierin werd door de onderzoeker de 

belangrijkste informatie gefluoresceerd. Net zoals de observatiegegevens werd ook dit document 

niet volgens een bepaald protocol geanalyseerd maar eerder bijgehouden als achtergrond informatie 

tijdens de interviews en voor het opstellen van de programmatheorie.  

3.3. Interviews en focusgroep 

Deze interviews worden geanalyseerd volgens de regels van de IPA (interpretatieve 

fenomenologische analyse). Deze soort analyse probeert de ervaringen van mensen te begrijpen 

vanuit het standpunt van de persoon zelf. Er wordt gefocust op de subjectieve ervaring van de 

deelnemer (Alase, 2017; Smith, 2017). Deze techniek vindt dus enerzijds zijn basis in de 

fenomenologie, zonet beschreven, maar ook in de hermeneutica. Het idee van hermeneutica is de 

dubbele interpretatie, enerzijds vanuit de beleving van de geïnterviewde en anderzijds vanuit de 

interviewer zelf. IPA houdt er rekening mee dat net zoals de geïnterviewde ook de onderzoeker de 
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studie kleurt door de eigen interpretaties. De vorm hangt dus af van zowel de geïnterviewde 

deelnemer als de onderzoeker zelf. Het is een idiografische techniek dat wil zeggen dat men een kijk 

gaat nemen in een unieke leefwereld, hier de fanfakids, wat maakt dat er weinig respondenten nodig 

zijn om deze techniek uit te voeren. Belangrijk hierbij is dat de analyses nooit veralgemeend kunnen 

worden (Dawn, 2014). Er kunnen enkel conclusies gesteld worden over de fanfakids zelf en niet over 

andere groepen die samen muziek maken door middel van percussie. Wat niet weergeeft dat dit 

geen inspiratiebron mag zijn voor gelijkaardige instanties. 

Alle interviews worden handmatig getranscribeerd en gecodeerd. Dit wil zeggen dat na het 

transcriberen alle interviews grondig worden bekeken, waarbij er per interview een codeboom wordt 

opgesteld. Vervolgens worden de codebomen bekeken en gecodeerd op basis van enkele criteria 

vooropgesteld door de onderzoek. De onderzoeker heeft alle interviews getranscribeerd en 

handmatig gecodeerd volgens de criteria: centraliteit, frequentie en relevantie. Er wordt bekeken 

wat er centraal terug komt per interview, welke thema’s er over de interviews heen vaak terug 

komen en wat relevant is in dit onderzoek. Verder wordt onderzocht aan welke labels de 

verschillende thema’s kunnen worden toegeschreven. Er wordt een verschil gemaakt tussen context, 

mechanisme en outcome. Tot slot werden de onderliggende verbanden schematisch weergegeven 

in CMO-configuraties en toegevoegd in de resultaten.  
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DEEL 3: RESULTATEN 

1. Programmatheorie 

Tabel 2: CMO-configuraties 

 Context Mechanisme Outcome 

  Resource Response  

CMO1 Multiculturele 

groep jongeren 

Laagdrempelig 

middel (percussie) 

Expressie van 

emoties door op 

trommels te 

slaan 

Zelfbewustzijn + 

eigenwaarde 

CMO2 Groep drummen Inzetten op 

samenspel 

Het gevoel 

ergens bij te 

horen 

Belangrijk voelen 

+ 

gelijkwaardigheid 

CMO3 Samen muziek 

maken 

Peer learning + 

leidinggeven 

Voelt aan als 

een veilige en 

motiverende 

omgeving 

Zelfbewustzijn + 

eigenwaarde + 

gelijkwaardigheid 

+ belangrijk 

voelen + 

zelfacceptatie 

CMO4 Veilige en 

motiverende 

omgeving 

Ondersteunende 

coach 

Belangstelling 

voor eigenheid 

en talenten 

Eigenwaarde + 

talenten 

ontdekken + 

zelfstandigheid + 

gelijkwaardigheid 

 

In bovenstaande Tabel 2 van de programmatheorie wordt beschreven in welke context bepaalde 

outcomes worden veroorzaakt door middel van bepaalde mechanismen. Deze verschillende CMO-
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configuraties, volgens de vernieuwde formule van Dalkin en collega’s (2015), worden in volgende 

paragraferen schematisch weergegeven en verder toegelicht aan de hand van de gegevens uit de 

interviews, observaties en documentanalyse. De vernieuwde formule die een onderscheid maakt 

tussen hulpbronnen en redeneringen worden hier gedifferentieerd door middel van een Duitse 

komma (/). 

1.1. CMO1 

 

Figuur 4: CMO1 

 

CMO1: Vrijetijdsparticipatie met een multiculturele groep zorgt voor meer zelfbewustzijn en 

eigenwaarde bij de jongeren doordat er wordt gewerkt met een laagdrempelig middel, namelijk: 

percussie dat zorgt voor succeservaringen en expressie van emoties door op de trommels te slaan 

(Figuur 4).   

Door één van de ouders wordt percussie beschreven als een muziekinstrument dat iedereen 

kan en waarbij geen voorkennis nodig is. Dit zorgt ervoor dat een jong kind snel een eerste 

succeservaring heeft.  

“(…) Je sluit je aan bij de fanfakids, ze zien dat het niet zo moeilijk moet zijn en dat ze niet 

eerst notenleer moeten gaan doen. Ze kunnen meteen meedoen door op een stok te kloppen 

en na een tijdje leer je moeilijker en kun je vooruitgaan tot effectief snaar te spelen of nog 

Multiculturele 
groep jongeren 

Laagdrempelig 
middel/expressie

Zelfbewustijn

Eigenwaarde
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hoger te gaan door in samenwerking met andere organisaties nieuwe instrumenten te leren 

spelen. En dat is een grote meerwaarde voor die kinderen die anders nooit de kans zouden 

krijgen. En dat heb ik meteen gezien en voor mijzelf vond ik dat leuk dat ik op latere leeftijd 

mee kon spelen in een groep waarmee er optredens werden gedaan en die uitstappen waren 

leuk en laagdrempelig. Je had geen druk maar we droegen wel een kostuum. Je dacht niet 

van zie ik er wel goed uit? Pas ik hier wel in? Eens je begint te spelen voel jij je zo gelijk 

met de andere kinderen dat je je verbonden voelt met de rest dat is heel waardevol voor 

iemand die dat niet had.” (Ouder 1) 

Door middel van het slaan op de trommels kunnen er negatieve gevoelens zoals boosheid, frustratie 

of verdriet van zich af worden getrommeld om zich daarna beter te voelen. Een ouder lichtte hierbij 

toe hoe zij ziet dat haar zoon zich kan uiten door middel van het slagwerk. 

“Als hij met zijn krullen voor zijn ogen zit, dan weten we dat hij niet zo heel blij is en hij zegt 

dat als hij trommelt er iets in zijn lichaam gebeurd waardoor er iets vrijkomt naar mijn 

hersenen en dan ben ik terug blij.” (Ouder 3) 

Bij een ouder viel het op dat er veel expressie in het spelen van de percussie zit maar dat dit minder 

te maken heeft met positieve of negatieve gevoelens die haar zoon wil uiten. Ze merkt wel op dat 

haar zoon, wanneer hij zich slecht voelt en niet naar school kan, wel steeds openstaat om naar de 

fanfakids te kunnen gaan. Niet onmiddellijk de percussie maar het gevoel dat er heerst, het 

overgrote thema van gelijkwaardigheid dat we overal kunnen terugvinden zorgt ervoor dat er 

intrinsieke energie gestoken wordt in een activiteit waardoor de negatieve gevoelens die er eerder 

waren, worden stopgezet.  

“Als je iets doet dan ga je je emoties er helemaal insteken en al je energie want je weet niet 

wie je zal zien dus je moet er al je energie insteken. Soms is mijn zoon niet blij, zelfs als hij 

wat ziek is dan nog wil hij naar de fanfakids.” (Ouder 2)  

“Sindsdien is de oudste beginnen gaan en dan de andere zoon die het dan ook heel moeilijk 

had op school, die vond geen aansluiting binnen de klas en de groep dus voor hem was dat 

een verademing die buitenschoolse activiteit dus ik vind dat zo’n een belangrijke factor dat 

die buitenschoolse activiteit de zaken kunnen opnemen wanneer kinderen zich eigenlijk niet 

goed voelen in het onderwijs of op school of thuis.” (Ouder 3) 
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Het laagdrempelig middel en het samenspel zorgt ervoor dat er een veilige groep wordt gecreëerd 

waar emoties zijn toegelaten. Een ex fanfakid-deelnemer gaf het volgende aan om zijn gevoel over 

de fanfakids te beschrijven:  

“Het geeft je moed. De rest kan allemaal in het honderd lopen maar je weet dat je bij de 

fanfakids zit en dat het kan zijn dat je volgende maand in Italië bent of ergens in Frankrijk 

aan het spelen bent dus ik denk wel dat het een houvast is, als je dan een tegenslag  hebt, 

dan kan je wel denken van: cava.” (Ex-fanafkid 1) 

De sterkte van deze groep is dat iedereen gelijk is en dat er geen toelatingsvoorwaarden zijn op 

basis van cultuur of sociale economische status maar ook omgekeerd dat deze groep de 

multiculturaliteit uitstraalt naar nieuwe deelnemers toe door optredens te doen. 

“(…) maar mensen zien een façade en zien een groep kinderen die samen muziek maken en 

denken dat het mooi is dat er blanke kinderen worden toegelaten in de groep. Niemand laat 

dat toe, dit is gewoon een werking. Ook blanke kinderen leren waarom ze niet gewoon 

kunnen samenleven met kinderen met een andere origine en waarom moet dat gezien 

worden als dat is vreemd? Die groeien op met elkaar en dan is dat voor mij logisch dat dat 

met elkaar verbonden is.” (Ouder 1) 
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1.2. CMO2 

 

Figuur 5: CMO2 

CMO2: Door in groep te drummen wordt er ingezet op het samenspel dat op hun beurt het gevoel 

van erbij horen vergroot. Door dat samenspel, zal een jongere zich belangrijk voelen en vergroot de 

gelijkwaardigheid in de groep (Figuur 5).  

“(…) En dat heb ik meteen gezien en voor mijzelf vond ik dat leuk dat ik op latere leeftijd 

mee kon spelen in een groep waarmee er optredens werden gedaan en die uitstappen waren 

leuk en laagdrempelig. Je had geen druk maar we droegen wel een kostuum. Je dacht niet 

van zie ik er wel goed uit? Pas ik hier wel in? Eens je begint te spelen voel jij je zo gelijk met 

de andere kinderen dat je je verbonden voelt met de rest dat is heel waardevol voor iemand 

die dat niet had.” (Ouder 1) 

“En ineens kom je bij de fanfakids, je doet je eerste les mee en je ziet dat iedereen speelt 

dus je wil ook meespelen. Je doet mee, je leert je karakter openstellen.” (Ouder 1) 

De jongeren gaan een belangrijke rol krijgen in een groep. Hoewel ze niet allemaal dezelfde migratie 

achtergrond hebben, zijn ze toch gelijk daarin. Het idee dat ze in een groep zijn terecht gekomen 

waar ze eindelijk eens niet diegene zijn die anders is, maakt dat er al snel een verbondenheid groeit.  

Groep drummen
Inzetten op 

samenspel/gevoel 
ergens bij te 

horen

Belangrijk voelen

Gelijkwaardigheid
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“Eigenlijk hebben die dezelfde problematiek op een andere manier en die vinden elkaar. Die 

kunnen erover babbelen, die kunnen erover lachen en amuseren en omgekeerd hebben ze 

een waardevolle rol te spelen binnen de samenleving.” (Ouder 1) 

Het samenspelen zorgt ervoor dat ze hetzelfde doel hebben en één grote gelijkenis. Dit zorgt er dan 

weer voor dat de grote verschillen tussen de leden minder zichtbaar worden. Het is op dat moment 

niet belangrijk van waar je komt of hoe je eruitziet, het is belangrijk dat er muziek wordt gespeeld. 

“die zien dat ze een klein huis hebben en dat andere dat ook hebben. Zoveel gelijkenissen 

maar omgekeerd ook. Je hebt die kinderen maar je hebt evengoed een zeer middenklasse 

kinderen. En zelfs die kinderen die kunnen zich aan hun ook associëren want ze gaan naar 

dezelfde school en eigenlijk willen we allemaal gewoon muziek spelen en de manier waarop 

is leuk en dat bindt hun en dat maakt dat niemand de nood heeft, als ze samen komen 

hebben ze iets om te doen en daarom heeft niemand de nood om te zeggen ik ben rijker of 

ik ben armer. Nee ze zijn er niet meer mee bezig maar ze hebben zoveel gelijkenissen en 

verschillen en dat maakt het interessant dat één ding al die kinderen samenbrengt.” 

(Ouder1)  

“ik denk dat de muziek hem minder utmaakt dan het feit van dat samenhorigheidsgevoel. 

Muziek is belangrijk, dat is het startpunt en de basis en dat is iets dat hen allemaal bindt, 

de reden waarom dat ze constant samenkomen.” (Ouder 3) 

Er kan niet gespeeld worden met maar één iemand. Iedereen is even belangrijk en ze hebben elkaar 

nodig om op te treden. Dit zorgt ervoor dat ze zichzelf ook belangrijk en onmisbaar gaan voelen. Dit 

soort succeservaringen bevordert de eigenwaarde van een jongere die dat anders niet vaak 

meemaken.  

“Ze hebben eindelijk een rol binnen de samenleving en ze ontmoeten eindelijk mensen waar 

ze naar opkijken. (…) Dat zijn allemaal kinderen die weten van, wij zijn niet de normaliteit 

van de gang van zaken. Wij zijn niet diegene waar de leerkrachten van opkijken. (…) Door 

dat ze elkaar terugvinden, zorgt dat ervoor dat ze ook vaker ruzie maken maar dat ze ook 

aan de andere kant veel meer in elkaar zien dan dat je zou denken.” (Ouder 3) 

Eén van de ouders beschrijft hierboven dat er wel eens heftige ruzies kunnen ontstaan en dat gaven 

ook enkele huidige deelnemers aan. Ze beschreven dat ze heftiger ruzie konden maken met hun 
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vrienden bij de fanfakids dan met hun vrienden op school, maar ze gaven wel aan dat de ruzies bij 

de fanfakids meteen konden worden opgelost, in tegenstelling tot die van op school. 

“Je moet weten dat we veel ruzie maken maar binnen één minuut is dat opgelost. En op 

school kan ik ruzie hebben en dat kan veel langer duren, een week ofzo. Ik heb nu ruzie 

met iemand op school en ik weet dat die ruzie veel langer zal duren maar hier kan iemand 

ineens sorry zeggen zonder dat ik dat verwacht.” (Fanfakid) 

Ook gaf een jonge deelnemer aan dat hij gedragsmatig positief veranderd is. Doordat zijn vrienden 

bij de fanfakids hem erop wijzen wanneer hij zich onbeleefd gedraagt, merkt hij dat zijn gedrag is 

veranderd.  

“Ja, ik weet niet. Ik ben groter geworden. Want anders had ik niet zoveel vrienden gehad 

en ook mijn ‘comportement’, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Anders zou ik 

minder beleefd zijn. (…) Omdat als ik iets slecht doe dan zeggen zij me dat meteen zoals 

grote broers. Ik word een beetje opgevoed. Als ik iets doe wat niet oké is dan zeggen 

enkele vrienden van me dat. (…) Nee want toen ik klein was, was ik een stoute jongen. Ik 

luisterde nooit. Nu ben ik heel kalm, door de fanfakids.” (Fanfakid) 

Niet alleen de eigenwaarde maar ook de gelijkwaardigheid wordt enorm bevorderd. Dit bevestigen 

verschillende ouders en dat vinden ze ook allemaal heel belangrijk dat hun kinderen iedereen 

gelijk vinden en geen vooroordelen hebben. Langs de andere kant mag verschil in de groep er ook 

zeker zijn om zo van elkaar te leren en te ontdekken wat er allemaal bestaat. Dit zorgt ervoor dat 

de jongeren uit hun comfortzone kunnen stappen en zichzelf gaan ontwikkelen door te zien dat het 

ook anders kan als zij dat willen. Een deelnemer van de fanfakids gaf een voorbeeld:  

“Nee iedereen is gelijk, ik kijk niet naar hoe iedereen eruitziet. We hebben eens 

opgetreden en daar was één blanke jongen en dan zeggen ze: Ja, de zwarten zijn meer. 

En toen zei er een Marokkaan dat onze huidskleur hetzelfde was als iets anders. Om aan te 

tonen dat kleur niet uitmaakt.” (Fanfakid) 

Ook de ouders benadrukten het belang van de gelijkwaardigheid die er heerst door het samen 

muziek maken. Het trommelen is geen doel maar een middel voor hen om de samenhorigheid te 

bevorderen tussen de deelnemers.  
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“Het feit dat het een mix is dan zien ze ook van het beroep van jouw mama is dat, en dat 

van mij mama is dat. Dat geeft u nog eens een perspectief van als zij zo hard kunnen 

studeren, waarom wij niet?” (Ouder 1) 

“Alleen kloppen vinden ze saai en samen geeft dat een mooi geluid zegt mijn zoon. Dus al 

die andere geluiden bij elkaar wil zeggen dat ze samen horen ook al zijn ze anders en dat 

vind ik zo een mooie redeneren van mijn zoon dat hij zei: dat is toch één geheel.” (Ouder 

3) 

“Ik denk die erkenning en herkenning. Erkenning dat zij er mogen zijn ondanks de 

moeilijke tijden en moeilijke thuissituatie los van waar je wordt opgevoed. Wat je 

meekrijgt zorgt ervoor dat je allemaal gelijk bent en dat voelen kinderen heel hard. Simon 

is niet beter dan Rachid en omgekeerd want ze worden op dezelfde manier behandeld. 

Gelijkwaardigheid.” (Ouder 3) 
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1.3. CMO3 

 

Figuur 6: CMO3 

CMO3: Samen drummen door middel van peer learning of het leiden waarin een veilige en 

motiverende omgeving een voorwaarde is, zorgt ervoor dat het zelfbewustzijn, de eigenwaarde, de 

gelijkwaardigheid, je belangrijk voelen en de zelfacceptatie worden bevorderd (Figuur 6).  

Bij de fanfakids wordt er enerzijds gebruik gemaakt van peer learning en anderzijds het 

nemen van de leiding in groep als dirigent. Er is geen muziekleraar aanwezig dus de liedjes worden 

van generatie op generatie aan elkaar geleerd en tijdens de repetities moet er steeds één leider zijn 

van de groep.  

“Het gaat niet alleen over het aanleren van de muziek er zijn eigenlijk twee dingen: de 

leider, je leert de groep dirigeren als leider, dat is wat iedereen aanleert plus het aanleren 

aan andere kinderen da’s een aantal die daar zin in hebben. Dat vragen we niet aan 

iedereen.” (Focusgroep) 

“In begin hadden we één of twee leiders van kinderen waarvan we dachten dat het niveau 

hoog genoeg was maar na een aantal jaar is dat wel heel bewust dat we dat van jong aan 

leren om de groep te dirigeren. Nu is het bewust dat iedereen die wil, als ze echt willen niet 

maar eigenlijk is het een deel om bij de fanfakids te zijn, is ook leren leiden. Dat zit daar nu 

ingebakken.” (Focusgroep) 
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De organisatie wil meegeven dat er verschillende posities mogelijk zijn binnen een groep en dat het 

zijn van de leider je niet meer of minder belangrijk maakt dan de rest van de groep.  

“Dat dat voor kinderen een meerwaarde heeft dat ze zich niet minder gaan voelen dat 

iemand anders beslist. Uw baas is niet… hij neemt de beslissingen en die neemt de leiding 

maar dat betekent niet dat jij zelf minderwaardig bent.” (Focusgroep) 

Ook het idee dat er vertrouwen is in de kinderen om de leider te zijn of om anderen iets nieuw aan 

te leren maakt dat jongeren zich belangrijk gaan voelen. Vaak voelen jongeren in kwetsbare 

situaties zich minderwaardig. Ze ervaren drempels en hebben weinig zelfvertrouwen waardoor ze 

zich liever wegcijferen in plaats van hun talenten te ontdekken. Wanneer er dan iemand écht in hen 

geloofd, zorgt dat ervoor dat jongeren meer zelfvertrouwen zullen hebben over zichzelf en ook 

uitstralen.  

“Maar er zijn kinderen die dat al van jong in hun hebben en er zijn anderen die dat 

leidersfiguur niet in zich hebben maar dan bijvoorbeeld wel heel goed muziek kunnen spelen 

zoals X. Dus als ik dat vraag of hij dat ziet zitten. Het is eigenlijk een heel verlegen jongen 

maar tijdens de les begint die wel zo meer en meer het woord te nemen en da’s ook een 

leerproces van dat kind. Als ik dat gewoon zou vragen wie er mee wil gaan lesgeven, zal hij 

niet de eerste zijn die zijn hand zal opsteken omdat hij de enige is van die school vraag ik 

dat wel en zo kan hij erin groeien.” (Focusgroep) 

“X is een vrij verlegen kind maar door die wat meer verantwoordelijk te geven, krijgt die 

meer zelfvertrouwen maar dat is niet echt zijn emoties uiten natuurlijk. Over gevoelens 

praten gebeurt meer buiten de repetities. Als je kinderen van school gaat halen dan wordt 

er meer gepraat dan tijdens de repetitie en we doen ook bewust voor de repetities een 

opvang juist om die dingen mogelijk te maken want eens de repetitie er is moeten die 

gevoelens niet te veel meer spelen want dan raak je niet vooruit en dat is de bedoeling dat 

ze repeteren voor een optreden en dat ze daar dan muzikaal staan maar we maken wel 

bewust tijd voor die andere dingen voor en na de repetities maar niet tijdens de repetities.” 

(Focusgroep) 

“Jij moet leiden en dan moet hij dat doen. En doordat er enorm veel vertrouwen in hem is, 

gaat hij zelf ook dat vertrouwen voelen.” (Ouder 2) 
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Er wordt gelijkheid gecreëerd in de groep doordat iedereen eens de leider mag zijn van dezelfde 

groep en dat bevordert de sociale samenhang doordat ze niet alleen van elkaar leren maar ook naar 

elkaar opkijken. Vanuit de organisatie willen ze aantonen dat er geen duidelijke hiërarchie binnen 

de fanfakids is waardoor iedereen even belangrijk en onmisbaar is. Vanuit observatie van de 

onderzoeker moet niet iedereen de leiding nemen en zijn het vaak dezelfde kinderen die ervoor 

kiezen om leider te zijn van de groep. Ouders geven het volgende aan:  

“Ze leren dat er geen specifieke leider is en dat iedereen gelijk is. Dat zelfvertrouwen groeit 

omdat ze weten en zien dat zij ook erkenning krijgen. Dus elke persoon in de groep is even 

belangrijk als de anderen.” (Ex-fanfakid) 

“Ze vinden dat heel leuk en super trots. Ze zeggen ook over elkaar dat iemand de leiding 

heeft mogen nemen en dat die dat zo goed deed.” (Ouder 3)  

“Hij geeft ook les aan andere kinderen en voelt zich daar heel verantwoordelijk voor.” (Ouder 

2) 

Tot slot is het opvallend dat het niet alle leden opvalt dat de peer learning en het leiding geven een 

bewuste keuze is. Ze vinden het eerder leuk om eens de leiding te nemen.   

“Ik wil niet persee een leider zijn maar ook geen volger. Ik wil zowat tussen de twee zijn. 

(…) Je moet goed kunnen timen en een goed ritme hebben en je moet de liedjes ook 

kennen.” (Fanfakid) 
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1.4. CMO4 

 

Figuur 7: CMO4 

CMO4: Tot slot, zijn alle voorgaande configuraties een voorwaarde voor die veilige en motiverende 

omgeving die er wordt gecreëerd. Door middel van een ondersteunende coach, in deze case een 

jeugdhulpverlener, die belangstelling toont voor de eigenheid en talenten van de jongeren, kunnen 

jongeren hun talenten gaan ontdekken en hun eigenwaarde, zelfstandigheid en gelijkwaardigheid 

bevorderen (Figuur 7).  

Dit wil zeggen dat wanneer jongeren, en in het bijzonder kwetsbare jongeren, tijdens hun 

vrijetijdsparticipatie, ongeacht over wel middel het hier gaat, zichzelf kunnen zijn en gewaardeerd 

worden door de belanghebbenden. Specifiek betekent dit dat er bij de fanfakids geen gebruik wordt 

gemaakt van een muziekleraar maar van een soort facilitator of jeugdhulpverlener die de groep 

begeleidt. De Jeugdhulpverlener van de fanfakids maakt tijd om voor en na de repetitie genoeg 

aandacht te hebben voor het welbevinden.   

“Over gevoelens praten gebeurt meer buiten de repetities. Als je kinderen van school gaat 

halen dan wordt er meer gepraat dan tijdens de repetitie en we doen ook bewust voor de 

repetities een opvang juist om die dingen mogelijk te maken want eens de repetitie er is 

moeten die gevoelens niet te veel meer spelen want dan raak je niet vooruit en dat is de 

bedoeling dat ze repeteren voor een optreden en dat ze daar dan muzikaal staan maar we 
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maken wel bewust tijd voor die andere dingen voor en na de repetities maar niet tijdens de 

repetities.” (Focusgroep)  

Ook vanuit de observatiemomenten wordt bevestigd dat er voor en na de repetities speeltijd is. De 

kinderen worden van school gehaald door de jeugdhulpverlener (M, 51 jaar), hij brengt iedereen 

samen waarbij er nog eerst een speeltijd is. In deze speeltijd mag iedereen spelen met wie en 

waarmee zij willen. Naar de mening van de observator wordt dit moment ook vooral gebruikt om 

nog te spelen en minder om in gesprek te gaan. Een kind geeft ook aan dat hij bij de fanfakids 

kwam “omdat je er nog wat mocht spelen en een koekje mag eten”. Een ouder gaf dan weer aan 

dat ze heel open is bij de jeugdhulpverlener en haar kwetsbaar durft opstellen net omdat hij geen 

vooroordelen heeft. Tijdens de weekenden worden er ook actieve momenten gepland met de 

kinderen die minder met het trommelen te maken hebben. Bij ouders valt het op dat de begeleider 

van de groep een belangrijk rol speelt in de persoonlijke ontwikkeling van hun kinderen. Een moeder 

getuigt over de ervaring die ze heeft met de jeugdhulpverlener van de fanfakids (B) en haar zoon 

waarbij haar zoon oneerlijk werd behandeld door een begeleider op school. 

“Ik zag dat hij helemaal was veranderd en wist niet wat er met hem scheelde en B. zei dat 

hij er niet in gerust was en dat er iets scheelde. En mijn zoon heeft toen tegen B. gezegd 

dat hij iets moest vertellen en dat hij het moest geloven. Mijn zoon was zeven jaar. Mijn 

zoon heeft alles vertelt en B. heeft meteen actie genomen en die belegeider is toen ook 

ontslagen. Ik vond dat wel chapeau dat hij dat aan B. heeft durven vertellen.” (Ouder 3)  

“Hij erkent hem in zijn moeilijke momenten. Wanneer die een crisis heeft of hij zich niet 

goed voelt dan gaat hij er ook naartoe om te vragen wat er scheelt en niet op een 

betuttelende manier want dat is ook niet eigen aan B. maar hij gaat er echt op in. En voor 

sommige kinderen is dat een soort van vaderfiguur en voor andere een begeleider of 

psycholoog. Ze hebben enorm veel respect voor hem en zo is hij ook. Dat is ook geen rol 

dat hij inneemt. Hij kan streng zijn maar heel rechtvaardig.” (Ouder 3)  

Bij de ouders wordt opgemerkt dat hun kinderen in hun eigenwaarde blijven en dat wordt minder 

ervaren op school. Ouders merken dat het sociale netwerk van hun kinderen veel groter is dan 

ervoor. Er werd aan een ouder gevraagd waarom dat zij denkt dat haar kind zich beter voelt bij de 

fanfakids dan op school, buiten het idee van een betrokken begeleiding:  

“Dat is een organisatie die anders doet dan anderen dus dat is geen speelplein en voor de 

verandering eens wat kleur brengt vind ik op straat en in de omgeving, in scholen want hij 
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repeteert ook in scholen en dat is iets waarmee hij kan uitpakken want uiteindelijk ontdekt 

hij ook de talenten van de kinderen want mijn zonen zijn goed in percussie en dat is een 

talent dat hebben ze kunnen ontwikkelen door die organisatie en ik vind dat zo’n organisatie 

nog meer in de kijker mag staan en al is het maar… Want B. doet ook ateliers binnen scholen 

en ik zit ook in de directievergaderingen en dan ze zeggen dat dit een ander effect geeft in 

de school, die fanfakids, en dat hoort als een geheel samen.” (Ouder 3) 

“Ja ze zijn meer zelfzeker. Want door de fanfakids kennen ze veel mensen want vaak zijn 

we op straat en mijn zonen zeggen dat tegen iemand ‘hallo’, terwijl ik die niet ken.” (Ouder 

2) 

Er wordt een belangrijke waarde gezien in kinderen die dat op school niet altijd kunnen laten zien 

of ontdekken. De fanfakids hebben ook hun eigen aandelen in de vrijetijdsparticipatie die er naast 

de repetitie wordt uitgevoerd.  

“Dat is ook hoe de fanfakids in elkaar zitten. We krijgen dus geld voor de optredens en dat 

geld wordt onderverdeeld tussen de kinderen en zij kunnen daar niet aan. Voor hun 15 

kunnen ze daar niet aan. Dat is een fanfakids-rekening en dat wordt gebruikt om hun 

activiteiten te kunnen betalen. (…) ja we krijgen geld door subsidies ook maar ook door 

optredens te doen maar zoals dit jaar hangen we echt af van subsidies. Maar in het 

algemeen zijn subsidies een plus op wat ze zelf al verdienen.” (Ex fanfakid) 

“Zeker een meerwaarde dat ze hun grenzen verleggen, dat ze heel veel van die kinderen 

blijven constant in molenbeek en gaan zelfs niet naar Brussel stad dus ze zien vaak alleen 

hun eigen buurt en da’s wel een heel mooi gegeven andere plaatsen mogen ontdekken. Eén 

van mijn zonen ging optreden in Parijs en hij dacht van wauw ik krijg de kans dat ik dat mag 

zien. Ze zijn enorm dankbaar.” (Ouder 3) 

Ook al zijn deze kinderen nog heel jong, ze leren dat ze door hun eigen verdienste leuke activiteiten 

kunnen doen. De zelfstandigheid wordt hier enorm in bevorderd en dat zorgt dat ze nieuwe zaken 

kunnen ontdekken en talenten verder ontplooien.  

“Nu mocht die dat ineens wel maar ik vind dat wel belangrijk dat ze de waarde daarvan 

inzien dus hij is effectief begonnen bij de fanfakids omdat dat eigenlijk goedkoop tot bijna 

niets kost en dat wist die ook. Die wist ook dat ze moesten oefenen en eens ze dat goed 

kunnen en mee kunnen gaan optreden dan beginnen jullie geld te verdienen. Dat geld dat 
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jullie verdienen zorgt ervoor dat jullie activiteiten kunnen doen die dat jullie leuk vinden dus 

jullie moeten niet meer aan jullie ouders vragen om geld om dit of dat. Je moet aan B. 

zeggen, we hebben goed ons best gedaan, gaan we nu niet samen gaan zwemmen? Ze 

kunnen hun wensen gaan vernoemen naar iemand. Dat heb ik zien oplichten bij mij zoon.” 

(Ouder 1) 

“De meeste kinderen die binnen de fanfakids zijn, zouden zonder fanfakids nooit op zo’n 

festivals geraken, niet om te kijken noch om te spelen. Die zouden nooit op reis gaan, niet 

enkel puur financieel maar ook ouder overtuigingen. Ze kennen dat niet. Jij hoorde over 

Reggae Geel maar de meeste groeien op en niet wetend wat een festival is. Dus als die op 

latere leeftijd niet zouden verder studeren, weten ze niet wat Reggae Geel is, niets te maken 

met hun migratie achtergrond maar eerder met hun situatie waarin ze zitten waar dat zoiets 

niet ter sprake komt. Ik ken mensen die België nog nooit hebben verlaten, ongeacht rijk of 

arm. Voor die mensen, als er nooit iemand komt die voorstelt om iets anders te gaan doen 

dan gaan ze dat ook niet doen. Zij hebben zo hun houvast.” (Ouder 1) 

“Ja die internationale opdrachten heeft een impact op zaken dat ze opener naar de wereld 

gaan kijken.” (Ex fanfakid) 

De internationale projecten die de fanfakids hebben in tijden voor corona, zorgden ervoor dat 

jongeren hun eisen hoger stelden en zichzelf uitdaagden om het beter te doen. Dit zorgt voor een 

krachtig gevoel en de erkenning dat je iets kan waarin zij hun eigen aandeel hebben.  

“Ja en die internationale projecten zijn heel belangrijk om met de tieners in verder te werken 

want neem dat weg en ik denk dat de tieners zullen weggaan de komende jaren. Voor mij 

is dat een deel als je muziek maakt om je talenten te ontwikkelen in het buitenland. Voor 

eigen publiek vinden ze vaak minder aangenaam spelen dan in het buitenland.” 

(Focusgroep) 

Dit geeft weer hoe kinderen, ongeacht hun kwetsbaarheid, op deze manier nieuwe zaken ontdekken 

en kunnen kijken wat zij zelf leuk vinden en wat niet. Om uit hun comfortzone te komen en zelfs te 

beslissen welke richting zij willen uitgaan zonder dat ze beperkt zijn in kennis. Waarbij een 

deelnemer van de fanfakids aangeeft wat er precies is veranderd:  

“Ja ik ben open minded geworden, door te reizen met de fanfakids en door naar al die landen 

te gaan, veel cultuur kunnen opdoen en dat zorgt ervoor dat ik heel open ben naar andere 
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culturen en dat ik makkelijker iets kan begrijpen vanuit iemand anders zijn standpunt. Hier 

zitten al heel veel culturen samen en dat verandert constant. Maar het is hier echt een 

mengeling.” (Ex fanfakid) 

Een ouder beschreef de erkenning en herkenning die haar kinderen krijgen bij de fanfakids als iets 

heel bijzonder. Zo bleek ook uit een interview van een andere ouder die bijkomend zelf lid is geweest 

van de groep. Ze beschrijft het alsof de leden eindelijk zichzelf kunnen zijn en zich stillaan open 

gaan stellen. De kinderen binden zich aan hun gemeenschappelijk doel: muziek maken. Ze 

herkennen en erkennen de gelijkenissen en verschillen.    

“Ze komen uit hun bubbel want in hun bubbel leren ze: mama en papa doen dit en zo moet 

ik ook opgroeien. En ineens kom je bij de fanfakids, je doet je eerste les mee en je ziet dat 

iedereen speelt dus je wil ook meespelen. Je doet mee, je leert je karakter openstellen. 

Sommige kinderen komen er heel gesloten toe andere komen er heel stoer toe. Maar die dat 

te stoer komen, worden geknaagd in hun eigenheid met de betekenis van ‘hey wij zijn ook 

geweest hoe dat gij waart, jij hebt niks stoer te doen dus kalmeer je even’. De andere die 

gesloten zijn worden ook in meegenomen. Waarom? Dat zijn allemaal kinderen die weten 

van, wij zijn niet de normaliteit van de gang van zaken. Wij zijn niet diegene waar de 

leerkrachten van opkijken omdat wij super resultaten hebben. Wij zijn de kinderen die, mits 

hun eigenheid, elkaar terugvinden en dat is de sterkte ervan. Door dat ze elkaar terugvinden, 

zorgt dat ervoor dat ze ook vaker ruzie maken maar dat ze ook aan de andere kant veel 

meer in elkaar zien dan dat je zou denken. In de zin van, die zien dat ze een klein huis 

hebben en dat andere dat ook hebben. Zoveel gelijkenissen maar omgekeerd ook. Je hebt 

die kinderen maar je hebt evengoed een zeer middenklasse kinderen. En zelfs die kinderen 

die kunnen zich aan hun ook associëren want ze gaan naar dezelfde school en eigenlijk willen 

we allemaal gewoon muziek spelen en de manier waarop is leuk en dat bindt hun en dat 

maakt dat niemand de nood heeft, als ze samen komen hebben ze iets om te doen en 

daarom heeft niemand de nood om te zeggen ik ben rijker of ik ben armer. Nee ze zijn er 

niet meer mee bezig maar ze hebben zoveel gelijkenissen en verschillen en dat maakt het 

interessant dat één ding al die kinderen samenbrengt. (…) Het feit dat het een mix is dan 

zien ze ook van het beroep van jouw mama is dat, en dat van mij mama is dat. Dat geeft u 

nog eens een perspectief van als zij zo hard kunnen studeren, waarom wij niet?” (Ouder 1) 
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DEEL 4: DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

1. Bespreking onderzoeksresultaten  

In deze masterproef wordt onderzocht welke impact percussie heeft op de persoonlijke en 

sociale ontwikkeling van jongeren. Meer specifiek op de leden van de fanfakids door middel van het 

opstellen van een programmatheorie. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat participeren bij 

de fanfakids in combinatie met het samen muziek maken door middel van percussie de persoonlijke 

en sociale ontwikkeling kan versterken. We kunnen hieruit stellen dat er vier kritische succesfactoren 

zijn die bijdragen tot een optimalisering van de fanfakids.  

De eerste succesfactor is dat er gebruik wordt gemaakt van percussie. Percussie is een 

laagdrempelig middel waar geen voorkennis voor nodig is. Zowel de ouders als de kinderen ervaren 

het als een eenvoudige basis om een groep jongeren bij elkaar te krijgen. Uit onderzoek bleek al 

dat percussie het vaakst werd ingezet tijdens muziektherapie voor de geestelijke gezondheid 

(Matney, 2016). Vervolgens zetten de fanfakids in op het samenspel. De groep is afhankelijk van 

elkaar op het moment dat ze gaan optreden. Dit bevordert de sociale samenhang en de 

gelijkwaardigheid. Iedereen heeft een even belangrijke positie binnen de groep. De derde factor 

behelst leidinggeven aan de groep door één lid. Het is zelfs een voorwaarde voor de leden van de 

fanfakids om op momenten de leider van de groep te zijn. Dit optimaliseert het gevoel van belangrijk 

te zijn en de gelijkwaardigheid tussen de verschillende leden. Tot slot is de kwalitatieve begeleiding 

een heel grote succesfactor binnen de fanfakids. De begeleiders van de fanfakids richten zich 

voornamelijk op het creëren van een ruimte waarin jongeren zelf kunnen ontdekken wat ze graag 

doen en welke talenten ze verder willen ontplooien. Dit doen ze door op informele momenten, dus 

voor en na de repetities of in de auto op weg van school naar de fanfakids, met de jongeren in 

gesprek te gaan. De onderzoeker stelt de vraag of hier nog bewuster op ingezet mag worden. Het 

kan helpen om transparant met de kinderen te bespreken waarvoor de momenten voor en na de 

repetitie dienen in plaats van de voorkeur te geven aan een speeltijd die gelijkwaardig is aan die 

van op de school. Zo kan de inzet op het samenspel nog meer versterkt worden door voor en na de 

repetitie ook een spel met iedereen te doen. Er kan gesteld worden dat het behoren tot de groep 

van de fanfakids, waar er samen muziek wordt gemaakt, de persoonlijke en sociale ontwikkeling 

versterkt wanneer er wordt ingezet op het middel, het samenspel, leiderschap en de kwalitatieve 
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begeleiding. Mits bewuster ingezet wordt op vrijetijdsmomenten kan het programma versterkt 

worden.  

De tweede onderzoeksvraag gaat op zoek naar de impact van peer learning op de sociale 

samenhang en gelijkwaardigheid. Om aan peer learning te kunnen doen zijn bemiddeling, een veilige 

omgeving en het aanvaarden van de verschillende posities van gelijken noodzakelijk (Riese et al., 

2012). Allereerst beschikken de fanfakids over een bemiddelaar, zijnde de jeugdhulpverlener. De 

jeugdhulpverlener is steeds aanwezig bij alle repetitiemomenten en optredens en zorgt ervoor dat 

er constructief lesgegeven kan worden. De fanfakids voelen aan als een veilige omgeving, zowel 

voor de jongeren als voor de ouders. Uit de interviews komt naar voor dat niemand zich binnen de 

groep minderwaardig voelt doordat er kinderen samenkomen met dezelfde kwetsbaarheden. De 

jongeren die de kans krijgen om aan peer learning te doen en dus aan anderen les mogen geven, 

zijn muzikaal sterk. De jeugdhulpverlener erkent hen in hun talent en gebruikt dit door hen uit te 

dagen. Uit de interviews blijkt dat die jongeren door dat vertrouwen, meer zelfzeker worden. De 

hulpverlener is een belangrijke motiverende factor voor de jongeren. In een andere context zou hun 

zelfvertrouwen om bepaalde uitdagingen aan te gaan kleiner zijn. Vanuit de fanfakids wordt er meer 

ingezet op leiderschap, meer nog dan peer learning. Terwijl echter het leiden van de groep vanuit 

de organisatie een voorwaarde is, merkte de onderzoeker op dat deze verplichting niet echt opgelegd 

wordt aan de deelnemers. Dit heeft tot gevolg dat intrinsiek gemotiveerde leden het leiderschap op 

zich nemen en anderen op de achtergrond blijven. Uit onderzoek zijn dit de individuen die hoog 

scoren op extraversie, openheid en conscientieusheid (Emery et al. 2013). De “volgers” scoren 

mogelijks hoger op neuroticisme. Hoewel de organisatie wil aangeven dat leider zijn je niet meer of 

minder belangrijk maakt dan een ander, is het onduidelijk of de leden van de fanfakids door middel 

van peer learning dit ook zo ervaren. De kinderen die ervoor kiezen om toch geen leider te zijn, 

zullen hun grenzen hier niet mee verleggen. De vraag die de onderzoeker zich stelt is of het dan 

werkelijk de gelijkwaardigheid bevordert of net eerder een niveauladder van muzikale sterkte 

creëert. Vanuit de literatuurstudie werd aangegeven dat feedbackmomenten van de leerlingen 

zouden kunnen helpen de gelijkwaardigheid in twee richtingen te bevorderen (Ford et al., 2015). 

Deze feedbackmomenten zouden best ingepland kunnen worden voor zowel de jongeren die op 

verplaatsing gaan lesgeven als in de groep van de fanfakids zelf. Dit kan ervoor zorgen dat de leiders 

hun capaciteiten bewuster gaan inzetten en dat de “volgers” meer vertrouwen gaan ontwikkelen. 

Peer learning of de inzet op leiderschap stimuleert de vorming van gelijkwaardigheid bij de fanfakids 

en kan nog bewuster worden gebruikt en verder uitgediept. Improvisatietechnieken kunnen ervoor 
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zorgen dat er niet steeds van dezelfde leider wordt geleerd maar dat er afwisselend iemand op 

gevoel de aanzet geeft. Vanuit de resultaten is er weinig bekend over de aanpak van 

improvisatietechnieken bij de fanfakids.  

 In de derde onderzoeksvraag wordt er opzoek gegaan naar de mate waarin jongeren 

hun emoties kunnen uiten door middel van percussie door op trommels en drums te slagen. Uit de 

resultaten blijkt dat emoties kunnen worden geuit door middel van percussie maar dat dit niet de 

sterkste indicator is. Alle ouders gaven aan dat de aanwezigheid van de jeugdhulpverleners een 

enorme bijdrage levert in het uiten van emoties. Percussie is hier een aanvullend middel om emoties 

te verwerken voor de repetitie. De percussie gaat ervoor zorgen dat positieve gevoelens worden 

ervaren (Chau et al., 2014).  

2. Algemeen besluit  

Het ontwikkelen van een programmatheorie schept duidelijkheid over de onderliggende theorie die 

bij de fanfakids kan leiden tot psychosociale outcomes, zoals meer zelfbewustzijn, eigenwaarde, 

belangrijk voelen, gelijkwaardigheid, zelfacceptatie, zelfstandigheid en talenten ontdekken. Er werd 

gebruik gemaakt van data-triangulatie om deze programmatheorie op te stellen. Op basis van de 

dataset, bestaande uit veldwerknotities, diepte-interviews en een focusgroep, werden er CMO-

configuraties opgesteld. We stellen vast dat percussie als middel ingezet kan worden om de 

psychosociale ontwikkeling van jongeren te ondersteunen op voorwaarde dat er ingezet wordt op 

een aantal kritische succesfactoren zoals het laagdrempelig middel, inzet op samenspel, peer 

learning en een caring climate. Deze kritische succesfactoren maken allemaal deel uit van de 

kwaliteit van de begeleiding en duiden op de noodzaak dat begeleiders in gelijkaardige initiatieven 

over verschillende competenties moeten beschikken. Vanuit de huidige literatuurstudie is er geen 

informatie over dergelijke vormingen voor jeugdhulpverleners die inzetten op de verschillende 

competenties. Dit programma kan nog versterkt worden door de vrijetijdsmomenten tussen de 

repetities nog bewuster te gaan benutten en de gelijkwaardigheid in de groep te versterken. Ook 

mag er kritisch bekeken worden of de peer learning die er nu reeds is, het effect heeft dat de 

organisatie ermee wil bereiken. Door het toepassen van feedbackmomenten kan er meer vertrouwen 

gecreëerd worden van zowel de leiders als de volgers.  
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3. Kritische bemerkingen 

Zoals elk onderzoek heeft ook deze masterproef sterktes en zwaktes. Allereerst biedt deze 

masterproef een bijdrage aan gelijkaardige initiatieven waarbij jongeren uit verschillende culturen 

een vrijetijdsparticipatie willen opstarten of gelijkaardige initiatieven wensen te organiseren. Verder 

geeft het ook een beeld van wat er bekend is in de literatuur over het samen muziek maken, specifiek 

door middel van percussie en welke bevindingen hierover reeds zijn. Er zijn veel onderzoeken over 

de effecten van muziek maar minder over de onderliggende mechanismen. Hierdoor worden er vaak 

onbewust interventies gekozen terwijl met de nodige achtergrondkennis, deze interventies nog meer 

kunnen versterkt worden. De fanfakids krijgen door dit onderzoek een uitgebreide analyse van hun 

werking. Door middel van de programmatheorie krijgen ze inzicht in hun eigen sterktes. Ook kan de 

literatuurstudie kan hen helpen met wetenschappelijk onderbouwde kennis en eventueel nieuwe 

onderzoeksvraagstellingen. 

Ondanks dat werd het onderzoek niet in ideale omstandigheden afgenomen. Er zijn enkele 

kritische bedenkingen waarmee rekening moet worden gehouden tijdens het overnemen van de 

resultaten of voor een aanvullend onderzoek. Allereerst, zoals de disclaimer in begin ook aangeeft, 

is deze masterproef opgemaakt tijdens een pandemie. Aangezien het een kwalitatief onderzoek is, 

is dit een heel grote beperking. Het idee dat de pandemie ervoor heeft gezorgd dat er geen 

volwaardige vertrouwensrelatie is kunnen opgebouwd worden met de leden van de fanfakids, heeft 

een invloed gehad op het verzamelen van de data. Enerzijds mochten alleen kinderen jonger dan 

twaalf aanwezig zijn en moesten zij dan ook net de fanfakids als enige hobby hebben gekozen. Dit 

maakte dat er vaak minder dan de helft van de kinderen aanwezig was van het oorspronkelijke 

aantal. De begeleider was tevens niet vaak op bezoek kunnen komen alvorens de eerste interviews 

werden afgenomen. Dit zorgde er mogelijks voor dat de kinderen niet veel zeiden en dat er weinig 

tijd was om na een eerste interview met de beperkingen meer interviews te kunnen doen. Bijkomend 

was er maar één onderzoeker wat de interrater-betrouwbaarheid in vraag stelt. De kampen tijdens 

de krokusvakantie en de paasvakantie, waarbij de onderzoeker had voorzien om veel tijd met de 

kinderen door te brengen en dus ook extra interviewmomenten te kunnen inplannen, zijn niet 

kunnen doorgaan.  

 Oorspronkelijk was het de bedoeling om met alle ouders die wilden deelnemen aan het 

onderzoek een focusgroep te organiseren. Zo konden ouders hun mening delen in groep en kon de 

onderzoeker observeren hoe iedereen op elkaar reageert en hoeveel verschillende meningen er 
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waren. Nu zijn er slechts drie ouders die zijn geïnterviewd. Dit maakt dat de meningen niet 

veralgemeend kunnen worden naar alle ouders. Verder bestaan de fanfakids twintig jaar waardoor 

er een groot feest was gepland met iedereen die ooit lid was geweest van deze groep. Dit was een 

uitgelezen moment als onderzoeker om mensen te bevragen die al langere tijd weg zijn bij de 

fanfakids en te gaan bespreken hoe zij hierop terugkijken. Ook dit is helaas niet mogen doorgaan. 

Er is dus maar een heel beperkt aantal data verzameld kunnen worden. Verder is deze masterproef 

een onderzoek dat over een heel specifiek lokaal verankerde groep gaat, wat het niet eenvoudig 

maakt om uitspraken te doen over alle jongeren die samen muziek maken door middel van 

percussie.  

Tot slot was het niet eenvoudig om kinderen jonger dan twaalf jaar te interviewen. Na de 

interviews werd er geconcludeerd dat er vragen werden gesteld die niet eenvoudig waren te 

begrijpen voor de kinderen. Hierdoor werd er ook weinig bijdrage geleverd van de jongeren aan het 

onderzoek terwijl het onderzoek wel over hen moest gaan. Een grotere betrokkenheid had ervoor 

gezorgd dat er meer momenten beschikbaar waren geweest om op de jongeren in te zetten maar 

vooral de mening van de fanfakids die ouder waren dan twaalf werd gemist. Deze kinderen hadden 

een grotere bijdrage kunnen leveren binnen het onderzoek.  

4. Aanvullend onderzoek  

Rekening houdend met voorgaande beperkingen kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan een 

uitgebreider onderzoek. Deze realistische evaluatiebenadering heeft een schematisch beeld 

geschept door middel van het opstellen van een programmatheorie. De programmatheorie kan een 

eerste aanzet zijn om dit verder en dieper te gaan onderzoeken. Hierbij zal het belangrijk zijn dat 

de onderzoeker een grotere betrokkenheid kan creëren door actief deel te nemen met de groep op 

het moment dat de pandemie is gestabiliseerd. Daarbij lijkt het interessant om alle leden van de 

huidige fanfakids te kunnen interviewen over de bevindingen die er nu al zijn. Verder kan er een 

focusgroep georganiseerd worden met alle ouders die willen deelnemen en alle ex-deelnemers die 

aan dit onderzoek willen deelnemen. Hierdoor kan er vanuit verschillende perspectieven en met 

meer diepgang bestudeerd worden welke impact de fanfakids heeft op de persoonlijke ontwikkeling. 

Verder kan dit onderzoek een eerste aanzet zijn voor het opstellen van een vorming waarin de rol 

van een begeleider, hierin een jeugdhulpverlener, wordt uitgelicht.  
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Bijlage 2: Interviewschema’s  
  

1. fanfakids 

- Kan je me eens vertellen wat de fanfakids zijn?  

- Sinds wanneer ben je bij de fanfakids?  

- Hoe ben je terecht gekomen bij de fanfakids?  

- Hoe voel jij je bij de fanfakids?  

- Heb je meer zelfvertrouwen gekregen door bij de fanfakids te komen? 

o Heeft het spelen op andere locaties en in het buitenland hier invloed op?  

- Hoe ben je als persoon veranderd door bij de deze groep te horen?*  

- Was je leven voor de fanfakids anders?* 

- Wat vind jij leuk bij de fanfakids?  

- Welke zaken vind jij minder leuk bij de fanfakids?  

- Wat vind je ervan dat leeftijdsgenoten de leiding nemen over de groep?  

- Wat wil je later graag worden?  

*: deze vragen worden vanaf 12+ gesteld 

2. Ouders 

- Hoe is jouw kind terecht gekomen bij de fanfakids?  

- Hoe denk je dat jouw kind zich voelt bij de fanfakids?  

- Hoe ervaar jij de fanfakids?  

- Jouw kind maakt samen muziek met andere jongeren, zie jij een groeiproces 

bij je kind op persoonlijk vlak?  

o Zo ja, op welke manier?  

- En op muzikaal vlak?  

- Merk je dat je kind je kind zijn of haar emoties kan uiten in muziek?  

- Merk je een groei in zelfvertrouwen bij je kind?  

o Kan dit te maken hebben met het middel (slagwerk), met de peer 

learning, leiding geven? Met wat heeft dit te maken denk je?  

- Wat vind jij van de internationale projecten en welke meerwaarde denk je dat 

dit kan bieden voor je kind?  

- Vind je het belangrijk dat het een multiculturele groep is? 

o Waarom wel? Waarom niet?  
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3. Organisatie 

- Wat is het oorspronkelijke doel van het samen muziek maken voor jullie?  

- Was er vooraf kennis over de psychosociale impact van samen muziek maken?  

- Wat denken jullie dat er voor deze jongeren psychosociaal een meerwaarde 

biedt door samen muziek te maken?  

- Zijn er bepaalde soorten jongeren die kiezen om bij de fanfakids te komen? Zijn 

er gelijkenissen tussen deze jongeren?  

- Hebben de fanfakids op u invloed gehad op professioneel of persoonlijk vlak?  

o Zo ja, waarom en hoe?  

- Denkt u dat muziek een invloed heeft op het werken met al dan niet kwetsbare 

jongeren of multiculturele groepen jongeren?  

o Zo ja, waarom en hoe?  

- Waarom wordt er zo ingezet op peer-learning?  

o Op welke vlakken werkt dit? 

o Heeft dit ook ergens een negatieve invloed op?  

- Wordt er opgemerkt dat jongeren hun gevoelens uiten tijdens het spelen van 

muziek? 

o Zo ja, is er een overeenkomst bij welke jongeren dit helpt?  

- Wordt er opgemerkt hoe jongeren zichzelf ontwikkelen door zich te uiten in 

muziek?  

o Zo ja, hoe en zijn er gelijkenissen tussen jongeren die zich hierdoor 

ontwikkelen?  

- Heeft het optreden op verplaatsing een impact op de jongeren zowel 

psychologisch, sociaal als muzikaal?  

o Zo ja, hoe?  

o (Uit onderzoek: door op verschillende plaatsen muziek te maken en uit 

de comfortzone te komen wordt er meer zelfvertrouwen gecreëerd en 

doen jongeren aan her identificatie en herontwikkeling. Hoe klinkt dit 

voor jullie? ) 
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Bijlage 3: Uitgetypt interview 
 

Transcript interview – 03/03/2021  

I= interviewer 

R1= Respondent 1 

R2= Respondent 2 

R3= Respondent 3 

 

I: Dag iedereen, dankjewel om erbij te zijn. Ik ga enkele vragen stellen en stellingen aftoetsen 

vandaag. Jullie mogen zeker op elkaar reageren en bedenkingen uiten. Op elk moment kan je dit 

interview stopzetten.  

Wat was het oorspronkelijke doel van het samen muziek maken met de kinderen?   

R1: Het is heel toevallig gekomen omdat we een leuke ervaring hebben gehad met de Zinneke 

Parade. Het was eigenlijk een experiment om met kinderen uit Molenbeek muziek te maken en dan 

hebben we een bericht geschreven om een artiest te kunnen inhuren en materiaal te kunnen kopen 

om een extra atelier aan te bieden op Centrum West aan de kinderen van het Jeugdhuis. Dat was 

eigenlijk heel simpel oorspronkelijk de bedoeling. Het was nog niet de bedoeling om uit te groeien 

tot hoe het nu is.  

I: Vanuit de literatuur merk ik welke psychologische en sociale voordelen dat dat heeft voor de 

kinderen dus ik vraag me af of jullie die kennis ook op voorhand al hadden? De kennis dat dit een 

enorme psychosociale invloed kan hebben? 

R1: We weten dat vrijetijdactiviteiten het welzijn van kinderen bevordert, er was een gebrek aan 

vrijetijdsactiviteiten in Molenbeek en dat was onze eerste doelstelling om een zinvolle 

vrijetijdsbesteding aan te bieden aan de kinderen. Meer zat daar niet achter.  

I: Zijn er dingen die jullie zijn opgevallen welke impact dat dat op die kinderen heeft om samen 

muziek te gaan maken?  

R2: ik denk veel kinderen hebben… veel jongeren hebben niet echt de mogelijkheid om buiten school 

in groep rond te trekken. Echt onder iemand anders van je eigen leeftijd te werken. Als je werkt, 

heb je je baas… Maar je kan dat moeilijk uitleggen aan kinderen. Dat de kinderen zelf leiden en zelf 

de beslissingen nemen dat dat hen echt, ik weet niet… ik volg men gedachtelijn… Dat dat voor 
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kinderen een meerwaarde heeft dat ze zich niet minder gaan voelen dat iemand anders beslist. Uw 

baas is niet… hij neemt de beslissingen en die neemt de leiding maar dat betekent niet dat jij zelf 

minderwaardig bent.  

I: Je merkt dat er een positieve invloed is dat er voor kinderen les wordt gegeven door kinderen? 

Dat is dan peer-learning. Wat maakt dat jullie dat er hebben ingebracht? Was dat in begin al zo of 

is dat later gekomen en wanneer dan?  

R1: In begin was het X. die de ritmes kwam aanleren en in de eerste jaren was dat altijd zo. X. 

speelde van voor. Aan de jongeren hebben we snaren leren spelen en dan was er toevallig een test 

en dan dachten we dat we eens gingen spelen zonder volwassenen. En dat was wel leuk. In begin 

hadden we één of twee leiders van kinderen waarvan we dachten dat het niveau hoog genoeg was 

maar na een aantal jaar is dat wel heel bewust dat we dat van jong aan leren om de groep te 

dirigeren. Nu is het bewust dat iedereen die wil, als ze echt willen niet maar eigenlijk is het een deel 

om bij de fanfakids te zijn, is ook leren leiden. Dat zit daar nu ingebakken.  

I: Wat maakt dat jullie dat belangrijk vinden dat jongeren aan jongeren leren?  

R1: Ik ben zelf geen muzikant dus het moet ook als we verder willen groeien want je kan niet altijd 

een muzikant inhuren plus als kinderen van elkaar leren is dat op een andere manier. Het gaat niet 

alleen over het aanleren van de muziek er zijn eigenlijk twee dingen; De leider, je leert de groep 

dirigeren als leider, dat is wat iedereen aanleert plus het aanleren aan andere kinderen da’s een 

aantal die daar zin in hebben. Dat vragen we niet aan iedereen.  

I: Ze mogen dat zelf wel kiezen? 

R1: Het leiden wordt van iedereen verwacht, het aanleren aan andere kinderen wordt beperkt. Dat 

gaat ook niet vanzelf want je moet kinderen tools geven.  

R3: R2. heb jij dat gedaan als kind?  

R2: Ja ik was de tweede generatie, dat peer to peer learning wat anders is dan dat leiding, dat is 

eigenlijk ook heel toevallig gegroeid. Er waren jongeren geïnteresseerd in jeugdwerk en vakantiejob 

en toen is er vanuit het jeugdhuis een ding ontstaan van we gaan de jongeren uit het jeugdhuis 

vrijwilliger laten worden voor anderen en nu is dat er echt ingebakken maar toen in die tijd is dat 

gewoon eens uitgeprobeerd. En Y. is ermee begonnen op woensdagnamiddag aan de allerkleinste 

les te geven en toen dat die is gestopt ben ik ermee verdergegaan en toen is dat nog verder 

uitgegroeid. 
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I: Ik hoorde je zeggen dat je enerzijds de peer learning hebt en anderzijds de leiding nemen, dus 

als ik het goed begrijp is de peer to peer eerder een oudere die aan een jongere iets aanleert en de 

leiding nemen kan binnen eenzelfde leeftijdsgroep zijn 

R1: Ja, min of meer en sluit ook niet uit dat jonge kinderen aan andere aanleren. Er is iemand van 

8 jaar die aanleert aan iets oudere kinderen maar hij wil liever jongere kinderen doen. Hoewel dat 

dat wel kan met mij erbij want het gaat over het muziek maken en de ervaring.  

I: Zie je gelijkenissen tussen de jongeren die dat wel willen om te leiding of iets aan te leren en 

anderen die dat niet willen?  

R1: Ik vraag het natuurlijk altijd, maar er zijn kinderen die dat al van jong in hun hebben en er zijn 

anderen die dat leidersfiguur niet in zich hebben maar dan bijvoorbeeld wel heel goed muziek 

kunnen spelen zoals Z. Dus als ik dat vraag of hij dat ziet zitten. Het is eigenlijk een heel verlegen 

jongen maar tijdens de les begint die wel zo meer en meer het woord te nemen en da’s ook een 

leerproces van dat kind. Als ik dat gewoon zou vragen wie er mee wil gaan lesgeven, zal hij niet de 

eerste zijn die zijn hand zal opsteken omdat hij de enige is van die school vraag ik dat wel en zo 

kan hij erin groeien. 

I: Jij geeft vertrouwen in hem en hij neemt dat onzeker op maar door dat dat zo individueel is… 

da’s wel fijn. Hebben jullie daar ook negatieve ervaringen mee met die peer learning? 

R1: In het verleden, met de peer learning niet maar wel het feit dat de kinderen de leiding nemen 

of als enige de groep kunnen leiden, dat was in de periode van, dan voelen zij zich onmisbaar in de 

groep en dan kunnen ze daar misbruik van maken. Ze weten dat ik hen niet kan straffen want 

zonder hen kunnen ze niet optreden. Daar is wel een tijdje misbruik rond gemaakt en gingen ze 

over de grens maar het optreden moet doorgaan want je hebt geen stok achter de deur dus hij mag 

komen. We hebben moeten invoeren dat er verschillende kinderen kunnen leiden maar ik heb nu 

niet zo de indruk dat dat bij onze tieners zo is.  

I: Dus dat is gebeurd in het verleden maar momenteel niet.  

R1: Ook omdat dat eruit is… Ze zijn allemaal vervangbaar, da’s niet leuk om te zeggen want je wil 

dat iedereen zijn plaats heeft in de groep en een belangrijke plaats maar ondanks alles zijn ze 

vervangbaar.  

I: Ik ben even meegegaan omdat R2. peer-learning aanhaalde maar ik ga even terug naar de eerste 

vragen. Zie je gelijkenissen tussen wie zich aanmeldt om Fanfakid te worden?  
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R1: Op dit moment zie je dat het vooral zwart Afrikaanse kinderen zijn, maar dat is zeker niet altijd 

zo geweest. Er is een periode geweest met meer meisjes dan jongens. Het is ook niet zo dat het 

kinderen zijn die een muzikale achtergrond hebben. Het is wel zo dat de kinderen die het het langst 

volhouden zijn kinderen die dat geen andere hobby ernaast hebben. Dus als je een andere hobby 

hebt en er is een optreden in ‘t weekend zijn er kinderen die voor de andere hobby kiezen. En als 

ze goed zijn in die andere hobby komen ze minder, en diegene die alleen de fanfakids als hobby 

hebben die komen wel meer want die hebben geen andere hobby dus dat is zeker een verschil dat 

je merkt door de jaren heen bij wie het langst blijven. Het is voor de rest een hele gemengde groep. 

Je hebt een kwetsbare groep die een moeilijk thuissituatie hebben maar je hebt langs de andere 

kant ook middenklasse publiek die wel sneller afhaken omdat die meestal andere dingen ernaast 

hebben. De middenklasse kinderen zijn er weinig die doorstromen. Maar het is ook een nieuw 

publiek want het zijn nu vooral de jonge kindjes, een aantal daarvan maar daarvan is er nog 

niemand echt doorgestroomd.  

I: Nee want hoe leren ze het eigenlijk kennen want buiten Brussel had ik er nog niet van gehoord? 

Hoe geraken ze in contact met jullie?  

R2: Ik denk de eerste jaren vooral via de samenwerkingen die R1. had opgezet. R1 had eens een 

werkgroep gedaan met de IBO en toen ben ik erin gerold omdat mijn zus er was ingerold. Het was 

echt het doel om de jongeren aan te trekken, ik zou zeggen per toeval maar dat is niet echt per 

toeval want R1 doet er wel iets voor door de juiste samenwerking op te zetten met scholen of 

naschoolse opvang en verschillende speelpleinen. Zorgen we ervoor dat de naam fanfakids wel 

bestaat. Als we ons niet gaan aanbieden op scholen gaan mensen ons niet kennen maar het feit dat 

al die samenwerkingen bestaan weten ze van ‘da’s de fanfakids en die moeten we aanspreken’. R1 

is ook altijd aanwezig op die samenwerkingen dus personen weten ook naar wie ze moeten.  

R3: Vul me aan als ik niet correct ben maar in begin was de focus wel vooral op kinderen van 

Molenbeek, toch? 

R1: Die focus is nog altijd en daarom werken we vooral met de scholen in Molenbeek. Jongeren 

kinderen geraken van verder niet op centrum West. Heel uitzonderlijk iemand die vanuit Dilbeek 

kwam en R2 ook omdat we uitzonderlijk met IBO van Laken iets hadden samengedaan maar we 

richten ons vooral naar scholen in Molenbeek en nu komt daar de Marollen bij maar je merkt het 

effect wel van waar je uw samenwerkingen opzet. En plus fanfakids wordt ook opgenomen in het 

gewone reguliere programma van centrum West. Die geven elk jaar een programma uit met de 
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ateliers die ze aanbieden en fanfakids is daar een deel van dus via dat kanaal komen er ook nog wel 

een paar kinderen bij. In sommige scholen zijn de fanfakids bekender dan centrum West. Het 

gebeurt ook dat via fanfakids kinderen bij centrum West terecht komen. Kinderen leren me kennen 

via fanfakids maar merken dan dat er ook nog andere ateliers zijn op centrum West en schuiven 

dan door, dat gebeurt ook dus het gaat in verschillende richtingen.  

I: Specifiek molenbeek is omdat er te weinig vrijetijdsparticipatie was in Molenbeek?  

R1: Ja CW is ook gevestigd in Molenbeek en het vrijetijdsaanbod is veel ruimer geworden dan 20 

jaar geleden. In begin waren er bijna geen andere dingen, de keuze is groter geworden voor de 

kinderen dus ze moeten kiezen. Nu ook met de lockdown, ze moeten kiezen tussen 1 hobby en er 

zijn dus nog maar weinig kinderen die komen. Het aanbod is groter geworden, des te beter en dan 

moet je meer je best doen om je kinderen te houden. Het zijn vaak ook jongere broers of zussen 

die volgen. Zowat familieaangelegenheid.  

R3: Het is een heel lokaal verankerd project. Los van het feit dat ze nationaal en internationaal 

optreden is de kern van de werking heel lokaal en we bekijken of we dat effect kunnen uitbreiden 

maar dan nog blijft het een Brussels project. Door die lokale verankering kan het ook zo lang bestaan 

en omdat R1 die families kent, en het vertrouwen kan het blijven bestaan.  

R1: We nemen de kinderen mee naar Afrika en ouders geven hun kinderen niet zomaar mee als ze 

je niet vertrouwen he.  

I: Is er voor jullie op persoonlijk vlak ook een impact van de fanfakids en op welke manier dan?  

R1: Bij mij zeker wel, heel mijn leven of toch de helft van de tijd ben ik met de Fanfakids bezig. 

Tuurlijk heeft dat een grote invloed maar ik doe het ook graag en ik vind het leuk dat die kinderen 

opgroeien en je je afvraagt: worden het vrienden of zelfs collega’s. Het is bij wijze van spreken mijn 

kindje.  

I: Ja dat zie je ook echt als ik daar was en je ziet dat het niet gewoon werk is. Je denkt er zelfs over 

na wat je in het weekend met de kinderen kan gaan doen.  

R1: Ja da’s waar, ik probeer het binnen mijn werkuren te beperken. Ik probeer wel dat privé en 

werk min of meer gescheiden is maar dat is niet altijd maar da’s ook tof. Da’s allemaal tof maar het 

echt werk probeer ik te beperken op mijn werkuren en overuren zal ik zeker recupereren. Ik ben 

heel flexibel maar ik probeer mijn privéleven zeker te beperken. Gescheiden of niet maar er is nu 

een crowd funding aan de gang en één van de cafés heeft me ook gevraagd of fanfakids een goed 
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doel wil zijn en dat komt ook omdat ik in mijn privéleven over de fanfakids praat. Mijn vrienden 

kennen mij als R1 van de Fanafkids en dat is wel een feit, dat heeft zen voor en nadelen maar meer 

voordelen. En de ouders die weten ook dat ze me altijd mogen bereiken maar zij houden ook 

rekening met mijn vakantieperiodes. Het is niet dat ik mijn telefoon moet uitzetten en dat die me 

constant bellen. Maar ze weten dat dat mijn job is en ze verwachten niet meer dan wat ik doe.  

I: En dat zal het allemaal zo goed doen werken omdat er langs beide kanten vertrouwen is. Bij jou 

R3?  

R3: Het is veel minder mijn kindje maar het is een van de redenen dat ik bij Metx werk omdat ik 

dat een heel belangrijk project vind voor Brussel in al zijn eenvoud en kracht en da’s een van de 

redenen dat ik bij metx gesolliciteerd heb en als ik bij Metx blijf, blijft dat wel een van de 

belangrijkste projecten. Het heeft dus zeker een impact want het heeft mijn beroepskeuze bepaald.  

I: Dus je kende dat al voordat je bij Metx begon te werken?  

R3: Ja, maar ik werkte toen voor het Brusselse Kunstenoverleg dus da’s een netwerk van alle 

Brusselse kunstenorganisaties waar dat Metx lid van was. 

I: Ik heb wat onderzoek gedaan en ik heb ook opgemerkt dat het heel belangrijk is dat jongeren 

hun gevoelens kunnen uiten in muziek om kleine tegenslagen te verwerken en ik vroeg me af of 

jullie dat ook opmerken binnen de groep of er kinderen zijn die vanuit hun emoties spelen? 

R1: Ik denk niet dat we heel bewust rond die emoties spelen maar je merkt zeker wel bij trommelen 

dat kinderen die kwaad zijn, gaan heel hard trommelen. Hun boosheid kunnen ze kwijt via het 

middel. Je merkt het wel als ze boos of blij zijn, en dat merk je wel maar dat blijven kinderen dus 

als ze vlak voor een optreden ruzie gemaakt hebben dan voel je dat wel. Vaker bij zaken binnen de 

groep die je zeker voelt. Ook wanneer kinderen die van dezelfde school komen en er zijn daar zaken 

gebeurd voel je dat ook binnen de groep. Het is een voor en nadeel om met kinderen te werken 

binnen dezelfde school.  

I: Er zijn kinderen die het moeilijker hebben om hun emoties te uiten. Gaan ze dat wel gemakkelijker 

doen via het middel?   

R1: Z. is een vrij verlegen kind maar door die wat meer verantwoordelijk te geven, krijgt die meer 

zelfvertrouwen maar dat is niet echt zijn emoties uiten natuurlijk. Over gevoelens praten gebeurt 

meer buiten de repetities. Als je kinderen van school gaat halen dan wordt er meer gepraat dan 

tijdens de repetitie en we doen ook bewust voor de repetities een opvang juist om die dingen 



   67 

mogelijk te maken want eens de repetitie er is moeten die gevoelens niet te veel meer spelen want 

dan raak je niet vooruit en dat is de bedoeling dat ze repeteren voor een optreden en dat ze daar 

dan muzikaal staan maar we maken wel bewust tijd voor die andere dingen voor en na de repetities 

maar niet tijdens de repetities.  

R3: Da's het specifieke van de fanfakids waarbij je ateliers hebt waar kunst het middel is maar bij 

de fanfakids is kunst het doel en niet meer het middel want ze moeten een goed product afgeven 

dus dat is anders dan een creatief atelier.  

R1: Da’s één van de verschillen tussen de visie van de Fanfakids en D’Broeij.  

I: Als je bewust inzet op die momenten voor en na de repetities, is dat gekomen door ervaring door 

te merken dat er nood aan was? 

R1: Nee dat was er al in begin want dat is mijn job als jeugdwerker dus dat ook het interessante 

om met die kwetsbare kinderen te kunnen werken dat ik dat kan doen binnen mijn werkuren. Dus 

fanfakids is niet alleen een uurtje na school er komt meer bij kijken om die zaken mogelijk te maken 

die ook belangrijk zijn en sommige tieners babbelen veel en andere niet maar ze weten wel dat ze 

bij mij altijd terecht kunnen. Ook de moeilijkste van de hoop komt bij mij terecht wanneer ze 

moeilijkheden hebben en ik heb die tijd er ook voor binnen mijn werkuren. Dat is ook bewust en 

dat project is gegroeid vanuit molenbeek en dat project moet voor mij ook verder bestaan en die 

doelgroep is prioritair.  

I: Zijn er nog kinderen die echt groeien en op welke manier is dat dan?  

R1: Denk dat R2. opzich een heel mooi voorbeeld is. Bij een aantal andere kinderen ook en sommige 

evolueren muzikaal, dat is de minderheid maar ook heel het vrijwilligerswerk dat proberen we met 

deze generatie ook te doen dat ze buiten het muziek maken ook cursussen gaan volgen als leider 

en voorbeeldfiguur ook andere dingen te doen. Positieve rolfiguren.  

I: Dat ze ook dat gevoel hebben dat nieuwe leden dat ook zien van andere dat er groeimogelijkheden 

zijn. 

R1: Ja die internationale opdrachten heeft een impact op zaken dat ze opener naar de wereld gaan 

kijken.  

R1: Dat is exact mijn volgende vraag. Die optredens op verplaatsing, heb je het gevoel dat dat een 

meerwaarde biedt voor die jongeren op psychosociaal vlak?   
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R2: da’s een moeilijke, groeit het zelfvertrouwen ja zeker is dat altijd direct zichtbaar? Ik denk… 

deze generatie zijn al minder naar het buitenland geweest dan wij in de tijd dus voor hen kan ik 

niet antwoorden want ik ben er niet bij geweest toen zij gingen. Ik kan alleen uit eigen ervaring 

spreken. Het geeft je moed, de rest kan allemaal in het 100 lopen maar je weet van ik zit bij de 

fanfakids en wie weet zit ik volgende maand in Italië of ergens in Frankrijk te spelen dus ik denk 

wel dat dat, ik hoop dat dat nog zo is, da’s een houvast als je dan tegenslag hebt dan kun je wel 

denken van: cava.  

R1: Ze pikken ook dingen op want we doen… Als we naar buitenland gaan proberen we uitwisseling 

te doen bij kinderen die ook met muziek bezig zijn. Zoals de brassband van Amsterdam da’s voor 

hun wat voorbeeldfiguren want het probleem is tot nu toe, de naam zegt het zelf al ‘fanfakids’, als 

je tiener wordt voel je je te oud om Fanfakid te zijn daarmee is het zo belangrijk om met de tieners 

ook andere tieners of ouderen te leren kennen die ook met muziek bezig zijn zodat ze beseffen van 

we zijn niet… dat is niet iets persee voor kinderen en dat is nu een uitdaging om met deze tieners 

verder te werken.  

I: Ge voelt dat dat twee groepen worden waarbij de oudste toch meer uitdaging nodig hebben? 

R1: Ja en die internationale projecten zijn heel belangrijk om met de tieners in verder te werken 

want neem dat weg en ik denk dat de tieners zullen weggaan de komende jaren. Voor mij is dat 

een deel als je muziek maakt om je talenten te ontwikkelen in het buitenland. Voor eigen publiek 

vinden ze vaak minder aangenaam spelen dan in het buitenland. 

I: Hoe bedoel je?  

R1: Bij de kleintjes is dat anders omdat hun ouders komen kijken maar als ze ouder zijn vinden ze 

dat niet meer tof. 

R2: vooral als je dat al één keer hebt gedaan dan wil je altijd meer. Voor de internationale projecten 

dan is het van… We gaan daar optreden maar een keer ze zijn weggeweest dan begint het echt, dan 

is het zo (doet groots gebaar).  

I: Zelfvertrouwen en genieten van die ‘fame’ en dan kan je laten zien aan velen anderen wat je 

kunt. Dus het klopt wel op psychologisch, het zelfvertrouwen, sociaal: nieuwe mensen maar ook 

muzikaal: nieuwe muziek leren kennen. 
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R1: Ja, de waardering ook van het publiek overal. Als je als kind mee backstage op Reggea Geel 

moogt gaan da’s: wauw en tof. En eten is wel een belangrijke voor een aantal van ons gasten. Ze 

eten graag. Vooral bij de tieners (lacht).  

I: Hebben jullie nog zaken om te vertellen?  

R2: Ja ik wilde wel aanvullen op uw laatste vraag wat het doet met jongeren die muzikaal bezig 

zijn. Ik denk dat je wel een verschil voelt naar gelang hun sociaal sterkte. Jongeren die thuis niet 

veel hebben gaan dat op een hele andere manier waarderen dan jongeren die thuis minder goed 

hebben. Ander waarderen en ze gaan meer dankbaar voor zijn. We hebben al kinderen gehad die 

het thuis beter hebben maar niet beseffen wat dat is want ze mogen zonder fanfakids bijvoorbeeld 

ook al naar het buitenland. En er is een verschil tussen jongeren die buiten de fanfakids niet dezelfde 

kansen krijgen en jongeren die dat wel al hebben. Om hun juist hetzelfde te laten doen zonder dat 

ze ervoor moeten werken. Ze krijgen alles en doen er niks voor.  

R3: En zelfs voor die kansrijke jongeren gaat dat op termijn ook iets met hen hebben gedaan, ze 

gaan dat zelf niet beseffen maar ik ben er zeker van dat als ze eenmaal volwassen zijn was dat wel 

een uniek gegeven en die combinatie heeft zijn sterkte 

R1: Ja, klopt ik zie nog kansrijkere kinderen van vroeger en die vergeten die periode zeker niet. Bij 

jongere kinderen merk je soms dat het de ouders zijn die bewust in Molenbeek komen wonen in een 

multiculturele wijk en die willen dan ook dat hun kind deel uitmaakt van de Fanfakids terwijl hun 

kind misschien niet persee graag trommelt maar eigenlijk willen die ouders wel, willen eerder de 

ouders bij Fanfakids zijn en je merkt dat aan de kinderen zelf en aan hun enthousiasme. En soms 

kan het kind het uiteindelijk wel leuk vinden maar soms duurt dat lang en andere ouders, de 

kwetsbaardere waarbij we wel echt een hele groot rol vervullen in hun gezin. Ik denk dat ik voor 

sommige kinderen een tweede papa of zelfs de enige papa ben. Een vaderfiguur ben en in al mijn 

bescheidenheid mag ik dat wel zeggen. 
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Bijlage 4: Codebomen 
Focusgroep: Organisatie fanfakids 

 
We weten dat vrijetijdactiviteiten het welzijn 
van kinderen bevordert, er was een gebrek aan 
vrijetijdsactiviteiten in Molenbeek en dat was 
onze eerste doelstelling om een zinvolle 
vrijetijdsbesteding aan te bieden aan de 
kinderen. Meer zat daar niet achter.  

Zinvolle vrijetijdsbesteding want er was 
een gebrek in Molenbeek 

Ontstaan 

Dat dat voor kinderen een meerwaarde heeft dat 
ze zich niet minder gaan voelen dat iemand 
anders beslist. Uw baas is niet… hij neemt de 
beslissingen en die neemt de leiding maar dat 
betekent niet dat jij zelf minderwaardig bent.  

 

Al van jong leren dat een baas hebben of 
zijn je niet minder of meerwaardig maakt 

Maatschappelijk doel 

In begin hadden we één of twee leiders van 
kinderen waarvan we dachten dat het niveau 
hoog genoeg was maar na een aantal jaar is dat 
wel heel bewust dat we dat van jong aan leren 
om de groep te dirigeren. Nu is het bewust dat 
iedereen die wil, als ze echt willen niet maar 
eigenlijk is het een deel om bij de fanfakids te 
zijn, is ook leren leiden. Dat zit daar nu 
ingebakken.  

 

Het is een deel van de fanfakids geworden 
dat je mee leidt.  

Leiding nemen  

Het gaat niet alleen over het aanleren van de 
muziek er zijn eigenlijk twee dingen; De leider, 
je leert de groep dirigeren als leider, dat is wat 
iedereen aanleert plus het aanleren aan andere 
kinderen da’s een aantal die daar zin in hebben. 
Dat vragen we niet aan iedereen.  

 

Je hebt het leiden van een groep tijdens 
een bestaand nummer en het aanleren van 
iets nieuws aan een groep 

Leiding nemen + peer learning 

Maar er zijn kinderen die dat al van jong in hun 
hebben en er zijn anderen die dat leidersfiguur 
niet in zich hebben maar dan bijvoorbeeld wel 

Zelfvertrouwen wordt gecreëerd door het 
vertrouwen van de anderen in zijn 
leiderschap 

Leiding nemen  
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heel goed muziek kunnen spelen zoals X. Dus als 
ik dat vraag of hij dat ziet zitten. Het is eigenlijk 
een heel verlegen jongen maar tijdens de les 
begint die wel zo meer en meer het woord te 
nemen en da’s ook een leerproces van dat kind. 
Als ik dat gewoon zou vragen wie er mee wil gaan 
lesgeven, zal hij niet de eerste zijn die zijn hand 
zal opsteken omdat hij de enige is van die school 
vraag ik dat wel en zo kan hij erin groeien. 

 

In het verleden, met de peer learning niet maar 
wel het feit dat de kinderen de leiding nemen of 
als enige de groep kunnen leiden, dat was in de 
periode van, dan voelen zij zich onmisbaar in de 
groep en dan kunnen ze daar misbruik van 
maken. Ze weten dat ik hen niet kan straffen 
want zonder hen kunnen ze niet optreden. 

Ze weten dat ze onmisbaar zijn  Belangrijke rol 

Ze zijn allemaal vervangbaar, da’s niet leuk om 
te zeggen want je wil dat iedereen zijn plaats 
heeft in de groep en een belangrijke plaats maar 
ondanks alles zijn ze vervangbaar.  

Dus als je een andere hobby hebt en er is een 
optreden in ’t weekend zijn er kinderen die voor 
de andere hobby kiezen. En als ze goed zijn in 
die andere hobby komen ze minder, en diegene 
die alleen de fanfakids als hobby hebben die 
komen wel meer want die hebben geen andere 
hobby dus dat is zeker een verschil dat je merkt 
door de jaren heen bij wie het langst blijven. Het 
is voor de rest een hele gemengde groep. Je hebt 
een kwetsbare groep die een moeilijk 
thuissituatie hebben maar je hebt langs de 
andere kant ook middenklasse publiek die wel 
sneller afhaken omdat die meestal andere dingen 
ernaast hebben. De middenklasse kinderen zijn 
er weinig die doorstromen. 

Wanneer de fanfakids kids de enigste 
hobby is dan komen die kinderen wel meer 
dan diegene die meerdere hobby’s hebben 

Enige hobby 
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Het is een heel lokaal verankert project. Los van 
het feit dat ze nationaal en internationaal 
optreden is de kern van de werking heel lokaal 
en we bekijken of we dat effect kunnen 
uitbreiden maar dan nog blijft het een Brussels 
project. Door die lokale verankering kan het ook 
zo lang bestaan en omdat B. die families kent, en 
het vertrouwen kan het blijven bestaan.  

 

Ondanks dat ze veel in het Buitenland 
optreden ligt de kern en de basis in 
Molenbeek 

Lokaal verankert project 

Ik denk niet dat we heel bewust rond die emoties 
spelen maar je merkt zeker wel bij trommelen 
dat kinderen die kwaad zijn, gaan heel hard 
trommelen. Hun boosheid kunnen ze kwijt via 
het middel. Je merkt het wel als ze boos of blij 
zijn, en dat merk je wel maar dat blijven 
kinderen dus als ze vlak voor een optreden ruzie 
gemaakt hebben dan voel je dat wel. Vaker bij 
zaken binnen de groep die je zeker voelt. Ook 
wanneer kinderen die van dezelfde school komen 
en er zijn daar zaken gebeurd voel je dat ook 
binnen de groep. Het is een voor en nadeel om 
met kinderen te werken binnen dezelfde school. 

Kinderen gaan hun emoties niet bewust 
uiten via het slagwerk maar je kan wel 
merken dat boosheid of ruzie in de groep, 
het spel zal beïnvloeden 

Onbewust emoties uiten 

X is een vrij verlegen kind maar door die wat 
meer verantwoordelijk te geven, krijgt die meer 
zelfvertrouwen maar dat is niet echt zijn emoties 
uiten natuurlijk. Over gevoelens praten gebeurt 
meer buiten de repetities. Als je kinderen van 
school gaat halen dan wordt er meer gepraat dan 
tijdens de repetitie en we doen ook bewust voor 
de repetities een opvang juist om die dingen 
mogelijk te maken want eens de repetitie er is 
moeten die gevoelens niet te veel meer spelen 
want dan raak je niet vooruit en dat is de 
bedoeling dat ze repeteren voor een optreden en 
dat ze daar dan muzikaal staan maar we maken 
wel bewust tijd voor die andere dingen voor en 
na de repetities maar niet tijdens de repetities. 

Doordat de kinderen verantwoordelijkheid 
krijgen, voelen ze zich belangrijk en 
krijgen ze meer zelfvertrouwen 

Belangrijke rol 
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Ja die internationale opdrachten heeft een 
impact op zaken dat ze opener naar de wereld 
gaan kijken. 

Door internationale projecten gaan ze 
opener naar de wereld kijken  

Ontdekkingen 

Het geeft je moed, de rest kan allemaal in het 
100 lopen maar je weet van ik zit bij de fanfakids 
en wie weet zit ik volgende maand in Italië of 
ergens in Frankrijk te spelen dus ik denk wel dat 
dat, ik hoop dat dat nog zo is , da’s een houvast 
als je dan tegenslag hebt dan kun je wel denken 
van: cava.  

 

De fanfakids geeft je moed wanneer de 
rest van je leven minder goed loopt.  

Houvast 

Ja en die internationale projecten zijn heel 
belangrijk om met de tieners in verder te werken 
want neem dat weg en ik denk dat de tieners 
zullen weggaan de komende jaren. Voor mij is 
dat een deel als je muziek maakt om je talenten 
te ontwikkelen in het buitenland. Voor eigen 
publiek vinden ze vaak minder aangenaam 
spelen dan in het buitenland. 

 

Internationale projecten zijn belangrijke 
voor het groeiproces van de tieners 

Doorgroeimogelijkheden  

Ik denk dat je wel een verschil voelt naar gelang 
hun sociaal sterkte. Jongeren die thuis niet veel 
hebben gaan dat op een hele andere manier 
waarderen dan jongeren die thuis minder goed 
hebben. Ander waarderen en ze gaan meer 
dankbaar voor zijn. We hebben al kinderen 
gehad die het thuis beter hebben maar niet 
beseffen wat dat is want ze mogen zonder 
fanfakids bijvoorbeeld ook al naar het 
buitenland. En er is een verschil tussen jongeren 
die buiten de fanfakids niet dezelfde kansen 
krijgen en jongeren die dat wel al hebben. Om 
hun juist hetzelfde te laten doen zonder dat ze 
ervoor moeten werken. Ze krijgen alles en doen 
er niks voor. 

Verschil naar gelang SES op vlak van 
waardering 

Houvast 
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Ja, klopt ik zie nog kansrijkere kinderen van 
vroeger en die vergeten die periode zeker niet. 
Bij jongere kinderen merk je soms dat het de 
ouders zijn die bewust in Molenbeek komen 
wonen in een multiculturele wijk en die willen 
dan ook dat hun kind deel uitmaakt van de 
Fanfakids terwijl hun kind misschien niet perse 
graag trommelt maar eigenlijk willen die ouders 
wel, willen eerder de ouders bij Fanfakids zijn en 
je merkt dat aan de kinderen zelf en aan hun 
enthousiasme. En soms kan het kind het 
uiteindelijk wel leuk vinden maar soms duurt dat 
lang en andere ouders, de kwetsbaardere 
waarbij we wel echt een hele groot rol vervullen 
in hun gezin. Ik denk dat ik voor sommige 
kinderen een tweede papa of zelfs de enige papa 
ben. Een vaderfiguur ben en in al mijn 
bescheidenheid mag ik dat wel zeggen. 

Verschil in motivatie van ouders en 
kinderen  

Intrinsieke motivatie 

 
Interview ouder 1 

 
de waarde is de uitlating die je had en de 
vernieuwing. Je krijgt als kind zoveel mee te 
maken en te zien dat je anders niet zou zien. De 
meeste kinderen zijn zeer beschermt en in 
hetzelfde milieu blijven, daar opgroeien en daar 
naar school gaan en eigenlijk niet buiten dat 
milieu komen. Je sluit je aan bij de fanfakids, ze 
zien dat het niet zo moeilijk moet zijn en dat ze 
niet eerst notenleer moeten gaan doen. Ze 
kunnen meteen meedoen door op een stok te 
kloppen en na een tijdje leer je moeilijker en 
kun je vooruitgaan tot effectief snaar te spelen 
of nog hoger te gaan door in samenwerking met 
andere organisaties nieuwe instrumenten te 
leren spelen. En dat is een grote meerwaarde 
voor die kinderen die anders nooit de kans 
zouden krijgen. En dat heb ik meteen gezien en 
voor mijzelf vond ik dat leuk dat ik op latere 

Jonge kinderen leren nieuwe dingen en 
uitdaging en beseffen dat je niet speciaal 
moet zijn om dit te kunnen.  

Ontdekken 
Belangrijke rol 
Gelijkwaardigheid 
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leeftijd mee kon spelen in een groep waarmee 
er optredens werden gedaan en die uitstappen 
waren leuk en laagdrempelig. Je had geen druk 
maar we droegen wel een kostuum. Je dacht 
niet van zie ik er wel goed uit? Pas ik hier wel 
in? Eens je begint te spelen voel jij je zo gelijk 
met de andere kinderen dat je je verbonden 
voelt met de rest dat is heel waardevol voor 
iemand die dat niet had.  
 
Eigenlijk hebben die dezelfde problematiek op 
een andere manier en die vinden elkaar. Die 
kunnen erover babbelen, die kunnen erover 
lachen en amuseren en omgekeerd hebben ze 
een waardevolle rol te spelen binnen de 
samenleving 

Jongeren vinden elkaar, ze herkennen hun 
gelijkenissen en verschillen en het voelt als 
een waardevolle rol in de maatschappij 

Gelijkwaardigheid 
Belangrijke rol 

Ze hebben eindelijk een rol binnen de 
samenleving en ze ontmoeten eindelijk mensen 
waar ze naar opkijken. 

Rol in de maatschappij Belangrijke rol 

Ze komen uit hun bubbel want in hun bubbel 
leren ze: mama en papa doen dit en zo moet ik 
ook opgroeien. En ineens kom je bij de 
fanfakids, je doet je eerste les mee en je ziet 
dat iedereen speelt dus je wil ook meespelen. Je 
doet mee, je leert je karakter openstellen. 
Sommige kinderen komen er heel gesloten toe 
andere komen er heel stoer toe. Maar die dat te 
stoer komen, worden geknaagd in hun 
eigenheid met de betekenis van ‘hey wij zijn ook 
geweest hoe dat gij waart, jij hebt niks stoer te 
doen dus kalmeer je even’. De andere die 
gesloten zijn worden ook in meegenomen. 
Waarom? Dat zijn allemaal kinderen die weten 
van, wij zijn niet de normaliteit van de gang van 
zaken. Wij zijn niet diegene waar de 
leerkrachten van opkijken omdat wij super 
resultaten hebben. Wij zijn de kinderen die, mits 
hun eigenheid, elkaar terugvinden en dat is de 
sterkte ervan. Door dat ze elkaar terugvinden, 
zorgt dat ervoor dat ze ook vaker ruzie maken 
maar dat ze ook aan de andere kant veel meer 

Uit hun comfortzone komen en beseffen 
dat ze op sommige momenten anders zijn 
dan anderen maar dat dat in deze groep 
niet belangrijk is 

Ontdekken  
Gelijkwaardigheid 
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in elkaar zien dan dat je zou denken. In de zin 
van, die zien dat ze een klein huis hebben en 
dat andere dat ook hebben. Zoveel gelijkenissen 
maar omgekeerd ook. Je hebt die kinderen maar 
je hebt evengoed een zeer middenklasse 
kinderen. En zelfs die kinderen die kunnen zich 
aan hun ook associëren want ze gaan naar 
dezelfde school en eigenlijk willen we allemaal 
gewoon muziek spelen en de manier waarop is 
leuk en dat bindt hun en dat maakt dat niemand 
de nood heeft, als ze samen komen hebben ze 
iets om te doen en daarom heeft niemand de 
nood om te zeggen ik ben rijker of ik ben armer. 
Nee ze zijn er niet meer mee bezig maar ze 
hebben zoveel gelijkenissen en verschillen en 
dat maakt het interessant dat één ding al die 
kinderen samenbrengt.  
Het feit dat het een mix is dan zien ze ook van 
het beroep van jouw mama is dat, en dat van 
mij mama is dat. Dat geeft u nog eens een 
perspectief van als zij zo hard kunnen studeren, 
waarom wij niet? 
En ze weten dat ze contact kunnen opnemen 
met anderen waardoor ze die mogelijkheden 
meer zien en weten het moet niet op één 
manier maar het kan op andere manieren ook. 
Alles is oké. Het feit dat je niet in die kring blijft 
waar de problematieken zich rond elkaar blijven 
bevinden maar meer zien dat dat. 

Iedereen is gelijk en alles is oké, ze blijven 
niet in een negatieve spiraal  

Gelijkwaardigheid 

Nu mocht die dat ineens wel maar ik vind dat 
wel belangrijk dat ze de waarde daarvan inzien 
dus hij is effectief begonnen bij de fanfakids 
omdat dat eigenlijk goedkoop tot bijna niets 
kost en dat wist die ook. Die wist ook dat ze 
moesten oefenen en eens ze dat goed kunnen 
en mee kunnen gaan optreden dan beginnen 
jullie geld te verdienen. Dat geld dat jullie 
verdienen zorgt ervoor dat jullie activiteiten 
kunnen doen die dat jullie leuk vinden dus jullie 
moeten niet meer aan jullie ouders vragen om 
geld om dit of dat. Je moet aan B. zeggen, we 

Kinderen zien de waarde in van dingen en 
gaan door hun eigen verdienste activiteiten 
kunnen financieren.  

Zelfstandigheid 
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hebben goed ons best gedaan gaan we nu niet 
samen gaan zwemmen? Ze kunnen hun wensen 
gaan vernoemen naar iemand. Dat heb ik zien 
oplichten bij mij zoon. 
Hij is toegekomen als een onwetend kleine 
jongen die te veel bagage droeg voor die leeftijd 
en nu is hij op een plek waar hij zo nodig is 
geworden 

Heeft een belangrijke rol  Belangrijke rol 

Ik denk dat de muziek hem minder uitmaakt 
dan het feit van dat samenhorigheidsgevoel. 
Muziek is belangrijk, dat is het startpunt en de 
basis en dat is iets dat hen allemaal bindt, de 
reden waarom dat ze constant samenkomen. 

Muziek is hetgeen wat hen samenbrengt 
maar niet het belangrijkste 

Muziek is basis 

Mensen zien alleen die basis. Ik ben ooit naar de 
Gentse feesten geweest en we hadden toen iets 
van een zestal kinderen die een Afrikaanse 
origine hadden en drie die van Belgische roots 
waren. En er komt een jonge vrouw aan en die 
zegt: amai, dat jij uw kinderen zo samenbrengt 
en muziek maakt. En dan denk je van: ja is dat 
onwetendheid maar mensen zien een façade en 
zien een groep kinderen die samen muziek 
maken en denken dat het mooi is dat er blanke 
kinderen worden toegelaten in de groep. 
Niemand laat dat toe, dit is gewoon een 
werking. Ook blanke kinderen leren waarom ze 
niet gewoon kunnen samenleven met kinderen 
met een andere origine en waarom moet dat 
gezien worden als dat is vreemd? Die groeien op 
zich en dan voor mij logisch dat dat met elkaar 
verbonden is. 

Blanke kinderen worden niet toegelaten in 
deze groep, niemand laat dat toe, iedereen 
is gewoon gelijk welke kleur ook en dat 
leren die kinderen ook van jong 

Gelijkwaardigheid 

Ze leren dat er geen specifieke leider is en dat 
iedereen gelijk is. Dat zelfvertrouwen groeit 
omdat ze weten en zien dat zij ook erkenning 
krijgen. Dus elke persoon in de groep is even 
belangrijk als de andere 

Geen specifieke leider want iedereen is wel 
eens leider, dus iedereen is gelijk 

Gelijkwaardigheid 
Leiding nemen  
Peer Learning 

De meeste kinderen die binnen de fanfakids 
zijn, zouden zonder fanfakids nooit op zo’n 
festivals geraken, niet om te kijken noch om te 
spelen. Die zouden nooit op reis gaan, niet enkel 

Ze ontdekken nieuwe dingen  Ontdekken  
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puur financieel maar ook ouder overtuigingen. 
Ze kennen dat niet. Jij hoorde over reggae geel 
maar de meeste groeien op en niet wetend wat 
een festival is. Dus als die op latere leeftijd niet 
zouden verder studeren, weten ze niet wat 
reggae geel, niets te maken met hun migratie 
achtergrond maar eerder met hun situatie 
waarin ze zitten waar dat zoiets niet ter sprake 
kent. Ik ken mensen die België nog nooit 
hebben verlaten, ongeacht rijk of arm. Voor die 
mensen als er nooit iemand komt die voorstelt 
om iets anders te gaan doen dan gaan ze dat 
ook niet doen. Zij hebben zo hun houvast. 

 
Interview ouder 2 

 
Wanneer hij naar school ging was de taal heel 
moeilijk voor hem en het leren van Nederlands 
was ook niet eenvoudig dus er werd door de 
leerkrachten aangeraden om hem naar een 
naschoolse activiteit te sturen. En zo heb ik 
iemand gecontacteerd waar ik dat heb uitgelegd 
en die heeft me doorverwezen naar de 
fanfakids. Maar het was dus vooral voor de taal: 
Nederlands. 
 

Om Nederlands te leren  Taal 

Ja ze zijn meer zelfzeker. Want door de 
fanfakids kennen ze veel mensen want vaak zijn 
we op straat en mijn zonen zeggen dat tegen 
iemand ‘hallo’, terwijl ik die niet ken. Dat maakt 
me gelukkig want door bij de fanfakids te zijn, 
worden ze zo zelfstandig. Vroeger was mijn 
zoon heel verlegen. Door de fanfakids is hij 
helemaal losgekomen. Nu durft hij op het 
podium te gaan staan en dat zou hij vroeger 
nooit gedaan hebben.  
 

Sociaal netwerk wordt groter en daardoor 
neemt zelfzekerheid toe 

Sociaal netwerk 
Zelfzekerheid 

jij moet leiden en dan moet hij dat doen. En 
doordat er enorm veel vertrouwen in hem is, 
gaat hij zelf ook dat vertrouwen voelen. 

Zelfzekerheid groeit door vertrouwen van 
leider 

Leiderschap 
Peer learning 
Zelfzekerheid 
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Want ook in de kerk kan hij met het slagwerk 
spelen. Hij speelt Jazz in de kerk. En ook mijn 
twee andere kinderen gaan dezelfde weg op als 
mijn oudste. 

Talent gebruiken in privéleven  Talent ontdekken 

Als je iets doet dan ga je je emoties er helemaal 
insteken en al je energie want je weet niet wie 
je zal zien dus je moet er al je energie insteken. 
Soms is mijn zoon niet blij, zelfs als hij wat ziek 
is dan nog wil hij naar de fanfakids. Hij wil dan 
leiden. Hij geeft ook les aan andere kinderen en 
voelt zich daar heel verantwoordelijk voor.  
 

Door de energie erin te steken, voelen ze 
zich beter 

Emoties uiten  

 
Interview ouder 3 

 
Sindsdien is de oudste beginnen gaan en dan de 
andere zoon die het dan ook heel moeilijk had 
op school, die vond geen aansluiting binnen de 
klas en de groep dus voor hem was dat een 
verademing die buitenschoolse activiteit dus ik 
vnd dat zo’n een belangrijke factor dat die 
buitenschoolse activiteit de zaken kunnen 
opnemen wanneer kinderen zich eigenlijk niet 
goed voelen in het onderwijs of op school of 
thuis. 

Aansluiting bij anderen  Sociaal netwerk 

Omdat dat buiten de school is, hij voelt zich vrij 
en er was geen druk. B. is ook iemand die heel 
goed met de jongeren kan omgaan want 
hoogbegaafdheid dat moet dan ook klikken en 
voor hem klikte dat meteen, hij begreep hem. 
B. was ook één van de eerste die zag dat het 
niet goed ging met mijn zoon, hij is zo alert met 
die kinderen en de thuissituatie en je merkt dat 
heel veel ouders hem ook vertrouwen. 

Er wordt geen druk ervaren, iedereen is 
gelijk en ze worden begrepen.  

Gelijkwaardigheid 
Belangrijke voelen  

Ik zag dat hij helemaal was veranderd en wist 
niet wat er met hem scheelde en B. zei dat hij 
er niet in gerust was en dat er iets scheelde. En 
mijn zoon heeft toen tegen B. gezegd dat hij 
iets moest vertellen en dat hij het moest 
geloven. Mijn zoon was zeven jaar. Mijn zoon 

De begeleider speelt een hele belangrijke 
rol 

Observatie van begeleider 
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heeft alles vertelt en B. heeft meteen actie 
genomen en die belegeider is toen ook 
ontslagen. Ik vond dat wel chappeau dat hij dat 
aan B. heeft durven vertellen.  
 
Hij erkend hem in zijn moeilijke momenten. 
Wanneer die een crisis heeft of hij zich niet goed 
voelt dan gaat hij er ook, naartoe om te vragen 
wat er scheelt en niet op een betuttelende 
manier want dat is ook niet eigen aan B. maar 
hij gaat er echt op in. En voor sommige 
kinderen is dat een soort van vaderfiguur en 
voor andere een begeleider of psycholoog. Ze 
hebben enorm veel respect voor hem en zo is 
hij ook. Dat is ook geen rol dat hij inneemt. Hij 
kan streng zijn maar heel rechtvaardig.  
 

Erkennen in moeilijke momenten  
 

Gelijkwaardigheid 
Observatie van begeleider 

Dat is een organisatie die anders doet dan 
anderen dus dat is geen speelplein en voor de 
verandering eens wat kleur brengt vind ik 
opstaat en in de omgeving, in scholen want hij 
repeteert ook in scholen en dat is iets waarmee 
hij kan uitpakken want uiteindelijk ontdekt hij 
ook de talenten van de kinderen want mijn 
zonen zijn goed in percussie en dat is en talent 
dat ze hebben kunnen ontwikkelen door die 
organisatie en ik vind dat zo’n organisatie nog 
meer in de kijker mag staan en al is het maar, 
want B. doet ook ateliers binnen scholen en ik 
zit ook in de directievergaderingen en dat ze 
zeggen van dat dit een andere effect geeft in de 
school, die fanfakids en dat hoort als een geheel 
samen 

Talenten ontdekken  Talent ontdekken  

Alleen kloppen vinden ze dat saai en samen 
geeft dat een mooi geluid zegt mijn zoon. Dus al 
die andere geluiden bij elkaar wil zeggen dat ze 
samen horen ook al zijn ze anders en dat vind ik 
zo een mooie redeneren van mijn zoon dat hij 
zei: dat is toch één geheel. 

Kinderen herkennen dat alle geluiden 
samen tot iets moois kan leiden en dat 
door hun eigen bijdrage 

Samenhorigheid 
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Ze vinden dat heel leuk en super trots. Ze 
zeggen ook over elkaar dat iemand de leiding 
heeft mogen nemen en dat die dat zo goed 
deed.  
 

Trots dat ze zelf de leiding mogen nemen 
en fier op diegene die de leiding nam  

Leidinggeven  
Peer learning 
Belangrijke rol 

Als hij met zijn krullen voor zijn ogen zit, dan 
weten we dat hij niet zo heel blij is en hij zegt 
dat als hij trommelt er iets in zijn lichaam 
gebeurd waardoor er iets vrijkomt naar mijn 
hersenen en dan ben ik terug blij. 

Emoties uiten  Emoties uiten  

Zeker een meerwaarde dat ze hun grenzen 
verleggen, dat ze heel veel van die kinderen 
blijven constant in molenbeek en gaan zelfs niet 
naar Brussel stad dus ze zien vaak alleen uhn 
eigen buurt en da’s wel een heel mooi gegeven 
andere plaatsen mogen ontdekken. Eén van 
mijn zonen ging optreden in Parijs en hij dacht 
van wauw ik krijg de kans dat ik dat mag zien. 
Ze zijn enorm dankbaar. 
 

Grenzen verleggen 
Nieuwe dingen ontdekken  
Dankbaarheid 

Ontdekken  

Ik denk die erkenning en herkenning. Erkenning 
dat zij er mogen zijn ondanks de moeilijke tijden 
en moeilijke thuissituatie los van waar je wordt 
opgevoed. Wat je meekrijgt zorgt ervoor dat je 
allemaal gelijk bent en dat voelen kinderen heel 
hard. Simon is niet beter dan Rachid en 
omgekeerd want ze worden op dezelfde manier 
behandeld. Gelijkwaardigheid. En die uitdaging.  
 

Erkennen en herkenning 
Gelijk zijn  

Gelijkwaardigheid 
Belangrijke zijn  

 
Interview fanfakids 

 
Ja, ik weet niet. Ik ben groter geworden. Want 
anders had ik niet zoveel vrienden gehad en ook 
mijn ‘comportement’, ik weet niet hoe je dat in 
het Nederlands zegt. Anders zou ik minder 
beleefd zijn. (…) Omdat als ik iets slecht doe 
dan zeggen zij me dat meteen zoals grote 
broers. Ik word een beetje opgevoed. Als ik iets 

Vrienden gemaakt 
Gedrag is veranderd 
Anderen verbeteren je 

Groei 
Zelfstandigheid 
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doe wat niet oké is dan zeggen enkele vrienden 
van me dat.  

 
Nee want toen ik klein was, was ik een stoute 
jongen. Ik luisterde nooit. Nu ben ik heel kalm, 
door de fanfakids. 

Gedrag is veranderd door bij de fanfakids 
te komen 

Groei 

Je moet weten dat we veel ruzie maken maar 
binnen één minuut is dat opgelost. En op school 
kan ik ruzie hebben en dat kan veel langer 
duren, een week ofzo. Ik heb nu ruzie met 
iemand op school en ik weet dat die ruzie veel 
langer zal duren maar hier kan iemand ineens 
sorry zeggen zonder dat ik dat verwacht. 

Hechte vriendengroep Vriendschap 

Nee iedereen is gelijk, ik kijk niet naar hoe 
iedereen eruitziet. We hebben eens opgetreden 
en daar was één blanke jongen en dan zeggen 
ze: Ja, de zwarten zijn meer. En toen zei er een 
Marokkaan dat onze huidskleur hetzelfde was 
als iets anders. Om aan te tonen dat kleur niet 
uitmaakt. 

Iedereen is gelijk Gelijkwaardigheid 

K5: ik wil niet persee een leider zijn maar ook 
geen volger. Ik wil zowat tussen de twee zijn. 
(…) Je moet goed kunnen timen en een goed 
ritme hebben en je moet de liedjes ook kennen. 

Peer to peer is aangenaam en brengt 
afwisseling 

Peer to peer 

Ja want door de fanfakids bereiken we 
misschien de kinderen die niet op vakantie 
kunnen naar een ver land en bieden we hen wel 
die mogelijkheid aan. Heel veel kinderen die uit 
een betere sociale achtergrond komen kunnen 
hun muziekschool permitteren en vel kinderen 
die wij bereiken zitten gewoon thuis het hele 
jaar, misschien voetballen maar zal niet veel 
zijn. En de fanfakids is een culturele activiteit. 

Kwetsbare jongeren bereiken en hen 
kansen geven  

Groei 
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Als ik me niet vergis is het 30 euro per jaar als 
het kan. Als het niet kan dan moet dat niet. Dat 
is ook hoe de fanfakids in elkaar zitten. We 
krijgen dus geld voor de optredens en dat geld 
wordt onderverdeeld tussen de kinderen en zij 
kunnen daar niet aan. Voor hun 15 kunnen ze 
daar niet aan. Dat is een fanfakids rekening en 
dat wordt gebruikt om hun activiteiten te 
kunnen betalen. (…) ja we krijgen geld door 
subsidies ook maar ook door optredens te doen 
maar zoals dit jaar hangen we af van subsidies. 
Maar in het algemeen zijn subsidies een plus op 
wat ze zelf al verdienen.  

 

Ze verdienen zelf geld om leuke dingen 
mee te gaan doen  

Groei: zelfstandigheid 

Ik ben met kinderen beginnen werken door de 
fanfakids. Zij werken met peer to peer learning. 
Dat de oudere fanfakids de jongere fanfakids 
liedjes aanleren en door de jaren heen 
veranderen liedjes wel eens 

Jongeren kinderen leren van ouderen die 
hen de liedjes aanleren 

Peer to peer 

Ja ik ben open minded geworden, door te reizen 
met de fanfakids en door naar al die landen te 
gaan, veel cultuur kunnen opdoen en dat zorgt 
ervoor dat ik heel open ben naar andere 
culturen en dat ik makkelijker iets kan begrijpen 
vanuit iemand anders zijn standpunt. Hier zitten 
al heel veel culturen samen en dat verandert 
constant. Maar het is hier echt een mengeling.  

 

Open-minded geworden door de fanfakids 
en door de vele culturen te leren kennen  

Groei  

 
 

 

 


