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Als initiële onderzoeksdoelstelling wilden we nagaan welke seksuele opvoedtips, opgesteld door Sensoa, als een 

toegevoegde waarde werden ervaren bij kwetsbare gezinnen die behoren tot de armoedepopulatie. Tijdens het 

iteratieve onderzoeksproces werd het doel echter verschoven naar de beleving en het referentiekader van 

opvoeden en seksuele opvoeding, om zo de onderliggende belevingen en realiteiten van de respondenten te 

achterhalen. Het ‘beter begrijpen’ van de belevingswereld en doorgronden van de contextualiteit van  kwetsbare 

gezinnen vormde de rode draad doorheen het onderzoek. Dit gebeurde middels kwalitatief onderzoek exploratief 

van aard. Hiervoor werden semi-gestructuurde interviews en focusgroepen afgenomen. Zowel respondenten als 

sleutelinformanten werden geïnterviewd. Bij het manueel analyseren van de interviews bleek de nood van 

respondenten om stem (of gehoor) te geven aan hun levensverhaal. Het verplaatsen naar hun leefwereld vormt 

een essentiële voorwaarde om een relatie met hen op te bouwen. Samenwerken met overige instanties, zoals 

scholen en armoedevereningen, vergemakkelijkt het proces naar het bereiken van dit doelpubliek. Seksuele 

opvoeding is een kwetbaar en gevoelig thema dat nood heeft aan omkadering, zeker bij kwetsbare gezinnen.  
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Theoretisch Kader 

Inleiding & Probleemstelling 

Situering  

Seksualiteit is een veelbesproken thema bij jongeren en ouders. De laatste jaren werd in de 

media veel aandacht besteed aan seksuele gezondheid bij adolescenten. Verschillende thema’s zoals 

tienerzwangerschappen, veilig vrijen, soa’s, hiv en seksueel geweld bereikten vaak de 

krantenkoppen. Een voorbeeld hiervan was te vinden in het tijdschrift Knack (Vercuijsse, 2015), 

waar Sensoa de volgende boodschap verspreidde: ‘Vrijen met condoom is de boodschapô. Het Laatste 

Nieuws (2014) werden verschillende artikels over seksualiteit aangesneden. Een voorbeeld hiervan 

was ñJongeren weten te weinig over veilig vrijenò. Klopt het dat jongeren hierover te weinig weten? 

En is het nodig dat ouders zich zorgen maken? Kunnen we hier voorzichtig uit concluderen dat het 

erg belangrijk is dat ouders met hun kinderen blijven praten over seksualiteit? 

In onze westerse samenleving staan ouders voor een hele uitdaging wat betreft het opvoeden 

van kinderen. Door de opkomst van een groot gamma aan opvoedingsstijlen is dit door de jaren 

heen steeds ingewikkelder geworden. Daarnaast komt er op financieel vlak veel druk op gezinnen te 

liggen, en speelt ook de schoolcontext een grote rol. Ouders proberen de verlangens van hun 

kinderen natuurlijk zoveel als mogelijk te behartigen en bieden hen opportuniteiten (Ramaekers, 

2009, p. 8). Vroeger bestonden er de klassieke opvoedingsmodellen (zoals het geloof) als houvast, 

maar deze zijn de voorbije jaren vervaagd en deels weggevallen. Vandaag worden ouders 

geconfronteerd met een groot aanbod aan waardepatronen en levensstijlen. Het is aan hen om hieruit 

een keuze te maken en te bepalen hoe ze hun kinderen willen opvoeden. De ouders vullen de 

opvoeding in naargelang wat zij belangrijk vinden, en dragen de zin en betekenis van het leven zoals 

zij die ervaren, over aan hun kinderen (Ramaekers, 2009, p. 11). Het gezin vormt een belangrijke 

plaats waar waarden, normen, kennis en vaardigheden worden overgedragen van ouder tot kind. 

Vervolgens kan dit ook toegepast worden op relationeel en seksueel vlak (Van Lee et al., 2005, p. 

9). Niet te vergeten, is tot slot de invloed van maatschappij en leeftijdsgenoten op de seksuele 

ontwikkeling.  

Relationele en seksuele opvoeding zijn een essentieel onderdeel binnen de opvoeding en de 

ontwikkeling van jongeren. Ouders, school en vrienden vormen een essentiële bron om jongeren te 

informeren over relaties en seksualiteit. Daarbij speelt kwaliteitsvolle, open communicatie een 

belangrijke rol. Hier hebben ouders communicatieve vaardigheden en kennis voor nodig omdat 

praten over seksualiteit niet vanzelfsprekend is binnen de relatie kind-ouder (Maris et al., 2014, p. 
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61, 75).  Bijgevolg kan het geven van seksuele opvoeding de jongere helpen de eigen seksualiteit te 

erkennen. Jongeren hebben het recht om toegang te krijgen tot correcte informatie en opvoeding 

omtrent seksualiteit, en dit vormt soms een knelpunt omdat ouders niet altijd over de nodige kennis 

en vaardigheden beschikken inzake seksualiteit (Sensoa, z.d.-a). Daarnaast brengt het thema ook 

opvoedingsonzekerheid bij ouders met zich mee.  

In de verklaring voor seksuele en reproductieve rechten van de International Planned 

Parenthood Federation (nadien: IPPF) worden de relationele en seksuele rechten uitgebreid 

beschreven. Seksuele en reproductieve rechten zijn mensenrechten, en dus ook een grondrecht dat 

zowel het culturele als het religieuze aspect overtreft. Dit brengt met zich mee dat jongeren en 

kinderen het recht hebben om informatie en opvoeding te krijgen over seksualiteit en relaties. 

Hieronder worden deze rechten van het charter, bedoeld voor kinderen en jongeren, kort toegelicht 

(International Planned Parenthood Federation [IPPF], z.d.): 

¶ Het recht om gelijk behandeld te worden ongeacht hun geslacht en seksualiteit: alle jongeren 

worden vrij en gelijk geboren; 

¶ Het recht om deel te nemen in beslissingsprocessen; 

¶ Het recht op leven, vrijheid, veiligheid van de persoon en lichamelijke integriteit;  

¶ Het recht op privacy: jongeren hebben het recht om niet onderworpen te worden aan 

willekeur en hebben ook het recht op seksuele autonomie; 

¶ Het recht op persoonlijke autonomie en erkenning: jongeren hebben het recht om erkend te 

worden en vrij te beslissen over zaken die met seksualiteit te maken hebben; 

¶ Het recht op vrijheid van gedacht, mening en uitdrukking en recht op vereniging: jongeren 

hebben het recht om vrij hun gevoelens en gedachten uit te drukken en dit heeft ook 

betrekking op ideeën over seksualiteit; 

¶ Het recht op gezondheid en dus ook recht op seksuele gezondheid: jongeren hebben het 

recht om beschermd te worden tegen ongewenste zwangerschappen, seksueel geweld en 

seksueel overdraagbare aandoeningen; 

¶ Het recht op onderwijs en informatie, ook wat betreft seksualiteit: jongeren hebben het recht 

om betrouwbare voorlichting te krijgen inzake seksualiteit; 

¶ Het recht hebben om te beslissen om al dan niet te trouwen en of een gezin te stichten: 

jongeren mogen zelf kiezen of ze willen trouwen of niet en met wie ze willen trouwen. Ook 

mogen ze zelf kiezen indien ze kinderen willen; 
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¶ Het recht op verantwoording en verdediging: jongeren hebben het recht om rechtsmiddelen 

aan te wenden indien hun seksuele rechten geschonden wordt. Het is aan de overheid om 

die rechten te beschermen (IPPF, 2011). 

Het is van cruciaal belang dat ouders hun kinderen voldoende seksuele informatie meegeven, 

want ouders zijn één van de belangrijkste (informele) bronnen om jongeren seksueel te vormen. 

Anderzijds bestaat het risico dat, indien jongeren niet voldoende geïnformeerd worden door ouders 

of andere informatiebronnen, er zich problemen kunnen voordoen zoals tienerzwangerschappen en 

soa’s (Miller, 2002, p. 23). Miller (2002) geeft daarbij ook aan dat de sociaaleconomische status 

(verder aangeduid als SES) hierop een invloed kan uitoefenen.  

In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen drie variabelen die de 

sociaaleconomische status omvatten. Deze zijn het inkomensniveau, het opleidingsniveau en de 

huidige beroepsstatus. Welke positie iemand inneemt op de maatschappelijke ladder hangt af van 

de drie indicatoren. Hoe hoger het inkomen, het opleidingsniveau en de beroepsstatus, des te hoger 

men zich als persoon op de maatschappelijke ladder begeeft (Gezond België, 2021). In tegenstelling 

tot het inkomensniveau en het opleidingsniveau wordt de beroepsstatus minder gebruikt als 

verklarende factor voor de SES. De SES vormt een statistisch meetinstrument om na te gaan of 

iemand behoort tot de lagere klasse, en dus in armoede leeft. De lagere klasse is een kwetsbare 

populatie die aandacht nodig heeft (Th. Vaes, persoonlijke communicatie, 28 november 2021).  

Er blijkt reeds veel geweten te zijn omtrent de relatie tussen de SES en het gedrag van 

jongeren (Asscher & Paulussen-Hoogeboom, 2005; Letourneau et al., 2013; Miller & Taylor, 2013). 

Zo zouden mensen met een lage SES vaker problemen ervaren bij de opvoeding van kinderen en 

beschikken ze over negatievere opvoedingsvaardigheden. Gezinnen met een laag inkomen vormen 

een kwetsbare groep omdat ze geconfronteerd worden met stress als gevolg van dagelijkse 

bekommernissen waaronder beperkte financiële middelen. Daardoor moeten ze vaak extra letten op 

hun uitgaven. De stress die ouders ervaren heeft een invloed op hun opvoedstijl, en die beïnvloedt 

op zijn beurt de geestelijke ontwikkeling van het kind (Melby et al., 2008). 

Naast het inkomen als bepalende factor voor de SES, is ook het opleidingsniveau van de ouders 

een indicator voor de ontwikkeling en de opvoeding van het kind (Doyle et al., 2012). Zo zouden 

ouders met een lager opleidingsniveau over minder kennis en vaardigheden beschikken om hun 

kinderen te helpen in naschoolse activiteiten zoals huiswerk. Daarnaast zijn er indicaties in de 

literatuur dat hoe lager het opleidingsniveau van de ouders, des te minder tijd ze investeren in het 
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ondernemen van stimulerende activiteiten. Dit kan negatieve gevolgen hebben op de opvoeding en 

ontwikkeling van het kind (Doyle et al., 2012). 

De literatuur geeft een aantal knelpunten aan wat betreft dit thema . Er is heel wat informatie 

voorhanden over seksuele opvoeding van kinderen en over de invloed van de SES op de opvoeding. 

Maar tot op heden werd er weinig onderzoek gevoerd naar de perceptie over seksuele opvoeding van 

ouders met een lage SES, of anders gezegd gezinnen die behoren tot de armoedepopulatie. 

Om te beschrijven wie tot de armoedepopulatie behoort, worden uiteenlopende termen 

gehanteerd in de literatuur. Hierboven werd de term SES meermaals gebruikt als een verzamelnaam 

om mensen te categoriseren op een theoretische en wetenschappelijke manier. Echter worden in de 

armoedeliteratuur verschillende terminologieën toegepast om het fenomeen te omschrijven. In dit 

onderzoek zullen de volgende termen worden gehanteerd, die in relatie staan tot elkaar: lage 

sociaaleconomische status, kansarmoede en kwetsbare gezinnen. De focus zal voornamelijk liggen 

op kwetsbare gezinnen die in armoede leven. De definitie van armoede, die later in het onderzoek 

wordt gedefinieerd, betekent meer dan enkel een gebrek aan financieel vermogen. Het financieel 

kapitaal vormt een belangrijk onderdeel van armoede, maar armoede treft mensen op verschillende 

levensdomeinen (Guddens et al., 2020). 

Aanleiding van het onderzoek  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Sensoa, een Vlaams expertisecentrum voor 

seksuele gezondheid. Sensoa richt zich op het bevorderen van seksuele gezondheid, en versterken 

van informatie zowel in Vlaanderen als in Brussel. De Vlaamse overheidsinstantie voor seksuele 

gezondheid heeft als doel meer inzicht/kennis te verschaffen in seksuele opvoeding van kwetsbare 

gezinnen. De doelgroep waarop Sensoa zich toespitst is heel breed, maar alles binnen haar werking 

heeft met relationele en seksuele opvoeding te maken. Op deze manier wil Sensoa het belang van 

seksuele gezondheid onder de aandacht brengen zodoende ongeplande zwangerschappen, seksueel 

overdraagbare aandoeningen en seksueel geweld tegen te gaan. Sensoa tracht enerzijds ouders te 

helpen bij de relationele en seksuele opvoeding. Anderzijds geeft Sensoa ook opvoedingstips mee 

aan ouders via de website, of de website van de gezinsbond, of via nieuwsartikels en boeken (Sensoa, 

z.d.-b). Echter ervaart Sensoa een gebrek aan informatie over welke seksuele opvoedtips bruikbaar 

kunnen zijn bij kwetsbare gezinnen die tot de armoedepopulatie behoren. 

De centrale vraag van deze masterproef was hoe kwetsbare gezinnen die behoren tot de 

armoedepopulatie seksuele opvoeding beleven. Er werd nagegaan welke seksuele opvoedtips, 

opgesteld door Sensoa, als een meerwaarde worden ervaren door deze populatie. Hierin betracht dit 
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onderzoek in het kader van een masterthesis bij te dragen aan praktische inzichten en strategieën 

om ouders met een kwetsbare achtergrond te ondersteunen in de seksuele opvoeding van hun 

kinderen. Zowel door de literatuur als door het kwalitatieve onderzoek is er een verschuiving geweest 

van de centrale doelstelling. 

Vooraleer in te gaan op het centrale thema van dit onderzoek zal er een uitgebreid hoofdstuk 

worden gewijd aan de theoretische omschrijving van het armoedeconcept. Dit zal worden gevolgd 

door het definiëren van een aantal essentiële begrippen die verband houden met armoede, als 

sociaaleconomische status en kansarmoede. Vervolgens zullen deze met elkaar in verband worden 

gebracht aan de hand van enkele relevante thema’s zoals multiculturaliteit, het armoedeweb, 

oorzaken van armoede etc. In een volgend hoofdstuk zal de nadruk liggen op de relatie tussen 

armoede en opvoeding. Tot slot wordt in het laatste theoretische hoofdstuk aandacht besteed aan 

het hoofdthema ‘seksuele opvoeding’. Aansluitend wordt er gekeken of er binnen de literatuur 

voldoende informatie te vinden is inzake de impact van armoede op seksuele opvoeding. 

Tenslotte wil ik meegeven dat het geen evidentie was om te kiezen voor een correcte benaming 

van de armoedepopulatie. Bijgevolg wil ik erop wijzen dat, wanneer ik over kwetsbare gezinssituaties 

of mensen die behoren tot de lagere sociale klasse (SES) of kansarme gezinnen, spreek, die allemaal 

behoren tot één en dezelfde populatie in deze masterthesis. Dit werd gedaan vanuit een respectvolle 

houding ten aanzien van de armoedepopulatie. Ik koos er daarom ook voor om in de rest van de 

thesis te spreken over ‘kwetsbare gezinnen’. 

Armoede  

Definitie armoede  

Diverse studiegebieden beschouwen armoede als één van de meest dringende sociale 

problemen. Hoewel armoede een fundamenteel, complex construct is, maakte het een opgang als 

één van de meest kritieke onderzoeksgebieden binnen de sociale wetenschappen (Sleek, 2015). Dit 

hoofdstuk staat stil bij de betekenis van armoede. 

In het dagelijks leven worden we hoogstwaarschijnlijk op verschillende manieren 

geconfronteerd met armoede waarbij hier iedereen een eigen invulling aangeeft. Om te weten wat 

armoede concreet inhoudt, nemen we de definitie van Raeymaeckers et al. (2018):  

Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden 

van het individuele en collectieve bestaan, in die mate dat men geen leven kan leiden dat 

voldoet aan de menselijke waardigheid. Deze kloof, die in de samenleving wordt 

ge(re)produceerd, kan men niet op eigen kracht overbruggen. (p. 24)  
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In het jaarboek ‘Armoede en Sociale uitsluiting’ (Dierckx et al., 2006) staat de definitie van 

Jan Vranken als volgt omschreven: 

Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden 

van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde 

leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen. 

(p. 31) 

Deze bovenstaande definitie bevat verschillende dimensies die hier niet allemaal besproken 

worden. Binnen dit onderzoek wordt enkel het eerste deel van de definitie behandeld, namelijk dat 

armoede een netwerk is van sociale en maatschappelijke uitsluitingen. Dit netwerk beslaat meerdere 

gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Hier gaat het specifiek over het armoedeweb 

dat op een meer toegankelijke manier armoede in kaart brengt. Later in het onderzoek zal dieper 

worden ingegaan op de domeinen waarin kwetsbare gezinnen uitsluiting ervaren.  

Definitie sociaaleconomische status   

Het begrip sociaaleconomische status (SES) is een ruim concept, dat op verschillende 

manieren gedefinieerd kan worden. Mueller en Parcel (1981, p. 14) definiëren SES als “de relatieve 

positie van een individu, gezin of groep binnen een hiërarchische sociale structuur, die gebaseerd is 

op toegang tot of controle over rijkdom, macht en prestige”.  Later werd deze definitie aangepast 

door Miech en Hauser (2001, pp. 75-76). Voor hen staat sociaaleconomische status voor de mate 

waarin gezinnen, personen en huishoudens de capaciteit hebben om goederen te scheppen of te 

verbruiken. Gemeenschappelijk aan deze definities is de link met gezondheid. Hiermee bedoelt 

Shavers (2007, p. 1013) de toegang die een individu of een groep heeft tot middelen die noodzakelijk 

zijn om een goeie gezondheid te verkrijgen en in stand te houden. Vandaag wordt het SES gemeten 

aan de hand van drie verschillende indicatoren, namelijk: het opleidingsniveau, het inkomensniveau 

en de huidige beroepsstatus (Shavers, 2007, p. 1013).  

Kort samengevat wordt er met de SES de positie bedoeld op de maatschappelijke ladder. 

Een hogere of een lagere positie op de maatschappelijke ladder hangt af van het inkomen, het 

opleidingsniveau en de huidige beroepsstatus. Wanneer mensen over een lager inkomen, een lager 

opleidingsniveau en een lagere beroepsstatus beschikken dan staan ze lager op de maatschappelijke 

ladder dan mensen die hier in meerdere mate over beschikken (Shavers, 2007, p. 1015). Een aantal 

onderzoekers zijn het erover eens dat de SES invloed heeft op zowel het psychologisch welbevinden 

van jongeren als op het gedrag (Asscher & Paulussen-Hoogeboom, 2005; Letourneau et al., 2013; 

Miller & Taylor, 2012). Zo zou een lage SES van de ouders gevolgen hebben voor het welzijn van 
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jongeren, maar ook voor hun ontwikkeling (Letourneau et al., 2013). Daarnaast zou volgens het 

onderzoek van Asscher en Paulussen-Hoogeboom (2005) een laag inkomen gerelateerd zijn aan het 

probleemgedrag dat kinderen in het gezin vertonen. Het onderzoek van Melby et al. (2008), die het 

inkomen als indicator heeft genomen, toont aan dat het gezinskomen een effect uitoefent op de mate 

waarin ouders tijd investeren in de opvoeding van hun kinderen. Zo zouden ouders met een laag 

inkomen minder financiële mogelijkheden hebben om hun kinderen bijscholing te geven of minder 

tijd vrij kunnen maken voor naschoolse activiteiten.  

Indien een lage SES een negatieve invloed heeft op de opvoeding van kinderen, dan kan dit 

risicovol zijn voor de seksuele opvoeding en mogelijks leiden tot een niet-adequate seksuele 

opvoeding van de kinderen. Dit kan als sterk argument gebruikt worden voor het geven van seksuele 

opvoeding voor mensen met een lage SES. Indien alle kinderen toegang zouden krijgen tot dezelfde 

soort informatie over relationele en seksuele opvoeding, onafhankelijk van hun SES, dan zouden er 

in de toekomst ongeplande zwangerschappen en seksuele overdraagbare aandoeningen vermeden 

kunnen worden. Hiervoor is echter verder onderzoek nodig. 

(Kans) Armoede of lage sociaaleconomische status  

Armoede en lage sociaaleconomische status zijn termen die vaak door elkaar of samen 

gebruikt worden. Armoede is een socio-economisch construct en lage sociaaleconomische status is 

eerder een statistisch meetinstrument om de sociaaleconomische status van een persoon of 

gemeenschap te meten in verhouding tot een omgeving (zie bovenvermelde definitie).  

Hierboven werd armoede benaderd op basis van de definitie van Jan Vranken. In dit 

onderzoek zal de term kansarmoede ook regelmatig worden gebruikt. Dit begrip, afkomstig van en 

gebruikt door ‘Armen Te Kort, is geen formele term. Het wordt als volgt omschreven: “Kansarmen 

zijn niet in staat om zelfstandig de armoede val te doorbreken, wat maakt dat bij het uitblijven of 

falen van externe hulp deze problematiek per definitie van generatie op generatie wordt 

doorgegeven” (ArmenTeKort, z.d.).  

ArmenTeKort gebruikt deze benadering voor armoede om de klemtoon te leggen op het 

geven van kansen. En dit is ook de reden waarom dit onderzoek vertrekt vanuit deze benadering. 

Met kansen bedoelen ze kansen zien en kansen die toegankelijk zijn of niet. De mens die in 

kansarmoede leeft, heeft naast de gebruikelijke elementen uit de binnenkant en buitenkant van 

armoede ook nog een beperkende overtuiging (ArmenTeKort, persoonlijke communicatie, 26 oktober 

2021). Bovendien zijn ze verwikkeld in hun mentale kwetsuren, hebben geen geloof meer in zichzelf, 

zijn hun identiteit als persoon verloren en leven niet meer vanuit waarden en overtuigingen. Deze 
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personen raken verstikt in een kluwen van problemen en kunnen niet meer zelfstandig leven. Als 

gevolg van gebrek aan eigenwaarde, is de persoon overtuigd dat zijn/haar situatie niet meer 

veranderd kan worden. De hulpverlening spreekt dan vaak over "zorgvermijdend gedrag". Vanuit het 

perspectief van de cliënt wordt het benaderd als "het haalt toch niets uit, waarom zou ik proberen?". 

Hier wilt ArmenTeKort op inspelen, door het aanreiken van een buddy die hem nieuwe perspectieven 

aanreikt. Een buddy engageert zicht als vrijwilliger en werkt volgens de principes van empowerment 

en krachten versterkend werken. De bedoeling is om kansarme mensen terug een plaats in de 

samenleving te geven door geloof in zichzelf en het aanbieden van een netwerk (Th. Vaes, 

persoonlijke communicatie, 28 november 2021). 

De opvoedingsorganisatie Kind en Gezin spreekt ook over het begrip kansarmoede en 

benadrukt het gebrek aan kansen op diverse levensdomeinen. Zij beschrijven kansarmoede als volgt 

(Kind en Gezin, 2012): 

Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om 

voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals 

onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een 

duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als 

immateriële. (Kind en Gezin, 2012, p. 1)  

Kansarmoede wordt door Kind en gezin gezien als een langdurige toestand die verschillende 

levensdomeinen beïnvloedt. De organisatie gebruikt zes criteria om te toetsen of een gezin al dan 

niet tot de groep van personen in kansarmoede behoort. Het gezin moet op minstens drie criteria 

een lage score vertonen om te spreken van kansarmoede. Deze zijn: 

1. Beschikbaar maandinkomen; 

2. Opleiding ouders; 

3. Arbeidssituatie; 

4. Laag stimulatieniveau; 

5. Huisvesting; 

6. Gezondheid (Kind en Gezin, 2012, p. 2). 

Het a rmoedeweb : binnenkant en buitenkant  

De denkpiste armoedeweb werd opgericht in opdracht van Welzijnszorg, ‘Samen tegen 

armoede’. Zoals hierboven aangehaald, is armoede verweven binnen een breed spectrum van 

verschillende dimensies. Mensen die in armoede leven zijn verwikkeld in een armoedeweb dat bestaat 

uit een binnen- en buitenkant. De buitenkant is het zichtbare, beheerbare deel, waar mensen in de 
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meeste gevallen op afgerekend worden. De keerzijde van de medaille is de binnenkant, het 

onzichtbare deel. De buitenkant van het web bevat 10 verschillende levensdomeinen die met elkaar 

verbonden, zijn alsook elkander beïnvloeden. Dat betekent dat wanneer er sprake is van uitsluiting 

in één levensgebied, het andere levensdomein ook uitsluiting ervaart. Zo kan de ketting 

doorgetrokken worden op de andere levensdomeinen. Onder de 10 levensdomeinen vallen 

huisvestiging, inkomen, gezin, vrije tijd, hulpverlening, onderwijs, sociale contacten, gezondheid, 

arbeid en tewerkstelling en justitie (ArmenTeKort, 2021; Welzijnszorg, 2020, p. 7).  

Daarnaast is de binnenkant van het armoedeweb zeer sterk verbonden met de buitenkant 

van het web. Dit komt doordat de buitenkant sterke gevoelens veroorzaakt.  De binnenkant bestaat 

uit schuldgevoelens, moedeloosheid, schaamtegevoelens, woede, gevoelens van niet 

kunnen/kennen, aan de ene kant. Aan de andere kant zorgt de binnenkant ervoor dat deze mensen 

een negatief zelfbeeld creëren, waardoor op zijn beurt het mechanisme van uitsluiting ontstaat. Het 

gevoel van uitsluiting is een zeer indringend, pijnlijk gevoel dat een aanslepende en blijvende impact 

heeft op het leven van kinderen, jongeren en volwassenen. Ieder individu in deze samenleving heeft 

de behoefte om te voelen dat hij ergens bij hoort. Mensen in armoede hebben vaak niet dat ruim 

sociaal netwerk waardoor dat gevoel van uitsluiting nog meer op de voorgrond treedt (Welzijnszorg, 

2020, pp. 7-8). Daardoor worstelen ze met existentiële vragen zoals wie ben ik nog, wat kom ik hier 

doen, waarom ben ik op deze wereld? Het gedrag dat ze vertonen vloeit voort uit deze gevoelens. Al 

deze verschillende gevoelens staan met elkaar in verbinding (ArmenTeKort, 2021). Armoede wordt 

gezien als een multidimensionaal fenomeen omdat er verschillende niveaus bij betrokken zijn zoals 

interne gevolgen, externe factoren, systemen en maatschappelijke alsook individuele oorzaken. 

Samenvattend stellen we vast dat de 10 levensdomeinen de hoofdkenmerken van de buitenkant 

vormen en de binnenkant gekenmerkt wordt door het mentale welzijn gekoppeld aan uiteenlopende 

gevoeligheden (ArmenTeKort, 2021). 

Temeer dient er ook stilgestaan te worden bij de krachten van mensen die in armoede leven. 

Kansarme personen beschikken over capaciteiten waarop ingezet kan worden en rekening mee kan 

gehouden worden. Onder deze krachten vallen draagkracht, overlevingsvaardigheden, solidariteit, 

humor, rechtuit en echt zijn, zorgzaamheid en creativiteit. Het zijn die positieve krachten die helpen 

tegenslagen te overbruggen. Als de samenleving meer zou inspelen op dergelijke krachten dan 

zouden er mogelijkerwijze positieve veranderingen kunnen ontstaan (Armoede.org, 2021). 

Caro Bridts, een ervaringsdeskundige in armoede, gaf tijdens het webinar ‘Armoedeweb’ 

(Samen Tegen Armoede, 2021), aan dat het beter is om niet te spreken over de vicieuze cirkel van 
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armoede, maar over het mechanisme van armoede, waar iedereen aan kan sleutelen en zijn 

verantwoordelijkheid in kan opnemen. Er zijn drie verschillende hefbomen, terug te vinden in de 

buitenkant van het armoedeweb: huisvesting, inkomen en onderwijs. Door deze drie grote hefbomen 

aan te reiken aan mensen in armoede en hen hierop aan te sturen samen met ervaringsdeskundigen, 

verhoog je de kans om hen uit de armoede te halen. Echter spreekt het recent onderzoek van Thys 

et al. (2003, p. 216) dit tegen. In hun onderzoek ‘Sociale mobiliteit’ komt naar voren dat 

instrumentele armoede zoals tewerkstelling, huisvesting en onderwijs niet de enige bouwstenen 

vormen om uit armoede te komen. Het gaat evenzeer om belangstelling te hebben en te investeren 

in sociale netwerken en gefundeerde relaties die steun aanbieden (Thys et al., 2003, pp. 268-270). 

Wanneer er gekeken wordt naar de statistieken inzake armoede dan ligt het hoogste armoederisico 

bij twee groepen, namelijk personen geboren buiten de EU en werklozen. Personen met een 

buitenlandse afkomst en dus niet geboren in Europa, hebben een armoederisico van 33 %. In 

tegenstelling tot personen geboren in België, dewelke behoren tot de laagste groep wat betreft 

armoederisico (7%; Statistiek Vlaanderen, z.d.). 

Wonen/huisvesting  

Het al dan niet hebben van een woonst zou een katalysator kunnen zijn om al dan niet terecht 

te komen in de armoedeproblematiek. Het recht op wonen is verankerd in de Grondwet, die uitgaat 

dat de samenleving recht heeft op een menselijk leven. Artikel 23 van de Belgische Grondwet erkend 

de sociale rechten voor kansarme ouders. Dit artikel omvat een aantal essentiële rechten, zoals het 

recht op een huisvestiging en een gezonde leefomgeving, het recht op materieel welzijn, het recht 

op gezondheid, het recht op deelnemen en het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing 

(De gecoördineerde Grondwet, art. 23 (1994). Ondertussen blijkt in de praktijk dat kansarmen voor 

een bijzondere uitdaging staan bij het vinden van een deftige huisvesting. De 

huisvestingsproblematiek vorm één van de belangrijkste fundamenten van het armoedeprobleem 

(Reynaert et al., 2018, pp. 301-302). Binnen het armoedeweb neemt de woonzekerheid een 

betekenisvolle plaats in. Volgens Panis et al. (2019) is de huisvesting van cruciaal belang voor de 

mentale bandbreedte van de medemens. Het is één van de belangrijkste hefbomen en fundamenten 

om een stabiel leven op te bouwen (Panis et al., 2019, pp. 268-269).  

Armoede en multiculturaliteit 

Uit de literatuur is gebleken dat personen met een buitenlandse afkomst behoren tot de 

kwetsbare doelgroep van armoede. Dit impliceert dat kinderen van niet-Europese herkomst een 

verhoogd risico lopen op armoede in tegenstelling tot Belgische families. De grootste risicogroep die 
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deel uitmaakt van de armoedeproblematiek zijn Marokkaanse gezinnen. Zo’n 54 % van hen hebben 

het risico om tot de kwetsbare doelgroep van armoede te behoren. Bijgevolg scoren ze heel slecht 

op verschillende domeinen zoals tewerkstelling, onderwijs en arbeidsmarkt. In het jaarboek Armoede 

en Sociale uitsluiting (2011) staat geschreven dat mensen van Turks en Marokkaanse afkomst een 

werkloosheidspercentage hebben van 21% (Vranken & Dierckx, 2011, pp. 39-40). In het onderzoek 

‘Socio-eonomische Monitoring’ van Demeyer en Vandezande (2016) wordt ook een overzicht gegeven 

van de werkgelegenheidssituatie en werkloosheid van personen met niet-Belgische origine, ongeacht 

het gewest en de nationaliteit. Daarin staat ook beschreven dat de werkloosheidsgraad van Belgen 

10% lager ligt dan personen met een buitenlandse afkomst (Demeyer & Vandezande, 2016, pp. 17-

18).  

Armoede en opvoeding 

Impact van armoede op opvoeding  

Leven in armoede heeft nadelige gevolgen op de opvoeding, de ontwikkeling en het 

welbevinden van kinderen. Uit onderzoek van Dewilde (2004) blijkt dat kinderen van gezinnen met 

beperkte inkomsten een slechter mentaal functioneren, meer gezondheidsproblemen en lagere 

educatieve doeleinden hebben dan hun welvarende tegenhangers. Kinderen die dus opgroeien in 

armoede worden als trager omschreven in het verwerven van taalkennis en wat betreft cognitieve 

verwerkingstijd (Dewilde, 2004, pp. 332-335). 

Ouders in kansarmoede hebben de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun 

kinderen. Dit brengt veel stress met zich mee, wat de opvoeding en ontwikkeling van kinderen 

beïnvloedt. Kinderen die in de vroege kindertijd geconfronteerd worden met dergelijke situaties, 

lopen een groter risico om een mentale of intellectuele achterstand op te lopen (Krols, 2009, pp. 14-

15). In het artikel van ArmenTeKort (2021) staat beschreven dat een laag opleidingsniveau, ellendige 

woonomstandigheden en het inkomen van ouders bepalend zijn voor de stijging van het niet kunnen 

geven van kansen aan hun kinderen. Volgens Vranken (2001) brengt armoede diverse aspecten van 

kinderlijke ontwikkeling in gevaar, vooral wat betreft het schools presteren en het intellectueel 

functioneren (Vranken, 2001, pp. 72-73). Dit wordt ook bevestigt in een ander onderzoek dat 

aangeeft dat kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen een grotere kans hebben om toegang tot 

openbare diensten en onderwijskansen te mislopen (Nederlands Jeugdinstituut, 2020, p. 31). 

In tegenstelling tot kinderen uit welvarende gezinnen ervaren arme kinderen sneller 

uitsluiting op verschillende domeinen in de maatschappij, zoals onderwijs, vrijetijd, verenigingsleven 

etc. Dit gaat gepaard met gevoelens van er niet bijhoren, angst, eenzaamheid, ongelukkig voelen 
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(Vanhee, 2007, p. 6). Kansarme kinderen van niet-Belgische of niet-Westerse afkomst en ook 

kinderen die komen uit een laag-inkomensgezin lijden in hun welbevinden van de negatieve gevolgen 

van armoede (Nederlands Jeugdinstituut, 2020, pp. 35-36). 

In langdurige kwetsbare/arme gezinnen zijn deze kinderen vaker emotioneel onveilig 

gehecht en vertonen vaker een vertraagde ontwikkeling. Een veilige/goede hechting is een belangrijk 

mechanisme tijdens de kinderjaren om een positieve ontwikkeling te bekomen. Kinderen ontwikkelen 

hierdoor meer zelfvertrouwen, veerkracht (wat nodig is om tegenslagen, problemen aan te kunnen) 

en betere cognitieve vaardigheden alsook taalvaardigheden (Schneider et al., 2001, pp. 87-90). 

Anders gezegd, onveilige gehechte kinderen lopen meer risico om sociaal-emotionele achterstand op 

te lopen en internaliserende problemen te ontwikkelen, gaande van problemen van angst, depressie 

etc. Met als gevolg dat de relatie tussen ouder en kind onder druk komt te staan. Zo lopen die 

kinderen een groter risico om gedragsproblemen te ontwikkelen (Cyr et al., 2010).  

Ouders uit arme gezinnen hebben vaak te maken met stresserende omstandigheden, zoals 

werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, slechte huisvestiging, die vervolgens leiden tot fysieke en/of 

psychische klachten. Deze situaties leiden op hun beurt ertoe dat ouders minder beschikbaar zijn 

voor de opvoeding van hun kinderen en dus minder ondersteunend kunnen optreden. Het gehele 

gezin lijdt onder deze situatie waarbij elk lid na verloop van tijd aan eigenwaarde verliest. Het gevolg 

voor kinderen is dat ze een grotere kans hebben om een aanzienlijke mentale achterstand op te 

lopen, moeite hebben met het reguleren van hun emoties en een slechtere gezondheid ontwikkelen 

(Levecque, 2003, pp. 156-160). Daarnaast vormt het ook een risicofactor om vroegtijdig te stoppen 

met school. Één van de redenen kan zijn dat ouders een lage opleiding hebben genoten en een 

gebrek aan vaardigheden en kennis hebben om hun kinderen optimaal te laten ontplooien. Dit vormt 

een cruciaal probleem, want ouders vormen de primaire opvoeders in de opvoeding (Kalthoff, 2018, 

pp. 4-5). 

Een bijkomend gegeven is dat wanneer de mentale bandbreedte verminderd wordt door het 

ervaren van constante schaarste, ouders over minder capaciteit beschikken om beslissingen te 

nemen en na te denken. De term ‘mentale bandbreedte’ is ontstaan in het boek, ‘Schaarste’ 

geschreven door Mullainathan en Shafir (2013), die uitleggen dat armoede de bandbreedte verkleint 

waardoor men steeds verkeerde keuzes zou maken. Het ervaren van schaarste genereert stress 

dewelke op zijn beurt het vermogen om helder na te denken beperkt. Zouden we hieruit voorzichtig 

kunnen afleiden dat de kwaliteit van de opvoeding hieronder gebukt gaat?  
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Samenvattend kan gesteld worden dat arme kinderen een risicovollere populatie vormen met 

betrekking tot het optreden van ontwikkelingsproblemen. De vraag of kwetsbare gezinnen dienen 

ondersteunt te worden tijdens de opvoeding, is één dat door veel organisaties beantwoord werd met 

een volmondige “ja” tijdens de interviews afgenomen in het kader van deze thesis. Dankzij het 

aanbieden van ondersteuning kunnen de negatieve gevolgen tot een minimum beperkt blijven. 

Mogelijks kunnen we voor een deel vaststellen dat armoede hand in hand blijkt te gaan met een lage 

opleiding bij ouders. Echter is het belangrijk deze bevinding niet te generaliseren naar het volledige 

armoedepubliek en steeds met objectieve blik hiernaar te kijken.  

Relationele en seksuele opvoeding  

Belang van r elationele en s eksuele opvoeding  

Binnen de westerse samenleving maakt seksuele opvoeding deel uit van de opvoeding van 

kinderen (Van Lee et al., 2005, p. 8). Opvoeding wordt gezien als een interactief proces tussen het 

gedrag van kinderen en de reactie van ouders, waarbij ouders een belangrijke rol spelen in de 

ontplooiing van het kind. Concreet houdt dat in dat ouders verantwoordelijk gesteld worden voor de 

ontwikkeling van hun kinderen, maar wat betekent nu opvoeding? (Meij & Ince, 2013, p. 6). Volgens 

het onderzoek ‘Opvoeden en opgroeien’ van Herman (2007) betekent opvoeden een kind op weg 

helpen naar volwassenheid in een liefdevolle en warme omgeving. De manier hoe ouders omgaan 

met hun kinderen speelt een belangrijke rol. Het is aangewezen om als ouder een positieve houding 

aan te nemen ten aanzien van de opvoeding. Zo krijgt het kind de mogelijkheid om zich veilig te 

voelen en zelfvertrouwen op te bouwen (Herman, 2007, pp. 23-25).  

De ouder, als primaire verzorger, heeft de taak om tijdens de opvoeding seksualiteit 

bespreekbaar te maken binnen het gezin. Dit hangt echter af van hun waarden, normen, kennis en 

vaardigheden, meegekregen door hun ouders alsook de cultuur waarin ze zijn opgegroeid (Van Lee 

et al., 2005, pp. 10-11). Het hanteren van een open communicatiestijl creëert een positieve 

leefomgeving binnen het gezin en dit zou moeten resulteren in het gemakkelijker bespreken van 

seksuele opvoeding. Doch blijkt uit de literatuur dat ouders bij het aanknopen van een gesprek over 

seksualiteit eerder een meer gesloten en ingetogen houding vertonen. Het ziet ernaar uit dat 

jongeren voelen dat het zelf moeten uitpluizen, wat ook nadelig kan zijn in de soort boodschap die 

ouders willen overbrengen over seks (Van Lee et al., 2005, pp. 8-9).  

Van den Bongardt et al. (2016) stellen vast dat het hebben van een goede relatie met de 

ouders ervoor zorgt dat adolescenten op latere leeftijd seks hebben. Daarbij blijkt wel dat 

leeftijdsgenoten een cruciale rol vervullen wanneer adolescenten voor de eerste keer 
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geslachtsgemeenschap hebben. In de studie van Van den Bongardt et al. (2016) worden 

leeftijdsgenoten beschouwd als degenen die seks zouden promoten en ouders worden als seks-

vertragende factoren gezien. Met andere woorden: het in contact staan met leeftijdsgenoten leidde 

tot een vroeger debuut wat betreft het hebben van seks.  

Seksualiteit is dus niet weg te denken uit de opvoeding van kinderen, en maakt integraal 

deel uit van hun ontwikkeling en opvoeding. Daarbij is het geven van relationele en seksuele 

opvoeding (nadien: RSV) van belang om diverse redenen. Sensoa geeft aan dat het geven van RSV 

aan jongeren voor gezondere en bevredigende relaties zorgt en het bevordert daarnaast ook hun 

welzijn. Bovendien zou het ook gezondheidsrisico’s kunnen limiteren. Door het geven van RSV aan 

jongeren wordt tenslotte ook bijgedragen aan de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’, 

aangenomen door de Verenigde Naties, specifiek betreffende gezondheid en welzijn 

(ontwikkelingdoel 3), educatie (ontwikkelingsdoel 4) en gendergelijkheid (ontwikkelingsdoel 5). Het 

achterliggende idee van deze doelstellingen is om de wereld te bevrijden van armoede en te 

investeren in duurzaamheid en vrede. Deze doelstellingen worden ook wel de ‘Sustainable 

Development Goals’ genoemd (SDG’s). De SDG’s die van toepassing zijn op dit onderwerp zijn: 

gezondheid en welzijn voor iedereen, gezondheid voor moeders, gendergelijkheid en preventie van 

hiv en aids (Sensoa; United Nations, 2015).  

In het onderzoek van Mueller et al. (2008) komt naar voor dat het geven van relationele en 

seksuele opvoeding het risico op seksueel gedrag bij jongeren vermindert. Echter dient dit gebeuren 

vooraleer hun eerste seksuele handeling/gedraging gesteld wordt. Daarbij komen zij ook tot de 

conclusie dat het van belang is om seksuele opvoeding te geven aan groepen die vaak te maken 

hebben met soa’s en jongeren die al vroegtijdige geslachtsgemeenschap hebben. Verschillende 

onderzoekers (Miller, 2002; Mueller et al., 2008) zijn het er mee eens dat het geven van goede 

relationele en seksuele opvoeding belangrijke effecten met zich meebrengt. Het zorgt ervoor dat 

jongeren hun eerste geslachtsgemeenschap uitstellen, minder seksueel geweld vertonen, dat er 

minder tienerzwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen dalen en dat tot slot het 

condoom- en anticonceptiegebruik beter gehanteerd wordt. 

Definitie Relationele en seksuele opvoeding  

Echter weten we nog altijd niet wat relationele en seksuele opvoeding concreet inhoudt. 

Hiervoor nemen we de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Duitse federaal centrum 

(BZgA) voor gezondheidsopvoeding. Samen hebben ze de Europese richtlijnen opgemaakt rond 
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seksuele vorming voor Europa (WHO Regional Office for Europe & the Federal Centre for Health 

Education, 2010):  

Relationele en seksuele opvoeding gaat over het leren van cognitieve, emotionele, sociale, 

interactieve en fysieke aspecten van seksualiteit. Seksuele voorlichting begint al vroeg in de 

kindertijd en loopt door in de adolescentie en volwassenheid. Voor kinderen en jongeren is 

seksuele opvoeding gericht op het ondersteunen en beschermen van de seksuele 

ontwikkeling. Het biedt kinderen en jongeren informatie, vaardigheden en positieve waarden 

aan om hun seksualiteit te begrijpen, ervan te genieten, veilige en volwaardige relaties te 

hebben en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen en andermans seksuele 

gezondheid en welzijn. Het krijgen van relationele en seksuele opvoeding is een recht dat 

voor alle jongeren en kinderen geldt. (p. 27)  

Het ‘Goede Minnaarsconcept’ is een Vlaams wetenschappelijk concept ontwikkeld in 2000, 

dat uitgaat van een positieve kijk op seksualiteit en van kracht is op RSV voor de leeftijdscategorie 

van 0 tot 25 jaar. Seksuele en relationele opvoeding, steunend op het concept ‘Goede Minnaars’, 

baseert zich op drie verscheidene doelstellingen. Een eerste doelstelling van het ‘Goede 

Minnaarsconcept’ is kinderen en jongeren begeleiden in de seksuele ontwikkeling. De tweede 

doelstelling benadrukt het ontwikkelen van normen en waarden in overeenstemming met hun 

cultuur. Als laatste is het vermijden van risico’s zoals ongewenste zwangerschappen, HIV, seksueel 

overdraagbare aandoeningen, seksueel geweld en ongewenste geslachtsgemeenschap (Brockx et al., 

2009; Frans, 2000).  

Wettelijke omkadering  

Het is tevens van belang om ook de wettelijke omkadering te benadrukken. Reproductieve 

en seksuele rechten maken deel uit van de mensenrechten. Amnesty International definieert 

mensenrechten als volgt: ñMensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden voor alle mensen, 

ongeacht hun nationaliteit, geslacht, nationale of etnische afkomst, ras, religie, taal of andere statusò 

(Amnesty International, z.d.). Hieronder vallen dus ook deze rechten. Op internationaal niveau zien 

we ook een toenemend belang aan relationele en seksuele opvoeding. UNESCO publiceerde in 2009 

een technische gids, namelijk “International Technical Guidance on Sexuality Education”, met 

richtlijnen en achtergrondinformatie over de relevantie van het geven van relationele en seksuele 

opvoeding en hoe scholen met ‘seksualiteit’ moeten omgaan. Deze richtlijnen hebben als doel het 

onderwijs, de gezondheidszorg en andere relevante actoren te helpen bij ontwikkeling en 

implementatie van schoolse en buitenschoolse educatieve programma’s op vlak van seksualiteit 
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(UNESCO, 2009). Verder publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie in 2010 in Europa ook een 

aantal richtlijnen omtrent het belang van het aanbieden van relationele en seksuele opvoeding, de 

zogenaamde “Standards for Sexuality Education in Europe” (WHO & BZgA, 2010). Als laatste is er 

de International Plannend Parenthood Federation (IPPF) die in 2011 ook een aantal richtlijnen 

uitbracht in samenwerking met andere partijen voor relationele en seksuele opvoeding (zie ook 1.1).  

Afrondend stellen we vast dat er in de literatuur weinig empirische informatie wordt gevonden 

over de impact van armoede op relationele en seksuele opvoeding. Er bestaat met andere woorden 

een behoefte aan basisinformatie omdat er onzekerheid heerst omtrent de impact van seksuele 

opvoeding bij deze kwetsbare gezinnen. Met het in acht nemen van deze bovenvermelde informatie, 

zal deze masterthesis trachten een antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag: Hoe staan 

kwetsbare ouders, die behoren tot de armoedepopulatie, tegenover seksuele opvoeding? 
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Methodologie 

In het eerste thesisonderdeel werd de literatuurstudie uiteengezet. Het tweede deel maakt 

de overgang van het theoretisch kader naar de praktijk en bespreekt het methodologische luik.  

Inleiding  

Initieel hield de onderzoeksdoelstelling in na te gaan welke seksuele opvoedtips, opgesteld 

door Sensoa, als een meerwaarde werden ervaren bij deze kwetsbare gezinnen in armoede om 

vervolgens mijn bevindingen terug te toetsen aan de literatuurstudie. Gaandeweg werd het doel 

verschoven zoals hierboven beschreven. In dit deel zal het methodologisch luik uitvoerig besproken 

worden.  

Echter heeft zowel de literatuurstudie als onze kwalitatieve onderzoeksopzet ertoe geleid dat 

de aandacht is verschoven naar de beleving en het referentiekader van opvoeden en seksuele 

opvoeding. Er bleek behoefte aan meer kadering in de sociale, culturele gegevenheden, patronen en 

situaties van respondenten. Vandaar dat de onderzoeker vanuit haar iteratieve bevindingen de 

relevantie en urgentie inzag betreffende het achterhalen van onderliggende belevingen en realiteiten 

van de respondenten. Hierdoor verschoof de focus naar een beter verstaan en nastreven van meer 

diepgang inzake de contextualiteit en beleving vanuit de leefwereld van de respondenten. 

Onderzoeksbenadering 

Om onderzoek te kunnen voeren naar de beleving van seksuele opvoeding bij kwetsbare 

gezinnen die behoren tot de armoedepopulatie, werd inzake dataverzameling geopteerd voor een 

kwalitatieve invalshoek. Volgens Mortelmans (2017, p. 93) is kwalitatief onderzoek verkennend van 

aard en dit onderzoek heeft als doel een bepaald gebied te gaan verkennen. Deze masterthesis 

probeert een bepaald onderwerp te ‘verstehen’, wat betekent een domein te begrijpen door in het 

veld te gaan en van daaruit inzichten te verwerven en informatie te verzamelen over een onderwerp. 

Één van de belangrijkste redenen waarom gekozen werd voor een kwalitatieve aanpak, is omdat 

deze masterproef de respondenten zelf het woord wil geven (Reulink & Lindeman, 2005, pp. 4-6). 

Het gaat over twee kwetsbare onderwerpen, namelijk armoede en seksuele opvoeding, waarvan de 

antwoorden niet herleidt kunnen worden tot categorieën. Het is dan ook van groot belang om de 

deelnemers met waardigheid en waardering te bejegenen. Wester en Peters (2004) definiëren 

kwalitatief onderzoek als volgt: “Kwalitatief onderzoek is empirisch onderzoek waarbij het 

verzamelen van gegevens opzettelijk minder voor gestructureerd is en de analyse van gegevens niet 

kwantificerend is en meer gericht op de inhoudelijke betekenis van taalò (Wester & Peters, 2004, pp. 

1-2). 
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Deze masterproef heeft als doelstelling een beeld te vormen van de beleving van seksuele 

opvoeding bij kwetsbare gezinnen die behoren tot de armoedepopulatie. Hiervoor werden er een 

aantal interviewgesprekken en focusgroepen opgezet. Aanvullend aan het kwalitatief onderzoek werd 

ook deductief te werk gegaan door te vertrekken vanuit een grondige literatuurstudie over relationele 

en seksuele opvoeding bij kwetsbare gezinnen die in armoede leven.  

Onderzoekseenheden 

Om de onderzoeksvraag op een correcte manier te beantwoorden, werd voor een heterogene 

doelgerichte steekproef gekozen. Dit bleek het meest doeltreffende gezien de onderzoeksvraag. Er 

werd in deze heterogene steekproef één welbepaald criteria vooropgesteld waaraan de respondenten 

moesten voldoen (Leys et al., 2016, p. 164). Concreet impliceert dit dat de respondenten werden 

gekozen op basis van hun achtergrond. Het ging om kwetsbare gezinnen die deel uitmaakten van de 

armoedepopulatie. Zo kon een breed spectrum aan informatie verzameld worden om inzicht te 

verwerven in het armoedefenomeen en seksuele opvoeding vanuit hun perspectief.  

Op basis van het onderzoeksonderwerp werden er in totaal 24 vrouwelijke deelnemers 

geïnterviewd (inclusief de deelnemers van de focusgroepen). Er werden 2 focusgroepen 

georganiseerd die bestonden uit een 18-tal respondenten in totaal. Van de zes overige deelnemers 

waren er drie vrouwen uit kwetsbare gezinnen en drie ervaringsdeskundigen. Aanvankelijk was het 

niet de bedoeling om enkel vrouwen te rekruteren, maar gaandeweg werd duidelijk dat enkel 

vrouwen reageerden op het verzoek. Via Sensoa en organisaties en verenigingen die instaan voor 

armen, werden de respondenten door de onderzoeker gecontacteerd. Deze organisaties fungeerden 

als tussenpersoon zodat de toegang naar het vinden van deelnemers gemakkelijker zou verlopen.  

Er werd via email een voorstel opgestuurd met de vraag of gezinnen wilden deelnemen aan 

het onderzoek. Doordat er weinig reactie was vanuit de organisaties om gezinnen hierover aan te 

spreken, hebben we gekozen om ook sleutelinformaten in te schakelen. Dit om een zo volledig 

mogelijk beeld te vormen van de leef- en denkwereld van gezinnen in armoede over seksuele 

opvoeding. Sleutelinformaten voorzien de onderzoeker van cruciale informatie over het onderwerp 

en de doelpopulatie. Deze personen zijn vertrouwd met het thema en de onderzoekspopulatie 

waardoor ze veel informatie kunnen verschaffen (Reulink & Lindeman, 2005, p. 11). De 

ervaringsdeskundigen dienden als sleutelinformanten. Dat betekent dat dat mensen waren die door 

hun professionele context ervaring hadden met dit thema. 

De uiteindelijke groep is een samenstelling geworden van zowel respondenten uit kwetsbare 

gezinnen, van zowel Belgische als een niet-Belgische afkomst. Aangezien het gaat om een 
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kwalitatieve onderzoeksopzet, is het niet mogelijk om de onderzoeksresultaten te generaliseren naar 

de volledige armoedepopulatie. Bijgevolg vormt het geen volledige representatieve weergave van de 

werkelijkheid. Dit onderzoek dient gezien te worden als een interessant startpunt voor Sensoa. 

Voor de ervaringsdeskundigen werd een andere vragenlijst gebruikt dan voor de 

respondenten (zie bijlage A & B). Deze vragen werden opgesteld in samenspraak met de promotor. 

Bij de vrouwelijke respondenten bevatte de vragenlijst meer structuur dan bij de 

ervaringsdeskundigen. Daar was de structuur iets minder aanwezig en werd meer in de diepte 

gegaan over de impact van armoede op de opvoeding en de seksuele opvoeding (Cfr 

experteninterview). Als onderzoeker was de openheid en de durf om vragen te stellen, meer 

aanwezig bij ervaringsdeskundigen dan bij de vrouwelijke actoren. 

Onderzoeksmethode- en strategie  

In deze masterproef werd er gebruikt gemaakt van focusgroepen en semigestructureerde 

interviews, beide kwalitatieve onderzoeksmethodes, om relevante data te verzamelen. De diepte-

interviews werden gebruikt voor zowel gesprekken met de ervaringsdeskundigen als met de 

respondenten. De focusgroepen waren enkel van toepassing op de vrouwelijke groepen. 

Het kwalitatief onderzoek omvat heel wat voordelen wanneer zo’n kwetsbaar thema besproken 

wordt. Door middel van face to face gesprekken, verzamel je als onderzoeker meer 

achtergrondinformatie, in tegenstelling tot een enquête. De keerzijde van de medaille is dat je sterk 

in je schoenen moet staan om diepgaande vragen te durven stellen. 

Gezien de veelheid van mogelijke elementen die een rol speelden bij de onderzoeksvraag, 

was het vereist om als onderzoeksmethoden ‘diepte-interviews’ en ‘focusgroepen’ aan te wenden. 

Met deze onderzoeksinstrumenten was het mogelijk om informatie te bemachtigen over ‘gevoeligere 

onderwerpen’ zoals seksuele opvoeding aangezien het thema delicaat was. Semigestructureerde 

interviews schepten een vertrouwelijke omgeving waarbij respondenten zich comfortabel voelden om 

zich hierover te uiten. Daarbij konden via deze methode de attitudes, gedachten en gevoelens van 

de respondenten beter in kaart worden gebracht (Mortelmans, 2017, p. 95).  

Focusgroepen  en infosessies  

Voor dit onderzoek heb ik de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan focusgroepen. 

De focusgroepen vonden plaats bij twee verenigingen, namelijk De Sloep en Centrum Kauwenberg. 

Opvallend tijdens de focusgroepen, was de aanwezigheid van enkel vrouwen.  

In tegenstelling tot face to face interviews, is de dynamiek in een focusgroep opvallend 

anders. In focusgroepen kan je als onderzoeker observeren hoe de interpersoonlijke communicatie, 
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groepsinteracties en meningsverschillen plaatsvinden (Van Assema et al., 1992, p. 431). Dit levert 

interessante en andersoortige knowhow en diepere inzichten op. Kortom, de focusgroepen hebben 

een belangrijke bijdragen geleverd aan de thesis.  

Tijdens de beide focusgroepen waren er twee moderators aanwezig om de gesprekken in 

goede banen te leiden. Zo kon ik als onderzoeker dieper ingaan op bepaalde thema’s en exploreren 

hoe de deelnemers daartegenover stonden. De duur van de focusgroepen was tussen de 80 en 90 

minuten.  

Daarnaast was het als onderzoeker belangrijk om inhoudelijke informatie te verzamelen. 

Daarom heb ik deelgenomen aan een tweetal infosessies omtrent seksuele opvoeding bij de Sloep 

en bij ArmenTeKort om daar kansarmoede beter te begrijpen.  Het verzamelen van de informatie, 

zowel tijdens de infosessies als tijdens de interviews, gebeurde via een open en spontane houding 

om zo onbevooroordeeld naar hun realiteit te kijken. Als onderzoeker was het de bedoeling om een 

dialoog te creëren met deze kwetsbare gezinnen om zo informatie te verzamelen. 

De onderzoeker hanteerde de benadering van experteninterview. Bij een expertinterview ga 

je een zo open mogelijke benadering hanteren (Baarda et al., 2007, pp. 25-26). Die mensen komen 

met hun kennis en ze vertellen wat ze weten. Naarmate dat de onderzoeker een meer experten 

interviewgehalte heeft, des te opener dat de onderzoeker zich opstelt rond het gekozen thema. 

Interviews  

Gedurende de interviewgesprekken werd er gebruik gemaakt van een vragenlijst (zie bijlage 

A & B) met een aantal hoofdtopics. De onderwerpen werden op voorhand vastgelegd. Er werden voor 

elke topic vragen opgesteld waarop geen juist of fout antwoord bestaat. De topics die behandeld 

werden waren seksuele opvoeding, communicatiestijl/vorm, armoede en de seksuele opvoedtips. In 

het topic seksuele opvoeding werd eerst de opvoeding in kaart gebracht om dan vervolgens meer de 

klemtoon te leggen op de seksuele opvoeding. Er werd ook gepeild naar de waarden en normen die 

heersen binnen het gezin zowel op gebied van opvoeding als seksuele opvoeding. Het tweede topic 

ging over communicatiestijl inzake opvoeding en seksualiteit. Hier werd ook eerst gekeken naar hoe 

ouders met hun kinderen communiceerden om daarna over te gaan op de communicatie inzake 

seksualiteit. Vervolgens werd de impact van armoede op de opvoeding van de kinderen bevraagd. 

Tot slot, indien er nog tijd over bleef, werd gepolst of een aantal seksuele opvoedtips als een 

meerwaarde werd ervaren.  
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Om vervolgens meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van kwetsbare gezinnen die 

behoren tot de armoedepopulatie over opvoeding, werden de gesprekken getranscribeerd en 

geanalyseerd aan de hand van de gevonden literatuur. 

Materiaal 

Om deel te mogen nemen aan het onderzoek, dient de geïnterviewde een geïnformeerde 

toestemming te ondertekenen. In dit formulier wordt de geïnterviewde in kennis gesteld van de 

inhoud en het doel van het onderzoek. Daarnaast wordt ook aangegeven dat de verzamelde 

informatie later anoniem verwerkt wordt voor eigen doeleinde. De interviews worden door de 

onderzoeker, mits de geïnformeerde toestemming ondertekend is, via een audiorecorder opgenomen 

zodat het achteraf getranscribeerd kon worden. Dit is van belang om de kwaliteit van het onderzoek 

te garanderen. De opgenomen interviews worden drie jaar bijgehouden en daarna verwijderd.  

Data-analyse  

De resultaten werden manueel geanalyseerd. Vooreerst werden alle interviews getranscribeerd. 

Daarna werden ze herlezen om fouten of leegtes op te sporen. Vervolgens werden 

gemeenschappelijke thema’s uitgekozen. Een aantal thema’s waren op voorhand al uitgekozen met 

behulp van de literatuur en de topiclijst voor het interview. De overigen zijn tot stand gekomen 

tijdens de open bevraging. Aan de hand van uitspraken tijdens het interview werd per thema gekeken 

naar de verschillen en overeenkomsten. In de bespreking van de resultaten zal de link gelegd worden 

naar de literatuurstudie en er worden ook een aantal tips naar Sensoa geformuleerd. Doorheen het 

bespreken van de resultaten kies ik er bewust voor om verscheidene citaten van de respondenten 

en sleutelinformaten te includeren, om zo ook hen het woord te geven. Er werd vooral aandacht 

geschonken aan hoe gezinnen met een kwetsbare achtergrond hun opvoedingssituatie omschreven.  

Onderzoeksverloop  

Voorbereiden de  fase  

Bij de zoektocht naar kwetsbare gezinnen werd al snel duidelijk dat het rekruteren van 

respondenten niet vanzelfsprekend zou worden. Het bereiken van deze onderzoekspopulatie verliep 

moeilijk. Dit was grotendeels te wijten aan het gevoelige en kwetsbare onderwerp van mijn 

onderzoek. Om die reden heb ik in samenspraak met mijn promotor besloten ervaringsdeskundigen 

(sleutelinformanten) aan de onderzoekspopulatie toe te voegen. Mijn oogmerk was om via hen ook 

andere informatie te bemachtigen over kwetsbare gezinnen in armoede. Zo schreef ik verschillende 

armoedeverenigingen en -organisaties via email aan, met de vraag tot deelname aan mijn 

onderzoek. Dit waren organisaties die instaan om mensen in armoede een stem te geven of 
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ondersteuning aan te bieden. Het gaat over vzw De Sloep, Centrum Kauwenberg, Wingerdbloei, 

Lampeke, Netwerk tegen Armoede, ‘Armen Te Kort’, Pin en ‘Uze Plekke’. Opvallend was dat sommige 

organisaties nogal weigerachtig waren om deel te nemen aan het onderzoek. De reden daartoe was 

het feit dat sommige respondenten zich in het verleden misbruikt hadden gevoeld, omdat ze achteraf 

niet meer op de hoogte werden gehouden van het verdere verloop van het onderzoek. 

De rekruteringswijze gebeurde zowel voor de kwetsbare gezinnen als de 

ervaringsdeskundigen via eenzelfde methodiek, met name emailuitwisseling en telefonisch contact. 

De methode van deze bevraging werd op alle 56 organisaties en verenigingen toegepast. In totaal 

kreeg ik van 8 organisaties een positief antwoord. Daarnaast gaven 18 organisaties aan niet te willen 

deelnamen. Redenen daartoe waren de kwetsbaarheid van het doelpubliek of een te hoge werklast 

sinds de coronacrisis. In samenspraak met de respondenten werd datum en een plaats voorgesteld 

voor het interview. Omwille van de huidige crisis kozen sommige deelnemers ervoor het interview 

online te laten doorgaan. De interviews en focusgroepen vonden plaats in de periode tussen 14/10/21 

en 30/11/21. Er werd voldoende tijd voorzien voor het afnemen van de interviews. Vooraf werd een 

kennismakingsgesprek gevoerd. Daar kwamen verkennende vragen aan bod als ñzou u zichzelf eens 

willen kort voorstellen ?ò. De bedoeling hiervan was het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het 

creëren van een veilige sfeer.  

Bij aanvang van het semigestructureerd interview werd een uitgebreide inleiding gegeven. 

Daarbij kwamen inhoudelijke en praktisch aspecten aan bod, zoals de beweegredenen voor de studie, 

het thema van het onderzoek en het verloop van het interview. Tot slot werd een voorstelling 

gegeven van de werking van Sensoa. Door hier nodige aandacht aan te besteden, voelden de 

deelnemers zich meer gerustgesteld en werd duidelijkheid en openheid gecreëerd. Om de anonimiteit 

van de respondenten te garanderen, vroeg de onderzoeker of het interview auditief opgenomen 

mocht worden. De deelnemers waren bijgevolg vrij om bepaalde vragen al dan niet te beantwoorden. 

Dat ze niet verplicht waren om op gevoelige vragen in te gaan, werd meerdere keren tijdens het 

interview benadrukt. Na afname van elk interview werd de tijd genomen om even informeel na te 

praten tussen onderzoeker en respondent. Dit werd niet opgenomen. Deze mensen waren zo 

vriendelijk geweest om tijd te maken voor mij. Daarom nam ik achteraf de tijd om de respondenten 

oprecht te bedanken. Het getuigde ook van respect om daarna nog na te praten over bepaalde zaken 

die hen of mij bijgebleven waren.  
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Persoonlijke bevindingen na de interviews  

Omwille van de gevoeligheid van het onderwerp was het kiezen van de juiste onderzoekstaal 

van belang. Afgaand op de van Sensoa en enkele andere organisaties verkregen informatie zoals 

laaggeletterdheid, verstaanbaarheid van de Nederlandse taal  werd de vraagstelling aangepast aan 

het niveau van de kwetsbare gezinnen, zonder daarbij denigrerend te willen zijn. In één focusgroep 

hadden sommige deelnemers zelfs geen notie van de vragen. Daarom werd de interviewer bijgestaan 

door een medewerkster van de organisatie. De heen-en-weer vertaling compliceerde echter de 

dialoog. Bovendien beheerste deze groep de Nederlandse taal niet altijd volledig. Een vlot gesprek 

vereiste flexibiliteit, in vraagstelling en oplettendheid. Achteraf stond ik stil bij de vraag of 

laaggeletterdheid aan de oorzaak lag van dit probleem, dan wel de gevoeligheid van onderwerp. Ook 

betroffen de tips opgesteld door Sensoa niet steeds – zoals initieel afgesproken – de leidraad van 

het interview. Meestal werd aan het einde van gesprek gekeken of er nog tijd was om hier dieper op 

in te gaan. Wat betreft de interviewvragen, die waren herschreven in een toegankelijker taalgebruik. 

De gesprekken met de ervaringsdeskundigen verliep er heel vlot.  

De techniek ‘doorvragen’ werd met momenten toegepast om meer informatie naar de 

oppervlakte te brengen. Doorvragengebeurde vaak en hielp om diepgang te creëren in het gesprek. 

De stille momenten, ervaren als heel waardevol, boden de respondent ruimte om te reflecteren.  

Een onderzoek voeren over seksuele opvoeding was geen evidentie, laat staan wildvreemden 

aanspreken of vragen stellen over seksuele opvoeding. Als onderzoeker moest je bepaalde 

grondhoudingen aannemen om tot een verbindend gesprek te komen. Dit betekende een 

empathische, open en nederige houding aannemen. 

Een aantal van mijn respondenten vertelden mij ingrijpende verhalen. Het ging over genitale 

verminking, kindermishandeling, misbruik, vernedering, schrijnende gezinssituaties… Dergelijke, 

niet rooskleurige situaties zorgden voor emotionele ogenblikken. Er werd dan ook de tijd genomen 

om hierover te spreken. Het raakte me als mens. Maar als onderzoeker probeer je zo objectief 

mogelijk te blijven en te kijken. Dit waren bijzondere, uitdagende en leerrijke momenten.  

De tips, opgesteld door Sensoa, vormden tenslotte niet, zoals initieel afgesproken, de 

leidraad van het interview. Meestal werd aan het einde van gesprek hier nog dieper op ingegaan. De 

seksuele opvoedtips, niet aangepast aan de verschillende culturen, werden herschreven in een 

toegankelijker taalgebruik.  
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Onderzoeksresultaten 

Dit onderzoek heeft als doel te achterhalen hoe gezinnen met een kwetsbare achtergrond, 

behoren tot de armoedepopulatie tegenover seksuele opvoeding staan. Eerst werd gepeild naar de 

vormgeving van het gezin. Daarna werd gekeken naar de impact van armoede op de opvoeding. Tot 

slot werd de communicatie over seksualiteit/seksuele opvoeding met hun kinderen bevraagd. Tijdens 

de gesprekken kwamen ook andere thema’s aan bod die belangrijke inzichten hebben gegeven, en 

in wat volgt zullen de resultaten besproken worden.  

Het doelpubliek voor dit onderzoek werd ruim afgebakend als ‘kwetsbare gezinnen die 

behoren tot de armoedepopulatie’. Deze groep omvatte zowel mensen met een Belgische 

achtergrond als personen die gemigreerd zijn naar België. Bovendien werd deze groep enkel 

vertegenwoordigd door vrouwelijke respondenten. Niet alle informatie uit dit onderzoek heeft 

betrekking op dezelfde groep en is vergelijkbaar met elkaar. Daarom wordt in de 

resultatenbespreking een deel gewijd aan kwetsbare gezinnen met een niet-Westerse achtergrond. 

De rapportering van resultaten is opgebouwd volgens de volgende onderverdeling: specifieke 

bevindingen vanuit de analyse met de betrekking tot niet-Belgische gezinnen of mensen met een 

niet-westerse achtergrond; bevindingen van het begripskader van armoede (ook benoemd als 

kwetsbare gezinssituatie) en ten slotte onderwerpsgebonden bevindingen die we hebben kunnen 

registreren aangaande de seksuele opvoeding zelf.  

Taalgebruik en begripsconnotaties 

Hoewel niet expliciet gepolst werd naar het taalgebruik bij de onderzoekspopulatie, rezen 

daaromtrent een aantal vragen waar ik als onderzoeker tegenaan liep tijdens het proces van 

interviewen. Mag taal een barrière vormen die niet durven spreken over seksuele opvoeding 

rechtvaardigt? Speelt de taal een rol om een relatie op te bouwen met kwetsbare gezinnen met een 

migratieachtergrond? Mogen we de Nederlandse taal als hoofdtaal afdwingen om een boodschap te 

willen overbrengen? Om eerlijk te zijn heb ik geen sluitend antwoord op deze vragen. Maar als 

onderzoeker ontdekte ik gaandeweg het belang van zowel verbale als non-verbale communicatie bij 

kwetsbare gezinnen, en zeker bij gezinnen met een migratieachtergrond. Het gebruik van de juiste 

woorden was belangrijk om betekenis te geven aan het doel van het onderzoek en om een andere 

perceptie te geven. Een voorbeeld hiervan is de term ‘seksuele opvoeding’. Al snel werd, 

voornamelijk door moeders afkomstig uit een andere cultuur, de term seksuele opvoeding 

geassocieerd met het hebben van seksuele betrekkingen. Volgens hen is seks in de westerse wereld 

altijd en overal aanwezig en dat baart hen zorgen. Zo is er één moeder die aangeeft “ik maak mij 
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echt veel zorgen voor mijn kinderen, want ja seks is nu overal op internet, school. Ik ben niet in 

Belgi± opgegroeid. Ik was hier bijna volwassen gekomenò.  

Daarom was het belangrijk om de betekenis van seksuele opvoeding op een laagdrempelige 

manier te formuleren om hen zo aan te geven. Het begrip hield meer in dan enkel en alleen seksuele 

omgang hebben. Ondanks het belang van seksuele opvoeding binnen de ontwikkeling en opvoeding 

van kinderen, komt dit onderwerp al snel in de taboesfeer, waarop later in de bespreking zal worden 

teruggekomen. Dit werd vooral ervaren bij niet-Belgische moeders. Het begrip heeft duidelijk nood 

aan meer duiding en omkadering bij deze populatie. 

In een podcast ‘Seksuele opvoeding van kinderen’ van Joyce Blauwhof en Annemieke Waage 

(2021) wordt gesproken over ‘intimiteitsopvoeding’ in plaats van seksuele opvoeding. Door voor dit 

taalgebruik te kiezen in de interviews werd een opening gecreëerd, een soort van toegangspoort om 

over seksuele opvoeding te spreken. Het was als onderzoeker belangrijk om cultuursensitief te werk 

gaan, om zo voldoende informatie te verkrijgen. Één van de moeders gaf aan dat ze het een betere 

benaming vond. Ze zei “intimiteitsopvoeding is een beter woord voor ons om over te praten ”. Beide 

begrippen behoren tot dezelfde betekenis, maar zo wordt aangetoond dat door het taalgebruik om 

te buigen de perceptie van de respondenten wordt gewijzigd  

Een tweede vaststelling had betrekking op het begrip ‘lage sociaaleconomische status’. Dit 

begrip werkte heel stigmatiserend volgens een ervaringsdeskundige en een moeder. Zo stelde die 

eerste: “wij zijn heel kwetsbaar en juist het stigmatiserende taalgebruik als lage sociaaleconomische 

status komt heel hard binnenò (ervaringsdeskundige) en zei een moeder: “het in hokjes denken, dat 

vind ik al lastig, dat moet verdwijnen zeker als het over armoede gaatò. Dit was dan ook één van de 

redenen waarom het gebruiken van de term ‘lage sociaaleconomische status’ aangepast werd naar 

‘kwetsbare gezinnen die behoren tot de armoedepopulatie’. Ondanks de maatschappij uit 

verschillende klassen bestaat waarin de positie van een mens wordt ingedeeld op grond van 

economische status, werd deze benadering in de bevraging waar mogelijk vermeden.    

Woorden en zinnen kunnen heel snel verkeerd geïnterpreteerd worden. Het belang van taal 

is tijdens dit onderzoek meerdere keren onderlijnd geweest. Als onderzoeker heb ik ondervonden dat 

een aangepast vocabularium leidt tot een betere verbinding om relaties op te bouwen, en pleit ik 

voor voldoende aandacht hiervoor. Het is dan ook de rol van de onderzoeker om zijn gedrag en 

denken aan te passen aan zijn doelpubliek. Dit is ook voor Sensoa belangrijk om hiermee rekening 

te houden.  
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Bij de eerste focusgroep ‘De Sloep’ sprak het merendeel van de vrouwelijke respondenten 

amper Nederlands. Het gesprek kende een mengeling van verschillende talen, waaronder het Turks, 

Arabisch en een beetje Nederlands. Concreet betekende dit ik ervoor moest zorgen dat de vragen 

duidelijk werden gesteld met eenvoudige termen.  

Concluderend kan er vastgesteld worden dat het belang van een goede communicatievorm 

en een gepast taalgebruik van onschatbare waarde is om dit doelpubliek te bereiken en hun 

vertrouwen te ontwikkelen. In kwetsbare gezinnen die behoren tot de armoedepopulatie bestaat de 

kans dat de meerderheid de Nederlandse taal niet beheerst. Om die reden is het van belang te 

onthouden dat taal een grote drempel kan vormen. Bovendien kan de kwaliteit van het taalgebruik 

frustraties creëren langs beide kanten en opnieuw zorgen voor een spanningsveld.  

Kwetsbare gezinnen met een niet-Belgische achtergrond 

Invloed van cultuur/geloof op de opvoeding  

Zoals hierboven vermeld, is een deel van de bekomen data afkomstig van kwetsbare 

gezinnen met een niet-Belgische achtergrond. Zowel moslimvrouwen als vrouwen met Afrikaanse en 

Latijns-Amerikaanse roots maakten deel uit van de groep. Tijdens de gesprekken waren de 

fundamenten van de cultuur voelbaar en aanwezig. Religie en geloof speelden een belangrijke rol in 

hun leven. Dergelijke gezinssystemen worden vaak gekenmerkt door een strikt hiërarchisch systeem 

waar iedereen een duidelijk omlijnde rol heeft. In tegenstelling tot Belgische gezinnen zijn deze 

gezinnen dus sterk afhankelijk van hun geloof als leidraad voor de opvoeding. Bovendien speelt het 

generationele aspect ook een belangrijke rol, waarbij de opvoeding afhangt van het in vorige 

generaties gebruikte systeem, dat wordt aangenomen als standaard. Alle niet-Belgische moeders 

groeiden op in een vreemd land en brachten hun opvoedingspatronen mee naar hier, wat tot 

bepaalde conflicten kan leiden. 

Opvoeding vormde een belangrijk thema waar veel aandacht aan werd besteed tijdens de 

interviews. Binnen de moslim- en Afrikaanse gezinnen zijn de opvoedingsvraagstukken van 

essentieel belang. Verschillende moslimmoeders gaven aan dat hun opvoeding geïnspireerd werd 

door de Islam. Zo vertelt één moslimmoeder: “Als ik praat met mijn kinderen dan praat ik vanuit de 

religie, de islam. Ik begin met uitleggen wat er in de koran staat, hoe ze moeten bidden, want de 

koran praat over alles en is de basis voor allesò. Hieruit valt af te leiden dat de Koran een grote 

invloed heeft op hun wereldbeeld. De manier waarop ze de Koran interpreteren is medebepalend 

voor de opvoeding die ze hanteren. Concreet betekent dit dat de islamitische waarden en normen het 

uitgangspunt vormen van de opvoeding, maar deze kunnen botsen tegen de westerse normen en 
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waarden. Dergelijke spanningsvelden komen volgens een bevraagde moslima regelmatig terug bij 

deze gezinnen. Deze ervaringsdeskundige benadrukt: “geloof speelt ook een heel grote rol en heeft 

een heel grote plek in moslim gezinnen en d an ga je naar een Westerse/Belgische school waar dat 

totaal niet aanwezig is, dus je voelt wel dat er bepaalde spanningen zijn in het gezin en ook sprake 

is van culturele verschillenò. Daarnaast geeft ook een Afrikaanse moeder aan dat “geloof heel 

belangri jk is voor ons en in onze opvoeding. Ik ben katholiek en van Afrikaanse afkomst. Als zij mij 

respecteren, respecteer ik de ander ook en dus respecteer ik alle religieò. 

Wanneer het tijdens de gesprekken ging over de islam, dan gaven de ouders aan veel belang 

te hechten aan het overbrengen van tradities, culturele gebruiken en gewoonten. Alles staat in het 

teken van het tevreden stellen van Allah, via het hanteren van de goede normen en waarden, het 

juiste taalgebruik, de correcte handelingen en het tonen van gepast gedrag. De westerse opvoeding 

gaat daarentegen meer uit van de wensen en noden van ouders en kinderen. Dit blijkt complexer, 

zeker wanneer kinderen opgroeien in een westerse omgeving en multiculturele scholen. Als 

moslimkind groei je op in een omgeving waar je in aanraking komt met verschillende culturen, en 

dit beïnvloedt je innerlijke leefwereld, karakter en zelfbeeld. Zo ondervond een jonge moeder 

regelmatig innerlijke conflicten in haar jeugdjaren. Ze gaf aan dat “het een zoektocht was naar  het 

vinden van een juiste middenwegò. Daarnaast vertelt ze ook dat haar “moslimouders uitgedaagd 

werden om mee te gaan met de verandering van het leven, wat niet vanzelfsprekend voor hen isò 

(respondent ). Langs de ene kant willen ze dat hun kinderen praktiserende moslims worden, langs de 

andere kant worden ze geconfronteerd met zaken die maatschappelijk getolereerd zijn, maar niet 

door de beugel kunnen voor het geloof/de cultuur (bv. alcohol, seksualiteit, porno, seksuele 

handelingen). 

Relaties met opvoedk undige instanties  

Een bevinding die voor alle respondenten opging, was dat opvoeden als een hele uitdaging 

wordt beschouwd. Meerdere respondenten gaven aan dat er angst te hebben om als ‘slechte moeder’ 

gelabeld te worden door bepaalde organisaties. In het verleden ervaarden ze moeilijkheden met 

sommige instanties, waardoor ze nu onzekerheden en gevoelens van terughoudendheid ervaren. Één 

van de moeders vertelde over haar ervaring met zo’n organisatie: ñik heb mijn mening over sommige 

instanties. Ik begrijp  waarom velen geen hulp durven vragen. Ze snauwen u af als een slechte ouder. 

Je mag niet zeggen van óIk heb het even moeilijk, want dan ben je een slechte mama. Ik zou dus als 

mama veel liever hier komen en mijn hart luchten dan bij een instantie gaané Ik vertrouw ze niet 

helemaalò. Het is niet de bedoeling om zulke organisatie onderuit te halen of te gaan polariseren, 
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maar eerder een besef te creëren van hoe kwetsbaar en angstig deze respondenten zijn. Een andere 

Belgische ouder vertelde: “er is sprake va n continue verantwoordingssysteem. Dus je moet je 

verantwoorden naar alle kanten, want ze zien dat je geen grote verdiener bent en dan moet je overal 

verantwoording afleggen waarom je je kinderen fulltime naar de crèche wilt doen. Dus je voelt je 

absoluut niet vrij en dat is ook de reden waarom ik soms afstand doe om hulp te vragenò. 

Ter afronding van dit deel was er een ervaringsdeskundige die de volgende beschouwing 

maakte: “Wij westerlingen hebben veel vooroordelen over de opvoeding van gezinnen met een 

kwetsbare en culturele  achtergrond. Het gaat voor mij om respect te hebben voor ieder zijn cultuur. 

Ik vraag me af waarom niet iedereen meer met een open blik en nieuwsgierigheid naar andere 

culturen kijkt. We kunnen toch van elkaar leren, ontdekken en elk aar inspireren ”. Deze uitspraak 

onderlijnt mooie fundamenten waarmee als organisatie en samenleving rekening kan worden 

gehouden. In essentie gaat om het erom elkaar als gelijken te behandelen op een solidaire en 

respectvolle manier. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar. Één daarvan is om geen 

onduidelijke taal en woordenschat te gebruiken.  

Invloed van cultuur/geloof op seksuele opvoeding  

Door in gesprek te gaan met niet-Belgische moeders ging ik geleidelijk aan beseffen dat 

binnen deze groep amper over seksualiteit gesproken wordt. Volgens een ervaringsdeskundige 

heerst er een groot taboe en een gesloten communicatie rond dit onderwerp. Ze citeert in het 

gesprek: “Thuis bij gezinnen met niet -Belgische afkomst wordt er niet ge sproken over seksualiteit. 

Het is een taboeò. Deze benadering verschilt enorm van wat Belgische moeders vertelden, daar waar 

de gesprekken over seksualiteit heel open en transparant verliepen. Met hen verliepen de gesprekken 

over seksualiteit heel open en transparant. De meerderheid van niet-Belgische moeders hebben 

daarentegen geen weet van de betekenis van seksuele opvoeding en reduceren het thema snel naar 

seksuele betrekkingen. Het gespreksonderwerk seksualiteit werd vermeden met de kinderen. 

Enerzijds omdat deze ouders gebrek aan kennis en vaardigheden ervaren. Anderzijds zijn ze loyaal 

aan een cultuur waarin weinig ruimte wordt gemaakt om te spreken over seksualiteit. Gevoelens van 

ongemak beïnvloedden het beantwoorden van vragen over seksuele opvoeding.  

Een andere relevante bevinding is dat wanneer de cultuur het niet toelaat om te spreken 

over seksuele opvoeding, ouders niet dieper nadenken over hoe ze het anders zouden kunnen 

aanpakken. Het gevolg is dat kinderen mogelijks dezelfde opvoeding krijgen als hun ouders destijds. 

Echter groeien deze kinderen op in een westers land, gekenmerkt door andere normen en waarden, 

waardoor dit haaks kan staan op wat ze meegekregen hebben van hun ouders, dewelke beïnvloed 
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werden door de cultuur en het land van herkomst. Dit wordt ook bevestigd door een 

ervaringsdeskundige, die zei: “Gezinnen met een andere afkomst hangen heel hard vast aan de 

normen en waarden van hun cultuur, en dat maakt het zeker niet evident want ze burgeren zich dan 

moeilijker in in de samenlev ing waar ze vandaag leven en botsen op die manier tegen een aantal 

spanningsvelden. Kinderen gaan er dan van uit, van wat mij ouders mij geleerd hebben is goed, dus 

de opvoeding wordt minder in vraag gesteld. Ik zeg niet dat dat bij iedereen zo is, maar da t komt 

wel vaak voorò. 

Wanneer gevraagd werd aan moslimmoeders of er ruimte was om te spreken over seksuele 

opvoeding, dan kwamen er heel duidelijke antwoorden naar boven. Zo was er één die zei: “Neen, 

geen sprake van, er was geen ruimte om te spreken over  seksuele opvoeding. Niemand mocht mij 

ook vroeger aanraken voor het huwelijk, er waren geen seksuele betrekkingen voordat ik ging 

trouwen. Vroeger in mijn ouderlijk gezin heerste een gesloten cultuur en geen open communicatie 

over seksualiteitò. Een andere moslimse ouder gaf aan: ñIn mijn tijd werd daar niet echt over 

gesproken. Ik heb dat niet meegekregen van thuis. Ik heb andere dingen meegekregen. Dus ik moest 

niet afkomen met abortus. Dat was wel taboe vroeger. Mijn mama zou het met mij over s eksuele 

betrekking hebben een week voor ik ga trouwenò. Wat wel besproken werd in beperkte mate in 

sommige moslimgezinnen, was het onderwerp menstruatie. Zo vertelde een moslimse 

ervaringsdeskundige: “Over menstruatie dat wel natuurlijk, dat was ook wel be spreekbaar maar 

beperkt en vooral met mijn mama en mijn zus, vrouwen in huis tussen ons. Voor de rest werd er 

niet veel andere dingen besproken en konden we ook niet veel vragen stellenò. Maar een ander 

moslimmoeder gaf aan: ñIk herinner mij nog heel goed toen ik zelf mijn menstruatie kreeg, was ik 

in paniek omdat er bloed in mijn onderbroek was en ik helemaal niet op de hoogte was wat dat 

betekende. Ik heb dat altijd heel erg gevondenò.  

Vergeleken met moslimmoeders, hebben Afrikaanse en Surinaamse moeders een andere 

opvatting over menstruatie. Bij deze bevolkingsgroepen is het krijgen van de menstruatie een 

beleving gebonden aan tradities en rituelen. Zo vertelde de Afrikaanse ouder: “I n Afrika, specifiek in 

mijn stam, als een meisje haar eerste menstruati e krijgt, moet ze naar een aparte ruimte voor een 

week of twee met allemaal oudere vrouwen en over seksuele opvoeding babbelen en ook over hoe 

je je man moet behandelen  en  eten klaar maken. Dus hoe dit allemaal deel uitmaakt van het proces 

van vrouw worden. Het is een soort van les en waarschuwing dat je een vrouw bent geworden die 

zwanger kan wordenò. Daarbovenop voegde een Surinaamse moeder toe: ñHet krijgen van de 

menstr uatie is e en soort van verwelkoming in het vrouw zijn, in Suriname is dat ook zo! Het meisje 
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krijgt dan een sieraad, een soort van bruidsschat. Een soort van bescherming zodat de jongens haar 

niet zomaar kunnen nemen. Alle vrouwen komen dan ook bijeen om d at te vieren en aan te leren 

dat ze nu vruchtbaar is en moet oppassen voor jongens. Soort van uitleg, ook over hoe je je moet 

wassen, want het kan stinken etc. Het is echt een feest. Je krijgt lekker eten, mooie kleren en 

sieraden ”. Als onderzoeker vond ik het heel belangrijk om dit voorbeeld aan te halen, mede omdat 

wij als westerlingen hieruit iets kunnen leren. Het menstrueren wordt bij ons soms gezien als soms 

een operationeel, technisch gegeven, maar is het niet iets waar meer bij stil moet gestaan worden? 

Als vrouw zijnde gaat het om een transformatieproces en het maken van een reis te maken naar 

binnen, leren hoe het voelt om vrouw te worden. Er wordt hier een heel andere gevoelswaarde en 

beleving gegeven aan seksualiteit.  

Armoede 

Dit deel bespreekt verhalen van respondenten over de impact van armoede op de opvoeding. 

Vooraleer hier dieper op ingegaan wordt, zal eerst worden aangekaart hoe armoede ervaren wordt 

door deze respondenten. Niet iedereen benadert het topic immers vanuit dezelfde invalshoek. 

Anderzijds wordt het armoedepubliek gekenmerkt door een grote heterogeniteit. Het armoedebeeld 

dat op ons netvlies is gebrand, wordt vormgegeven door de media en het internet die ons een 

stereotiep beeld geven. Bovendien kan armoede in veel verschillende verschijningsvormen naar voor 

komen en gepaard gaan met een grote diversiteit aan kenmerken. Mensen belanden om verschillende 

redenen in een armoedesituatie, waardoor er niet zoiets bestaat als dé oorzaak. Als onderzoeker had 

ik interesse in de individuele verhalen en ervaringen om te begrijpen hoe hun leefwereld in elkaar 

zat. Het was een werk op mezelf om bewust te worden van mijn eigen stereotypen en daarvan af te 

stappen.  

Culpabilisatie, uitsluiting en stereotypering  

Wat opviel was dat een aantal moeders zich enorm schuldig voelden ten aanzien van hun 

kinderen. De samenleving wijst hen de vinger voor het terecht zijn gekomen in zo’n omstandigheden. 

Zo zei een Belgische moeder: “Het gevoel van falen als mama is enorm aanwezig, je stelt je 

regelmatig vra gen van ben ik hier de schuldige, de oorzaak van dit alles. Ook wil ik als moeder niet 

onderdoen voor mijn kinderen en  de buitenwereld. Dus zal ik er alles aan  doen om onze situatie niet 

te tonen zodat mijn kinderen hier niet op afgerekend worden en het ge voel hebben ergens bij te  

horenò. Dit werd ook door een niet-Belgische ouder bevestigd: ñAls mama wil je niet het gevoel van 

uitsluiting of gepest worden meegeven aan je kinderenò. De meerderheid van de moeders sloten zich 
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bij deze mening aan en vertelden dat “er altijd voor gezorgd werd dat de armoedesituatie niet 

zichtbaar was  voor  de kinderen. Je doet er alles aan dat het aan de buitenkant niet zichtbaar  is”. 

Een trend die opviel onder de meerderheid van de respondenten en sleutelinformanten was 

de nood om armoede veel ruimer te interpreteren dan enkel een gebrek aan financieel vermogen. 

Dit zorgde ervoor dat zij hun idee over de betekenis en de beleving van armoede deelden. Zo vertelde 

een ervaringsdeskundige van Netwerk tegen Armoede: “Armoede is veel meer dan een gebrek aan 

geld. Je kan armoede aan het financiële aspect koppelen, oké. Maar de mensen in armoede, of toch 

de mensen die daarin zijn opgegroeid, hebben net veel kansen niet meegekregen. De kans op een 

betere of andere studierichting, de kans op zelfontwikkeling, de kans op het leggen van sociale 

contacten, de kans op het uitoefenen van een hobby. Dat is  hun  allemaal ontnomenò. Deze uitspraak 

beklemtoont en bevestigt het belang van armoede door een andere bril te bekijken. We hebben een 

vertekend beeld van hen en van de situatie, één dat gevormd is door een westers 

maatschappijmodel. Mensen die terechtkomen in een situatie van achterstelling voelen de 

stigmatisering en de vooroordelen rond armoede. Bovendien bepalen stereotype denkbeelden en 

overtuigingen, onze houding en het gedrag ten aanzien van hen. Dit is een uitnodiging om hier 

bewust van te zijn en hen niet te reduceren tot armen. Het zijn individuen die deel uitmaken van de 

samenleving. 

Voor hen gaat het in hokjes geduwd worden gepaard met een discriminatiegevoel. Zo zei 

een respondent: “Armoede of arm zijn wordt snel gecategoriseerd, en dit geeft een gevoel van er 

niet bij te horen of van uitsluiting in de samenleving”. Het wordt dus niet echt geapprecieerd om 

benaderd en aangesproken te worden als ‘de armen’. Ondanks de realiteit tast armoede in dusdanige 

mate het gevoel van zelfwaarde, zelfbeeld en maatschappelijke identiteit aan. De expliciete 

clichébeelden erover zijn duidelijk aanwezig in de samenleving: het gebrek aan geld, er slordig uitzien 

etc. Dit zijn maar enkele voorbeelden die we niet mogen doortrekken en veralgemenen naar de 

gehele armoedepopulatie. 

Steeds het individu individueel benaderen als gelijke, en begrip hebben voor zijn leefwereld, 

vormen belangrijke houdingen om hen te bereiken en met hen een relatie op te bouwen. Het gaat 

om oprechte communicatie en het niet bang zijn om hen aan te spreken of een verkeerd woord te 

gebruiken. Zo zei een Belgische respondent: “Ik zou op zo'n moment liever benaderd worden als 

óeen kwetsbare doelgroepô en dus op die manier aangesproken worden. Het in hokjes denken en 

plaatsen heeft een negatieve invloed op ons en op ons zelfbeeld. Mensen doen het zeker vanuit 

goede bedo elingen, maar armoede worden snel gestigmatiseerd en veroordeeld, wat niet evident is 
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voor onsò. Aangezien het een bijzonder gevoelige kwestie is, dient men zich bewust te worden van 

hoe impactvol de stereotypering is op de zelfwaardering en de identiteitsvorming van deze mensen. 

Bewustwording wat armoede is, is van belang om hen te kunnen benaderen, mede omdat mensen 

in armoede aangeven dat “mensen die niet in armoede leven begrijpen  niet hoe we ons soms  voelen  

en wat we doormakenò.  Indien Sensoa hen wil betrekken in hun range, dan moedigen we hen aan 

om te vertrekken vanuit gelijkwaardigheid waarbij er sprake is van gelijke kansen. Het is misschien 

een simplistische benadering van de realiteit, maar ongelijkheid zorgt voor discriminatie.  

Armoede beïnvloedt verschillende levensdomeinen zoals tewerkstelling, gezondheid, sociale 

omgeving en voornamelijk opvoeding. Het maakt situaties zwaarder en lastiger voor gezinnen 

waardoor ouders gebukt kunnen gaan onder hevige stress. Die stress kan op zijn beurt invloed 

hebben op de ouderrol. Zo zei een ervaringsdeskundige: ñHet financiële wordt veel te vaak benoemd 

als de oorzaak van armoede, maar het financiële zorgt wel voor problemen en die problemen geven 

stress. De stress geeft dan invloed op de gezondheid, mense n krijgen fysieke en mentale klachten, 

moeten naar de dokter en dat kost opnieuw geld en zo geraken ze vast in die  vicieuze  cirkelò. Daarop 

repliceerde dezelfde ervaringsdeskundige over opvoeding: “De financiële stress en het constant 

puzzelen zorgt ervoor  dat ouders minder tijd hebben voor opvoeding, want zij zijn bezig met hoe ze 

deze week of deze maand moeten overleven. Ze bedenken allerlei zotte strategieën en manieren , en  

dat kost veel energie en stressò. 

Maar hoe ervaren zowel Belgische als niet-Belgische moeders de uiteindelijke 

armoedesituatie binnen de opvoeding? Daarover waren heel uiteenlopende meningen tussen 

respondenten en sleutelinformanten. Een ervaringsdeskundige vertelde: ñEen ouder in  kansarmoede 

ziet opvoeden als het zorgen voor eten en d rinken, kleding, naar school gaan. Een ouder die niet 

genoten heeft van een educatie kan zijn kinderen niet helpen met hun huiswerk. Die hebben het 

geduld niet, vanwege die mentale bandbreedte die ze niet hebben en vanwege de stress die ze elke 

dag ervaren , om dat kind dan bij te staanò. Deze uitspraak is in tegenspraak met die van een 

Belgische moeder die aangaf: ñIk kan mijn kinderen financieel niet alles geven wat ze willen, maar 

ik vind niet dat de situatie invloed heeft op de opvoeding van mijn kindere n. Als alleenstaande 

moeder neem ik de tijd om  mijn kinderen op te voeden en een goeie band te hebben met hen. Dat 

wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is, maar ik leg altijd de situatie uit aan mijn kinderen als ik 

bv iets niet kan betalen of kopen. Een andere ouder vertelde over de transparantie met haar 

kinderen: “I k ben van mening om eerlijk te zijn over de situatie met mijn kinderen en niks te 

verstoppen. Op die manier kunnen we alles met elkaar bespreken en dat versterkt net onze bandò. 
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Andere moeders sloten zich hierbij aan en deelden een gelijkaardige mening. Tot slot was er één 

moeder die het helemaal niet eens was met het feit dat armoede zich beperkte tot enkele primaire 

behoeften, zoals eten en drinken. Ze gaf wel aan dat ñer minder ruimte is  voor opvoeding, door 

stress rond het financiële, maar om te veralgemenen dat de opvoeding gebukt gaat onder armoede, 

dat vind ik verkeerd. Heel veel mensen doen hun best om er te zijn voor hun kinderen. De ene 

persoon gaat zich net extra toeleggen in die opvoeding, door zijn eigen kwetsuren uit de kindertijdò. 

Dezelfde moeder voegde er nog aan toe dat ñhet veel heeft te maken met de kansen en de hechtingen 

die je op dat moment hebt meegekregen als ouder. Als de hechting er niet is, dan zal het moeilijk 

zijn om de hechting naar je kinderen goed te doenò. 

Relatie met het institutionele  

Zoals eerder aangehaald: mensen in armoede voelen zich op één of andere manier 

gecontroleerd in hun gedrag door sociale netwerken en organisaties, voornamelijk wanneer het gaat 

over de opvoeding van kinderen. De goedbedoelde steun van organisaties kan soms dwangmatig en 

controlerend overkomen, en wordt niet ervaren als deugddoend. Zo getuigt een moeder: “De 

ondersteuning en hulp die we krijgen mag niet vanuit een controlerend principe uitgevoerd worden 

en dat gevoel hebben we somsò. Deze kwetsbare doelgroep heeft het lastig met het gevoel van 

bemoeizucht/opdringerigheid, hetgeen nefaste gevolgen kan hebben op het vragen van hulp. In 

dergelijke gevallen hielden deze gezinnen er een negatief gevoel over. Zij kampen met gevoelens 

van schaamte en wrok omdat ze hun kinderen niet kunnen geven wat ze verlangen. 

Dit alles toont aan dat er in dit onderzoek geen sluitende conclusie is over de impact van 

armoede op de opvoeding. Gezien de verschillende standpunten is het belangrijk elke situatie van 

dichtbij te benaderen en geen veralgemeende uitspraken te doen. Het is een vaststaand feit dat 

armoede gevolgen heeft, maar we dienen ons af te vragen of we kunnen spreken van een consensus 

over de gevolgen van armoede op opvoeding. 

Digitale uitsluiting  

Een toch wel relevante opmerking van een ervaringsdeskundige van ArmenTeKort 

accentueerde het belang van ‘digitale uitsluiting’ als onderdeel van de armoedeproblematiek. Het 

vormt een praktische drempel voor veel kwetsbare gezinnen om enerzijds in contact te blijven met 

de buitenwereld. Anderzijds om kinderen hun huiswerk te laten maken. Zo zegt de 

ervaringsdeskundige: “kinderen moesten in coronatijden les volgen via hun smartphone en dus hun 

werk indienen via hun gsm . B ij sommige gezinnen vormde dat een probleem en was dat dus niet 
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haalbaar omwille geen internettoegang. Veel van die kinderen konden hun werk niet indienen, met 

de nodige gevolgen . Digitale uitsluiting vormt een belangrijk probleem voor die gezinnen ”. 

Belgische gezinnen  

Opvoeding en seksuele opvoeding  

De Belgische moeders in onze respondentengroep hanteerden een open opvoedingscultuur 

en een rechtvaardige opvoedingsstijl waarbij er binnen het gezin ruimte was om over alles te 

spreken, maar wel vanuit een aantal afgesproken kernwaarden. De meerderheid van respondenten 

waren recht voor de raap en dit uitte zich ook in de seksuele opvoeding. Praten over koetjes en 

kalfjes werd niet graag gedaan. Één van de moeders vertelde: “I k vind het zo belangrijk dat mijn 

kinderen zich niet hoeven te schamen en over alles kunnen communiceren, zeker dat ze over dit 

onderwerp mij hierover aansprekenò. Diezelfde moeder had het ook over het creëren van een veilige 

ruimte tussen ouders en kind: ñDat vind ik belangrijk zodat het kind zelf daar een veilig gevoel bij 

heeft wanneer zij met vragen zittenò. Bovendien getuigden vele moeders een open opvoedingsstijl 

toe te passen binnen het gezinsleven. Zo deelde een moeder hierover: “Als je niet alles bespreekbaar 

maakt, dan zullen kinderen fouten begaan , zeker wat betreft seksuele opvo edingò. 

De meerderheid van de Belgische moeders initieerden zelf gesprekken over seksualiteit met 

hun kinderen. Hun verrassende, open en transparante houding ten aanzien van opvoeding, en 

specifiek seksuele opvoeding, verschilde enorm met die van niet-Belgische moeders. Naast het 

bespreken van de risico’s van seks benadrukten de moeders ook de positieve aspecten van 

seksualiteit, zoals het ontdekken van het lichaam. Zo vertelde een Belgische moeder: ñI k leer mijn 

kinderen dat ontdekking van het lichaam mag en kan. Het gaat om leren ontdekken hoe je lichaam 

reageert en werkt. Ik geef hen ook aan dat experimenteren mag , zo leer je je grenzen kennenò. Een 

andere moeder gaf een gelijkaardige boodschap mee: “Experimenteer met jezelf, zo ontdek je de 

werking van j e lichaam ”.  

Wanneer gevraagd werd aan deze Belgische moeders hoe ze seksuele opvoeding zouden 

omschrijven, dan antwoordden de meesten in dezelfde lijn. Zo beschreef een respondent: “Ik vind 

seksuele opvoeding breed gaan. Ik vind het bijvoorbeeld belangrij k dat zij niet alleen de óonderbroek-

regelô kennen, maar ook de óblijf van mijn lijfô-regelò. Daaraan voegde een andere moeder een 

soortgelijke boodschap toe: “Het mogen zijn wie je bent,  vind ik ook seksuele opvoeding. 

Bijvoorbeeld als je een jongen bent en je wordt verliefd op een jongen, dan is dat goed. Word je 

verliefd op een meisje, dan is dat ook goed. Word je verliefd op allebei, dan is dat ook goed. Weet 

je het niet, ook goed. Dit allemaal behoort voor mij tot seksuele opvoeding, het is de zoektocht naar 
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jezelf en respect hebben voor jezelfò. Het viel op dat Belgische moeders een ruimere invulling geven 

aan de betekenis van seksuele opvoeding. Daarnaast gaven ze ook aan dat duidelijke communicatie 

omtrent dit onderwerp belangrijk was, want zo wordt praten over het thema laagdrempelig gemaakt. 

Voor hen primeert transparante en open communicatie zodat ze hun kinderen goed kunnen 

voorbereiden op wat zal komen. Ze willen niet dat hun kinderen hetzelfde meemaken als wat zij zelf 

meemaakten. Wat volgt, zijn twee voorbeelden van hoe moeders aan hun kinderen vertelden hoe 

kinderen gemaakt worden. Zo zei de een moeder: “Het  sperma  van  de papa  en  het  eitje  van  de  

mama  maken  een  kindje  in  de bui k van  de mama ”. Daaraan voegde dezelfde moeder toe: ñHet is 

een  feit  dat  het  zo is.  Ik  ben  niet  iemand  die  veel  praat over bloemetjes en de bijtjes. Ik vertel waar 

het op staat en hoe de dingen zijn, ook over seksualiteitò. Een andere moeder getuigde: “Het is 

eigenlijk zo begonnen, dat mama en papa verliefd zijn geworden op elkaar en dan tonen zij elkaar 

liefde en affectie , en dan gebeurt er iets onder de lakens waardoor er een kindje begint te groeien in 

mama haar buikò.  

Onder de Belgische moeders heerste er eensgezindheid over het belang van creëren van een 

open sfeer en het bespreekbaar maken van de verschillende thema’s: “Veel  praten,  dat  is het  

belangrijkste,  dat  je  heel  veel  communiceert  over  alles  en  er  gewoon  open  over  zijt,  zeker  ove r  

seksualiteitò. Hoewel er niet uitdrukkelijk gevraagd werd naar hoe ouders de puberperiode van hun 

kinderen ervaarden, vertelden enkele moeders spontaan hoe ze omgingen met dergelijke situaties. 

Een aantal van hen gingen het gesprek aan met hun kinderen en benoemden wat er op dat moment 

gebeurde. Zo deelde een moeder een uit het leven gegrepen voorbeeld: “Mijn  zoon  liep  onlangs  rond  

met  een  erectie  in  huis  in  het  bijzijn  van  zijn  kleine  zus  en  ik  heb  gevraagd  om  zijn  werkwijzer  te  

verbergen  en  respect  te  hebben  dat  hij  niet  alleen  rondloopt  in  huis.  Dit  heeft  voor  een  discussie  

gezorgd  want  hij  gaf  aan  dat  het  hem  niet  boeideò. 

Wat menstruatie betreft, verschilt de boodschap inhoudelijk tussen Belgische en niet-

Belgische moeders. Het ziet er naar uit dat Belgische vrouwen eerder geneigd zijn om dit aspect van 

seksualiteit louter woordelijk te bespreken en minder nadruk te leggen op de beleving en het 

gevoelsmatige. Klare en duidelijke taal vormde de ondertoon van dergelijke gesprekken. Moeders 

gaven aan voornamelijk belang te hechten aan hoe hun dochters klaar te stomen voor de eerste 

menstruatie. Zo zei een moeder: “Zorg ervoor dat alles bespreekbaar is en dus vertel aan je dochters 

wat maandstonden betekent en wat je moet doen, wa nt bij mij was dat niet het gevalò. 

Na het analyseproces stellen we vast dat er grote verschillen bestaan tussen Belgische en 

niet-Belgische moeders in hun standpunten inzake seksuele opvoeding. We wensen echter wel te 
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benadrukken dat we ons ten volle bewust te zijn van het dat deze vaststelling enkel betrekking heeft 

op de bevraagde respondentenpopulatie en niet mag veralgemeend worden. Zowel cultuur als geloof 

beïnvloeden de wijze waarop dit onderwerp wordt benaderd en geïnterpreteerd. Naast de verschillen 

zijn er ook een aantal overeenkomsten. Zo nemen alle bevraagde moeders de verantwoordelijkheid 

op in het gezin om uitleg te geven over seksualiteit. Dit gaat om de menstruatie, risico’s van seks, 

grenzen, voorbehoedsmiddelen etc. Ondanks de bereidheid om een open sfeer te creëren hierrond, 

ervaren sommige moeders een gebrek aan vaardigheden en kennis. Algemeen genomen vormt dat 

de barrière voor de meerderheid van de moeders om in gesprek te gaan met kinderen. Evenwel leeft 

de wil om over het onderwerp meer kennis te kunnen overbrengen en zo de barrière te overbruggen.  

Bovendien is het voor beide groepen van belang om een vertrouwensrelatie op te bouwen vooraleer 

het thema seksualiteit aan te snijden. Geen hiërarchische aanpak, maar opteren voor een 

gelijkwaardige benadering. Dat betekent dat het benaderen van dit kwetsbare doelpubliek dient te 

gebeuren vanuit een gelijkgestemde positie, met erkenning en respect voor eenieders cultuur en 

geloof. 
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Discussie en aanbevelingen  

Discussie  

Hoe beïnvloedt een armoedesituatie de opvoeding van kwetsbare gezinnen? Maken deze 

kwetsbare gezinnen ruimte om te spreken over seksuele opvoeding? Welke impact heeft cultuur en 

geloof op de opvoeding bij niet-Belgische gezinnen, in het bijzonder seksuele opvoeding? Hoe willen 

de kwetsbare gezinnen aangesproken en ondersteund worden? Dergelijke vragen zijn aanbod 

gekomen en behandeld geweest tijdens dit onderzoek. Dankzij een grondige en begripskritische 

literatuurstudie en het afnemen van semigestructureerde interviews hebben we maatschappelijk en 

sociologische valide informatie kunnen verzamelen voor Sensoa. Dankzij dit onderzoek kregen we 

de mogelijkheid om de leefwereld van deze kwetsbare gezinnen van dichtbij te bevragen. 

Verschillende relevante maatschappelijke aspecten zijn aanbod gekomen zoals het taalgebruik dat 

een struikelblok kon vormen, en het geloof en de cultuur die een belangrijke plaats innemen binnen 

het gezin.  

Op grond van het voorafgaand onderzoek worden in het volgende deel een aantal 

discussiepunten en spanningsvelden besproken, gevolgd door het beschrijven van de beperkingen 

van het onderzoek. 

Benadering en beleving van de kwetsbare gezinnen  (zowel Belgische als niet - Belgische 

moeders)  

Dit onderzoek maakt duidelijk dat deze kwetsbare gezinnen nood hebben aan degelijke 

ondersteuning en informatie inzake seksuele opvoeding. Dit werd ook reeds beschreven in de 

literatuur, waar ouders eerder een terughoudende houding aannamen bij bespreken van seksualiteit 

(van Lee et al., 2005: 10 - 11). Ondanks de tweespalt tussen Belgische en niet-Belgische gezinnen, 

behorend tot de armoedepopulatie, is uit deze masterproef gebleken dat deze mensen op één en 

dezelfde manier benaderd en behandeld willen worden. Dit werd aangegeven als één van de grootste 

noden. ‘Hoeô ze aangesproken willen worden is van fundamenteel belang. Om die reden is de focus 

qua benaming verschoven van gezinnen uit de lagere sociaaleconomische klasse naar kwetsbare 

gezinnen die behoren tot de armoedepopulatie.  

De respondenten van deze studie behoren tot het armoedepubliek, maar er werden geen 

objectieve criteria gebruikt om deze mensen in te delen in categorieën. Ze werden louter via 

armoedeorganisaties bereikt waarvan ze deel uitmaakten. De lage sociaaleconomische status is een 

statistisch meetinstrument of anders gezegd een armoedemaatstaf, die door experten en de 

literatuur gehanteerd wordt om mensen te positioneren op de maatschappelijke lader en in te delen 
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tot de armoedepopulatie (Verweije, 2014). Echter werd van deze objectieve aanpak afgestapt en 

gekozen voor een meer subjectieve benadering van het armoedegevoel. De bovenvermelde 

resultaten in deze studie zijn slechts gebaseerd op de belevingen van die bepaalde groep personen.  

In het kader van dit onderzoek werd, binnen de heterogene doelgroep, een segregatie 

gemaakt tussen de deelnemende respondenten, namelijk Belgische en niet-Belgische moeders. Het 

is van belang om aan te geven dat de onderverdeling tussen respondenten enkel betrekking heeft 

op dit onderzoek. Om die reden mogen de resultaten van het onderzoek niet veralgemeend worden 

naar de volledige armoedepopulatie, en in het bijzonder naar de niet-Belgische respondenten. De 

benaming van de groep niet-Belgische respondenten is een beetje kort door de bocht. Daarom is er 

meer uitdieping nodig van de verschillende culturele krachten en communicatieproblemen die 

verfijnder ingaan op de diverse deelpopulaties.  

Het contact tussen mensen in armoede en mensen die niet in armoede leven dient op een 

voorzichtige manier te gebeuren. Mensen die niet tot het armoedepubliek behoren hebben de neiging 

om de problemen van deze kwetsbare groep te minimaliseren en te interpreteren en te benaderen 

vanuit hun referentiekader. Deze kwetsbare personen worden als zwarte schapen benaderd, maar 

ze dienen gezien te worden als volwaardige individuen. Ondanks dat er verschillen zijn tussen beiden, 

mag dit niet het vertrekpunt zijn of de basis vormen in het opbouwen van een relatie. Elke relatie 

moet van dichtbij benaderd te worden. Kwetsbare gezinnen die behoren tot de armoedepopulatie 

maken deel uit van de samenleving. Om die redenen is dan ook van belang hen te integreren in de 

maatschappij door in dialoog met hen te gaan.  

Tot slot kenmerkt de westerse samenleving zich door individualiteit, in tegenstelling tot de 

andere culturen in dit onderzoek, die meer het collectieve, gezamenlijke, wij-gevoel benaderen. We 

zouden van alle culturele elementen iets kunnen meenemen om zo meer evenwicht te brengen in 

onze multiculturele samenleving. Want ook mensen die in armoede leven hebben een ‘eigen’ cultuur 

waaruit wij kennis kunnen putten. Het gaat om erkenning geven aan elkaars sociale positie, 

achtergrond en cultuur. Met extremistisch zijn en een veroordelende houding aan te nemen, bereiken 

we niets. Dit onderzoek stimuleert om eerder nieuwsgierig en respectvol te zijn ten aanzien van de 

eigen cultuur, en voornamelijk naar anderen culturen. Er valt veel van elkaar te leren. 

Taalgebruik  

Dit onderzoek liet zien dat het kiezen van een duidelijke onderzoekstaal de rode draad 

vormde doorheen het gehele onderzoeksproces. Het taalgebruik was een krachtige bron en 

toegangspoort om relaties op te bouwen met deze kwetsbare gezinnen. Daarom dienden we ook af 
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te stemmen met het doelpubliek om een betere verstaanbaarheid te creëren, zowel non-verbaal als 

verbaal. Het gebruikmaken van non-verbale communicatie was van onschatbare waarde tijdens de 

gesprekken, zoals aandacht hebben voor gebaren, het maken van oogcontact en bewustzijn van 

lichaamshouding.  Een klare taal creëerde verbondenheid en maakte de relatie laagdrempelig. Een 

ervaringsdeskundige gaf tijdens het interview ook aan dat elkaar begrijpen in gesprek van 

fundamenteel belang was, omdat anders het interpersoonlijk contact met de kwetsbare gezinnen 

anders snel zou verdwijnen. Dit onderzoek stimuleert Sensoa om hier rekening mee te houden omdat 

dit een mogelijke struikelblok of mogelijke uitdaging kan vormen. Bewust en proactief deze open 

communicatie nastreven kan versterkende effecten hebben op het bereiken van kwetsbare gezinnen. 

Armoede en opvoeding  

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat de financiële stress van ouders een 

betekenisvolle impact heeft op de opvoeding van kinderen. Door te praten met respondenten, stellen 

we vast dat chronische financiële stress heel wat complicaties met zich meebrengt. Het is duidelijk 

dat deze problematiek veel ingewikkelder is en verschillende niveaus omvat. De oorzaak van 

geldgebrek is niet eenduidig, want het blijkt ruimer en complexer te zijn. Wat de onderliggende 

variabelen betreft, die dienen verder onderzocht te worden. Uit de interviews echter komt naar voren 

dat de oorzaak van armoede een combinatie is van verschillende onderliggende factoren. Zoals in de 

literatuur besproken werd, heeft armoede zowel een binnen- als een buitenkant, waar rekening mee 

gehouden moet worden (ArmenTeKort, 2021). Zowel maatschappelijke factoren als individuele 

keuzes hebben een invloed op het al dan niet terechtkomen in een armoedesituatie. Mensen in 

armoede krijgen vaak de schuld toegewezen, maar is het niet vaak een en-en verhaal? Speelt de 

maatschappij daarnaast ook niet een belangrijke speelfiguur in het geven van inrichting aan ons 

leven? Dit zijn vragen die om aandacht en erkenning vragen. Echter heeft dit onderzoek wel bijdrage 

geleverd om duidelijk te maken dat kansarmoede een invloed heeft op de opvoeding en dus een 

belangrijk te bestrijden fenomeen blijft. Hiervoor is meer onderzoek nodig.  

Seksualiteit en seksuele opvoeding  

Seksualiteit en seksuele opvoeding zijn onderwerpen die om meer aandacht vragen. Maar 

dit onderzoek maakt ons bewust van de prille status van het onderwerp. In het bijzonder bij niet-

Belgische gezinnen. Tijdens de literatuurstudie is opgevallen dat de meerderheid van de ouders meer 

een gesloten houding aanneemt bij het bespreken van seksuele opvoeding, waardoor sommige 

kinderen het gevoel hebben aan hun lot overgelaten te worden enerzijds (Hermans, 2007, pp. 23-

25). Het is een uitdagend en beladen thema voor veel kwetsbare gezinnen. Daarom is aanbevolen 
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om verschillende taalinstrumenten in te zetten om de communicatie hieromtrent te vereenvoudigen. 

Voorbeelden zijn werken met pictogrammen en vertalers, waardoor de communicatie laagdrempelig 

en toegankelijker gemaakt wordt. Anderzijds is het creëren van een positieve leefomgeving/sfeer 

een belangrijk aspect om gesprekken aan te knopen met hun kinderen (Van Lee et al., 2005, pp. 8-

9). Wat mogelijk ook nog niet achterhaald is, is dat er toch nog diverse andere manieren zijn om 

met seksuele opvoeding bezig te zijn, zijnde van peer to peer of zijnde in samenwerking met 

organisaties of verenigingen dichtbij hun leefwereld. Ook dat verdient verder onderzoek. 

Zoals in de resultatensectie werd aangehaald is men opzoek gegaan naar een alternatieve 

taalkundige benadering inzake het begrip seksuele opvoeding, want dit vormde een drempel voor 

niet-Belgische gezinnen binnen dit onderzoek. De vraag of intimiteitsopvoeding een mogelijk 

alternatief biedt voor dit gevoelig thema, is één die doorheen de verschillende gesprekken aanbod 

kwam en positief werd beantwoord door de verschillende respondenten, hoofdzakelijk de niet-

Belgische moeders. Deze benadering verfijnde het contact tussen onderzoeker en respondent. In 

bespreking van de resultaten werd hier verder op ingegaan en aangegeven dat intimiteitsopvoeding 

en seksuele opvoeding vanuit hetzelfde begrippenkader vertrekken (Blauwhof & Waage, 2021). Het 

woord ‘seks’ is jammer genoeg binnen de ‘seksuele opvoeding niet weg te denken, wat maakte dat 

respondenten aanvankelijk een afstandelijke houding aannamen. Na een grondige literatuurstudie 

en het afnemen van semigestructureerde interviews, kunnen we concluderen dat onderzoek doen 

naar seksuele opvoeding vatbaar is voor groei en verbetering.  

Het topic seksuele opvoeding dient benadert te worden vanuit een respectvolle houding 

waarbij de erkenning van de cultuur, het geloof en de achtergrond van kwetsbare gezinnen centraal 

staat. Daarbij zijn de in dit kwalitatief onderzoek bevraagde niet-Belgische gezinnen enorm zoekend 

naar hoe ze hun kinderen seksueel kunnen opvoeden, in lijn met hun waarden en normen. In hun 

ogen speelt onderwijs een primaire rol in het overbrengen van dergelijke informatie. Hier zit juist de 

miscommunicatie, want scholen hebben een verplicht en formeel vastgelegd lessenpakket waarbij 

seksuele opvoeding op beknopte wijze wordt meegegeven. Hier zouden factoren werkzaam inzake 

het onderwijs meer en andere initiatieven kunnen ontwikkelen.  

Gaandeweg hebben we ons gerealiseerd dat dit fenomeen niet louter een theoretisch concept 

is, maar gepaard gaat met een totale belevingswereld. Uit de interviews is gebleken dat er nood is 

aan een bewustere aanpak wat betreft seksuele opvoeding bij deze armoedepopulatie. Op termijn 

zal de aanpak van Sensoa van essentieel belang zijn om hier beweging in te brengen. Via scholen 

zou Sensoa een belangrijke sleutelrol kunnen spelen om bewustzijn hierrond te creëren en dus dit 
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onderwerp te sensibiliseren. Dit zou kunnen aan de hand van workshops, specifiek gericht naar 

ouders zodat zij beter zicht krijgen op wat seksuele opvoeding betekent. Scholen vormen dus een 

belangrijke toegangspoort voor Sensoa om het armoedepubliek te bereiken. Het is dan ook via de 

school als één van de primaire actoren dat Sensoa een vertrouwensrelatie kan opbouwen met hen.  

Het gegeven dat niet-Belgische moeders van mening zijn dat het schoolsysteem een 

prominente rol dient te vervullen wat betreft het geven van seksuele opvoeding leidt mogelijk tot 

een spanningsveld. De Westerse samenleving vindt dat ouders een belangrijke opdracht hierin 

inspelen en de school eerder een aanvullende rol. Dit kan op termijn voor conflicten of op zijn minst 

leemtes zorgen, want kinderen zouden hierdoor bijvoorbeeld niet alle nodige informatie krijgen. De 

invulling over seksuele opvoeding verschilt van school tot school. Sommige scholen hanteren eerder 

een klassieke aanpak met aandacht aan seksuele voorlichting en focus op het biologische onderdeel. 

Andere scholen opteren voor een ruimere en meer open invalshoek zoals het spreken over gevoelens 

en relaties, maar dit gebeurt helaas nog bij (te) weinig scholen. Het verdient aanbeveling om na te 

gaan welke scholen hierrond wel trajecten hebben zodat we daarvan kunnen leren. 

Digitale uitsluiting  

Ondanks de alomtegenwoordigheid van de informatie op het internet, voelden deze 

respondenten in deze studie een gebrek aan kennis en vaardigheden inzake het onderwijzen van 

seksuele opvoeding aan hun kinderen. Dit is naar boven gekomen tijdens een gesprek met een 

ervaringsdeskundige van ArmenTeKort. Als samenleving en als systeem moeten we ons hiervan 

bewust zijn, dat ouders door armoede niet altijd voldoende kennis of vaardigheden hebben voor het 

verkrijgen van informatie. Verschillende redenen zijn daarvoor verantwoordelijk, zoals geen 

internettoegang. Concreet betekent dat digitale uitsluiting deel uit maakt van de 

armoedeproblematiek.  

In het onderzoek van Mariën en Vleugels (2005) blijkt het probleem van digitale uitsluiting 

ingewikkelder en ruimer te zijn dan enkel het wel of niet hebben van toegang tot een computer of 

internet. Wel zouden mensen in armoede een veel groter risico lopen op die digitale uitsluiting en 

vormt het niet hebben van een computer en smartphone een niet te miskennen probleem. Tijdens 

de gesprekken kwam naar voren dat digitale beperking bij deze kwetsbare gezinnen onkosten en 

schulden creëerden. Sommige kwetsbare gezinnen in dit onderzoek beschikten dus niet over 

internetverbinding, wat ervoor zorgde dat kinderen hun huiswerk via hun smartphone moesten 

oplossen. Op een bepaald moment raakte de data op en gingen ze in een oververbruik. Ouders 

kunnen deze kosten niet betalen en zo stapelen de schulden zich op. De reden waarom dit aangekaart 
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wordt is omdat Sensoa een digitaal platform heeft en het mogelijk is dat net deze doelgroep door de 

bovengenoemde redenen niet bereikt kan worden. Ondanks dat we in een digitale wereld leven, is 

het best wel opvallend om te zien dat vandaag de dag nog steeds heel wat mensen geen toegang 

hebben tot het internet.  

Beperkingen  van het onderzoek  

Als onderzoeker is het belangrijk om stil te staan bij de beperkingen van gevoerd onderzoek. 

Er werd geopteerd voor een kwalitatief onderzoek waarbij de betekenis, de beleving en het belang 

van seksuele opvoeding onderzocht werd bij kwetsbare gezinnen. Dit brengt met zich mee dat in 

deze onderzoeksthesis er een aantal beperkingen de kop opsteken die nood hebben aan 

verduidelijking. De meeste knelpunten hebben betrekking op de benaming ‘seksuele opvoeding’ en 

de kwetsbare gezinnen alsook de samenstelling van de respondentenpopulatie. Op het eerste zicht 

lijkt het onderwerp van deze thesis een common sense, maar bij nader inzien blijkt het thema 

‘seksuele opvoeding’ niet zo vanzelfsprekend te zijn bij dit doelpubliek. De onderzoeksresultaten en 

uitspraken mogen niet veralgemeend worden tot de volledige armoedepopulatie.   

Hoewel het om een kwalitatief onderzoek gaat, bestaande uit 24 interviews, is het onmogelijk 

om de onderzoeksresultaten te generaliseren naar de volledige armoedepopulatie. Er is duidelijk 

nood aan vervolgonderzoek om meer gegronde kennis te verzamelen inzake de 

respondentenpopulatie. Alhoewel er geprobeerd werd om als onderzoeker zo objectief mogelijk te 

werk te gaan, is het belangrijk aan te halen dat mijn rol als onderzoeker mogelijks tot vertekening 

kan leiden. Graag wil ik er dus nog eens op wijzen dat het veralgemenen van mijn 

onderzoeksresultaten niet mogelijk is omwille van een beperkte doelgroep.  

Binnen dit onderzoek vormde de doelgroep een belangrijke beperking. De uiteindelijke 

respondentgroep bestond uit verschillende nationaliteiten en enkel en alleen maar vrouwen. Daarom 

werd de mening van de mannen binnen dit onderzoek niet besproken en dus kunnen voor hen geen 

conclusies worden getrokken 

Aanbevelingen voor Sensoa 

Één van de belangrijkste aanbevelingen voor Sensoa gaat om het geven van seksuele 

opvoeding door mensen met een gelijkaardige achtergrond bij deze kwetsbare gezinnen. Uit de 

interviews blijkt dat de respondenten met een niet-Belgische achtergrond liever informatie verkrijgen 

van personen met dezelfde afkomst.  Praten over gelijkaardige ervaringen creëert volgens hen 

vertrouwen en verbondenheid. Daarbij helpt de volgende voorwaarden om een duurzame relatie 

verder uit te bouwen, namelijk geduldig luisteren, hen respectvol benaderen en als gelijken 
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behandelen. Het hebben van dezelfde afkomst maakt het verplaatsen in hun leefwereld makkelijker, 

creëert een begripskader voor hun situatie en faciliteert het om hen aan te spreken over gevoelige 

thema’s. Dit is een interessant aandachtspunt voor Sensoa. Indien deze niet-Belgische gezinnen 

voorkeur hebben om te spreken met mensen met een gelijkaardige achtergrond, omdat dit het 

contact vergemakkelijkt en toegankelijker maakt, dan dient Sensoa hier rekening mee te houden 

wanneer het over seksuele opvoeding gaat. 

Sensoa dient verschillende ankerpunten en aanspreekpunten te creëren om zowel hun bereik 

als kwaliteit van voorlichting gerichter uit te werken. Zo’n insteek creëert vertrouwen bij het 

armoedepubliek. Daarnaast kan het relevant zijn voor Sensoa om sensibiliseringsprogramma’s 

inzake seksuele opvoeding te ontwikkelen in samenspraak met scholen. Scholen vormen de 

toegangspoort om informatie toegankelijk en laagdrempelig te maken. Ze spelen een sleutelfiguur 

in het doorgeven van informatie of het leggen van contacten tussen ouders met een kwetsbare 

achtergrond en instanties zoals bijvoorbeeld Sensoa. Bovendien is het gemakkelijker om respect en 

vertrouwen te winnen via dit kanaal. Bewuste samenwerking met scholen wordt dan ook aangeraden  

Een andere aanbeveling voor Sensoa is om te vertrekken vanuit de leefwereld van kwetsbare 

gezinnen, in het bijzonder gezinnen met een niet-Belgische achtergrond. Bij hen speelt geloof en 

cultuur een immens grote rol in het gezinsleven en de opvoeding van kinderen. Deze gezinnen 

worden geconfronteerd met bovenvermelde spanningsvelden en ze willen hierin begrepen in worden 

en niet afgerekend worden omdat ze zich zogenaamd niet aanpassen aan ons samenleving/systeem. 

Enkel vanuit een gelijkwaardige en respectvolle positie wordt er gebouwd aan een duurzame relatie.  

Daarom gaat het niet om het opleggen van ‘hoe het moet regels’, maar eerder door een dialoog te 

vormen met deze mensen. Één van de ervaringsdeskundigen gaf twee belangrijke tips mee. De 

eerste ging om altijd te vragen van ‘hoe kijken jij ertegenaan’ of ‘hoe zien jullie dat?’. Op die manier 

betrek je in hen in het systeem en worden ze gezien als volwaardig individu. De andere tip ging om 

nazorg. Die is volgens de sleutelinformant van groot belang. Het beperkt zich niet louter tot het 

geven van workshops en infosessies, maar bezig zijn met de opvolging en de begeleiding. Dit vergt 

een extra investering van de organisatie en valt dus af te wegen, maar lijkt ons wel de aangewezen 

weg om meer, betere en duurzame contacten te genereren.  

Voor Sensoa zal het niet vanzelfsprekend zijn om deze doelgroep te bereiken, maar dit 

betekent niet dat het onmogelijk is. Het is nog steeds zoeken naar een manier om deze populatie te 

bereiken. Zoals hierboven vermeld zou dit zowel via scholen kunnen gebeuren. Een andere optie zou 

zijn voor het betrekken van vrouwenverenigingen. Echter mag deze doelgroep niet het gevoel hebben 
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dat ze gedwongen worden om deel te nemen. Het moet gaan om vrijwillige participatie. Om eenduidig 

antwoord te bieden hoe Sensoa deze doelgroep, inzake seksuele opvoeding, gemakkelijker kan 

bereiken suggereert deze studie om meer en dieper onderzoek te voeren.  
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Conclusie 

Dit onderzoek toonde aan hoe kwetsbare gezinnen seksuele opvoeding benaderden en 

beleefden en hoe armoede een invloed uitoefende op de opvoeding, specifiek de seksuele opvoeding 

van kinderen. Sensoa als Vlaams expertisecentrum ervaarde een gebrek aan informatie over deze 

kwetsbare gezinnen die behoren tot de armoedepopulatie. Seksuele gezondheid maakt deel uit van 

de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. Echter maakte dit thema nog geen deel uit van de 

opvoeding van kinderen en wordt enkel gesproken over de negatieve aspecten van seks, zoals soa’s, 

zwangerschap etc. Wat betreft de plezierige kant van seks, werd deze achterwege gelaten. Er is 

duidelijk nood aan meer bewustwording inzake seksuele opvoeding, zeker bij niet-Belgische 

gezinnen. Het bespreekbaar maken van seksuele opvoeding vormde één van de belangrijkste 

uitdagingen van dit onderzoek. In tegenstelling tot de Belgische moeders, ervaarden de niet-

Belgische respondenten ongemakkelijke gevoelens om over seksuele opvoeding te praten. Één van 

de redenen was de loyaliteit ten opzichte van hun cultuur en geloof. Op basis van dit onderzoek 

stellen we aan Sensoa voor om te focussen op dit aspect en zich voornamelijk te verplaatsen in de 

leefwereld van kwetsbaren gezinnen behorend tot de armoedepopulatie. Deze kwetsbare gezinnen 

vinden het belangrijk om hun stem te laten horen. Tot slot kan Sensoa een belangrijk sleutelrol 

vormen door aanspreekpunten te ontwikkelen en zo een samenwerking met scholen te creëren. De 

bereikbaarheid van de kwetsbare gezinnen via Sensoa en de scholen, bieden een meerwaarde in het 

ondersteunen van dit proces.  
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Bijlagen 

 

Bijlage A: Interviewvragen respondenten 

  

Onderzoeksvragen: Opvoeding en seksuele opvoeding 

 

1. Vertel eens over jouw gezin en hoe de opvoeding gebeurt in je gezin? Hoe gebeurt de 

opvoeding binnen jouw gezin? Wat loopt er goed in de opvoeding? 

- Wat gaat daarin goed? 

- Hoe voel jij je bij de gezinssituatie? 

- Kan je kinderen geven wat ze willen?  

- Kan je spreken over hetgeen je wilt? 

- Hoe lukt dat financieel?  

- Heb je het gevoel dat je over genoeg financiële middelen beschikt om tegemoet 

te komen aan de wensen/noden van jullie kinderen? 

2. Hoe verloopt de communicatie binnen jullie gezin? 

- Is er sprake van een open of gesloten sfeer?  

- Hoe gebeurt de communicatie inzake seksualiteit? 

3. Als je aan seksuele opvoeding denkt, welke woorden/termen komen in jullie op? 

4. Wordt er in het gezin ruimte vrijgemaakt om over seksuele opvoeding te spreken? Met andere 

woorden maakt seksuele opvoeding deel uit van jullie opvoeding? En wat doen jullie dan? 

- Voed je je kinderen seksueel op? 

- Helpen ze elkaar? 

- Ben je daar actief mee bezig? 

- Als u meerdere kinderen hebt, ervaart u een verschil in de manier waarop je 

praat over seksuele opvoeding met hen? 

5. Wanneer en hoe bent u begonnen met seksuele opvoeding? Heeft u een concreet voorbeeld 

van toen? 

6. Vinden jullie dat school een belangrijke rol speelt in het geven van seksuele ontwikkeling  

7. Welke boodschap tracht u mee te geven over seksuele opvoeding aan uw kind(eren)? 
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8. Heeft u een voorbeeld waarbij het goed lukte om met uw kind over relaties en seksualiteit 

te praten? Kan u de situatie uitgebreid beschrijven van begin tot einde? Wat was de 

aanleiding van het gesprek? 

- Wie startte het gesprek? 

- Wat was uw gevoel? 

- Wat vond u gemakkelijk/moeilijk? Waarom? 

9. Heeft u een voorbeeld waarbij het minder goed lukte om met uw kind over relaties en 

seksualiteit te praten? Kan u de situatie uitgebreid beschrijven van begin tot einde?  

- Wat was de aanleiding van het gesprek? 

- Wie startte het gesprek? 

- Wat was uw gevoel? 

- Wat vond u gemakkelijk/moeilijk? Waarom? 

10. Wat is de rol van school voor jullie hierin? Vinden jullie dat school een belangrijke rol speelt 

in het geven van seksuele ontwikkeling  

11. Wat missen jullie? Is er iets op vlak van seksuele opvoeding dat seksuele opvoeding 

gemakkelijker zou maken? 

12. Zijn er nog zaken dat jullie missen in de opvoeding, dat jullie anders willen zien? 

13. Welke opvoeding hebben jullie meegekregen van jullie ouders? 

- Vragen naar de normen en waarden die heersen binnen het gezin  

- Zit er een verschil in opvoeding tussen hetgeen jullie hebben meegekregen en 

wat jullie nu toepassen 

14. Zijn er zaken die u nog wilt delen/bespreken/vragen? 

15. Hoe hebt u dit interview ervaren? 

16. Zijn jullie bereid tot een vervolggesprek of willen jullie betrokken blijven bij het verbeteren 

van de werking van Sensoa? 
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Bijlage B: Interviewvragen Sleutelinformanten 

 

Onderzoeksvragen: Opvoeding en seksuele opvoeding 

 

1. Ik zou willen beginnen met iets dat ik onlangs heb gelezen: als je armoede bespreekbaar 

wilt maken, spreek dat niet over armoede. Hoe kijkt u daar tegenaan of hoe denkt u 

daarover?  

2. Hoe staat u in connectie met hen? Wat is uw ervaring/beleving met hen? 

3. Ze zeggen dat armoede een buitenkant en een binnenkant heeft, ervaart u dat ook zo? 

Mensen veroordelen vaak de buitenkant. Vb: ze zeggen vaak dat ze wel rondlopen met een 

smartphone, maar kunnen de factuur niet betalen. Hoe wordt hiermee omgegaan? 

4. Hoe voelen deze mensen zich? Voelen zij zich gehoord, anders?  

5. Wat is de beste manier om deze gezinnen uit de armoede te helpen, zodat ze weer zelf hun 

verantwoordelijkheid kunnen opnemen? 

6. Armoede is veel meer dan geen geld hebben, want als je arm bent dan word je uitgesloten 

van dingen die andere mensen wel kunnen doen. Op welke domeinen ervaren mensen in 

armoede uitsluiting? Met andere woorden wat zijn de spanningsvelden die zij ervaren? 

7. Op welke manier heeft armoede (of de leefsituatie) een invloed op de opvoeding binnen het 

gezin? Heeft/kent u sprekende voorbeelden hiervan?   

- Zijn er zaken die goed lopen?  

- Kunnen deze gezin tegemoetkomen aan de wensen/noden van de kinderen? 

- Hoe gaan deze gezinnen om met financiële stress? 

- Is er ruimte voor sociale contact/sociale activiteiten? 

8. Naast armoede, zijn er nog andere factoren die een impact hebben op de opvoeding? (Geloof, 

cultuur, relationeel, sociaal netwerk, school)  

9. Hoe verloopt de communicatie binnen de gezinnen? 

- Is er sprake van een open of gesloten sfeer wat betreft seksuele opvoeding?   

- Hoe gebeurt de communicatie inzake seksualiteit? Hebt u daar een idee van? Zo 

ja, vertel. 
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10. Wordt er in de gezin(nen) ruimte vrijgemaakt om over seksuele opvoeding te spreken? Met 

andere woorden maakt seksuele opvoeding deel uit van hun opvoeding? Zo ja, wat doen ze 

dan? 

- Kennen ze het begrip, hoe brengen zij dit onder woorden? 

- Voeden zij hun kinderen seksueel op?  

- Kunnen zij zonder schaamte spreken over seksuele opvoeding? 

- Hebt u een idee van welk taalgebruik ze gebruiken binnen het gezin? 

11. Wat missen zij binnen het gezinsleven? Is er iets op vlak van seksuele opvoeding dat ze 

missen wat seksuele opvoeding gemakkelijker zou maken? 

12. Hoe denkt u dat Sensoa deze doelgroep beter kan bereiken?  

13. De rol van traditie/traditionele rolpatronen: Welke opvoeding hebben zij meegekregen van 

hun ouders? Hoe zijn zij erin opgevoed? (Gaat over het teruggaan naar hun eigen opvoeding) 

- Vragen naar de normen en waarden die heersen binnen het gezin  

- Zit er een verschil in opvoeding tussen hetgeen zij hebben meegekregen en wat 

zij nu toepassen?  

- Is er een spanningsveld (ook gezien de veranderende tijden, de aanwezigheid 

van sociale media en internet, het maatschappelijke debat en de verschuivende 

normen en waarden? (bvb LGTBI...) 

14. Zijn er zaken die u nog wilt delen/bespreken/vragen? 

15. Hoe hebt u dit interview ervaren? 

 

 


