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I. INLEIDING EN METHODE VAN 
ONDERZOEK 

Minderheden werden (worden) in de sociologie — en 
zeker in de Angelsaksische literatuur — zeer dikwijls 
vereenzelvigd met raciale' of etnische minderheden. 
Typisch voor deze groepen is dat zij worden gediscri-
mineerd en daardoor benadeeld. Zij krijgen de rechten 
en de kansen niet die andere bevolkingsgroeperi genie-
ten. Ten tweede verbindt men met deze groepen een 
zekere groepssolidariteit als een soort verweer tegen 
de andere groepen. En ten derde leven deze groepen in 
zekere mate geïsoleerd van de andere delen van de sa-
menleving (b.v. zij wonen apart, zij hebben hoofdza-
kelijk relaties met leden van de eigen groep, enz.) 
(GioDENs, 1989: 245). In Nederland en in ons land 
werd het begrip minderheden later ook gebruikt voor 
levensbeschouwelijke en andere minderheden. Om 
deze minderheden te beschermen werden er in onze 
sociaal-democratie grondrechten, wetten en proce-
dures ingevoerd en afgedwongen. Dit was ook het ge-
val voor de economisch en cultureel zwakkeren. Tal 
van maatregelen werden er genomen om deze groepen 
minstens een juridische gelijkheid te garanderen, om te 
zorgen dat zij ook een rechtvaardiger deel van de eco-
nomische koek kregen en dat zij beter konden partici-
peren aan alle delen van het sociale leven (inbegrepen 
onderwijs, kunstmanifestaties, gezondheidszorg, va-
kantie, enz.). Deze rechten kwamen er zeker niet zon-
der spanning of conflict. Nochtans, spijts al deze maat-
regelen bestaan er in onze samenleving nog steeds 
relatief belangrijke groepen mensen die duidelijk min-
der van de voordelen van de welvaartstaat en dus ook 
van het onderwijs kunnen genieten. Een daarvan is 
deze van de kansarmen.2  Vormen deze kansarmen dan 
een minderheid in de zin zoals hierboven gedefini-
eerd? Enerzijds wel, anderzijds niet. Zij krijgen juri-
disch weliswaar dezelfde rechten als de anderen, maar 
anderzijds zijn hun kansen in de samenleving duidelijk 
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minder. Deze kansarmen kennen wel een zekere 
groepssolidariteit en er zijn een aantal organisaties die 
hun belangen verdedigen, maar niet in die mate dat er 
belangrijke sociale bewegingen uit ontstaan. Ofschoon 
men hen zeker in bepaalde buurten meer aantreft dan 
in andere, leven zij gespreid in steden en dorpen, en 
zijn ze niet altijd goed zichtbaar voor anderen, noch 
voor elkaar. Zij worden uit tal van delen van het socia-
le leven uitgesloten. Waarin zij zeker met de hoger ge-
definieerde minderheden overeenstemmen, zijn de ge-
ringere onderwijskansen van hun kinderen en dit spijts 
de vele juridische, financiële en pedagogische maatre-
gelen in onze samenleving om elk kind evenveel mo-
gelijkheden te geven. 

In het onderzoeksproject 'Armoede en Kansenonge-
lijkheid in het Onderwijs'3  stelden wij de vraag naar 
de mechanismen die deze kansenongelijkheid van de 
kansarmen in het onderwijs bepalen. Wij waren geïn-
teresseerd in de vraag hoe kinderen uit kansarme en 

1. GIDDENS (1989: 246) wijst er evenwel terecht op dat 
op basis van wetenschappelijk onderzoek vele sociolo-
gen, antropologen en biologen de term ras verworpen 
hebben. T. SHIBUTANI (1986: 97) noemt het 'een po-
pulair concept dat berust op valse assumpties'. Dit 
neemt nochtans niet weg dat een aantal mensen anderen 
discrimineren op basis van racisme. Racisme houdt in 
dat men op een valse manier overgeërfde kenmerken 
van persoonlijkheid en gedrag toewijst aan individuen 
met een bepaalde fysische verschijning. 

2. Om wetenschappelijke redenen hebben wij ons in dit 
onderzoek beperkt tot de autochtone kansarmen. Het 
probleem van de allochtone kansarmen is zeker niet 
minder zwaar. Dit komt echter uitvoerig aan bod in an-
dere bijdragen van dit nummer. 

3. Dit onderzoek werd gefinancierd door de Federale 
Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Cultu-
rele Aangelegenheden, Brussel onder het contract 
SS/D6/001 en uitgevoerd door de Afdeling Theoretische 
en Onderwijssociologie van het Departement Sociologie 
(K.U.Leuven). Het onderzoek werd uitvoerig gerappor-
teerd in VERHOEVEN, J.C., T. KOCHUYT (1995) 
Kansenongelijkheid in het onderwijs. Een biografisch 
onderzoek naar het schoolgaan in arbeiders- en kansar-
me gezinnen. Brussel: Federale Diensten van Weten-
schappelijke, Technische en Culturele Aangelegenhe-
den, 166 p. 

350 E. Story-Scientia 



I.C. Verhoeven en T. Kochuyt 

arbeidersgezinnen op een bepaalde plaats in het onder-
wijssysteem zijn terechtgekomen. Studieloopbaan en 
studiekeuze zijn immers processen die niet enkel af-
hankelijk zijn van de intellectuele bekwaamheden van 
de leerlingen. De ruimere levensgeschiedenis van deze 
kinderen en hun gezinnen speelt hierin een rol. Daar-
om werd de biografische methode toegepast (Ko-
CHUYT, VERHOEVEN, 1993). In plaats van te werken 
met gestructureerde vragenlijsten vroegen wij negen-
tien arbeidersjongeren en negentien kansarme jonge-
ren (twaalf tot veertien jaar oud) en hun ouders hun 
schoolloopbaan en hun studiekeuze te reconstrueren. 
Deze verhalen werden aangevuld met interviews van 
hun leerkrachten, soms in aanwezigheid van de graad-
coCirdinator of een PMS-adviseur. Op die wijze wer-
den in de periode september 1993 — april 1994 voor 
elke case gemiddeld vier interviews afgenomen (met 
een minimum van 3,5u per case). Dit leverde bijna 
2.000 pagina's uitgeschreven interviews. In deze bij-
drage beperken wij ons tot een schets van de gezinssi-
tuatie en de schooloopbaan van de kansarme jongeren. 

II. WIE ZIJN DEZE KANSARMEN? 

Ofschoon de schattingen van het CSB voor 1988 tot 
15,4% bestaansonzekere kinderen in België komt 
(CANTILLON e.a., 1992: 6; zie ook VERHEGGE, BUYSSE, 
1993), was het niet eenvoudig om gezinnen te vinden 
die aan de voorwaarden van ons onderzoek voldeden 
en bereid waren tot samenwerking. Van ouders en kin-
deren werd immers verwacht dat zij zouden deelne-
men aan interviews die peilden naar een zeer ruim pro-
blemenveld en waarin zeer persoonlijke ervaringen 
zouden besproken worden. Een opgave die voor vele 
mensen niet eenvoudig is. Oorspronkelijk wilden wij 
gezinnen kiezen die tot de administratieve categorie 
van de 'bestaansminimumtrekkers' behoorden en een 
zoon of dochter (van 12 tot 14 jaar) hadden in het lager 
of het beroepsonderwijs. Na verkenning van het veld 
bleek echter dat dit criterium niet houdbaar was. Kans-
armoede is immers de resultante van een veelheid van 
factoren: een aaneenschakeling van financiële moei-
lijkheden, problemen op de arbeidsmarkt4, lage scho-
ling van de ouders5, gebrekkige huisvesting, relatione- 

4. Langdurige werkloosheid en invaliditeit vormen grote 
problemen voor deze ouders. Slechts 7 van de 19 gezin-
nen halen een inkomen uit beroepsarbeid (meestal gaat 
het hier trouwens om onzekere en weinig aangename 
handenarbeid). De andere ontvangen een vervangingsin-
komen. 

5. 25 van de 31 ouders hebben geen diploma van secundair 
onderwijs en 8 zijn functioneel analfabeet. Merk hier te-
vens op dat in een aantal gezinnen slechts één ouder 
aanwezig is. Daarom hebben we slechts informatie over 
31 ouders. 

le problemen in het gezin6  en met andere delen van de 
samenleving, gebrekkige deelname aan de gezond-
heidszorg, de rechtsbedeling, het socio-culturele leven, 
de welzijnsvoorzieningen en dgl. Om deze gezinnen te 
vinden werd er een beroep gedaan op hulpverlenings-
organisaties die zeer vertrouwd zijn met de kansar-
moede van de gezinnen.?  De gezinnen die wij hier on-
derzoeken, kunnen dus nog steeds als kansarm worden 
beschouwd. Ook al werden zij op bepaalde punten 
door deze organisaties geholpen en trokken zij geen 
bestaansminimum, zij bleven met financiële proble-
men kampen. Dit laatste bleek trouwens dikwijls een 
gevolg te zijn van hun onwetendheid over hun sociale 
rechten, een bepaalde trots om geen beroep te doen op 
hulpverlening, of van een hoge schuldenlast veroor-
zaakt door onwetendheid, gezondheidskosten of juridi-
sche problemen. 

De schoolloopbaan van de kinderen van ons onder-
zoek kan moeilijk succesvol worden genoemd. Slechts 
drie kinderen zijn in het lager onderwijs niet blijven 
zitten in één of ander leerjaar en de meesten zijn tij-
dens hun lager onderwijs minstens éénmaal van school 
gewisseld. Twee zitten nog in het lager onderwijs, ne-
gen zitten in de B-klas of het BVJ, vier volgen de ge-
wone middelbare opleiding en vier zitten in het buiten-
gewoon onderwijs (type 1 of type 3). 

Dat kansarmoede een complex probleem is en het re-
sultaat is van een samenloop van vele omstandigheden 
kan wellicht niet beter geïllustreerd worden dan met 
het korte levensverhaal van Mario en zijn moeder.8  

'Hélène was nog geen week van de schoolbanken of ze 
huwde. Met negentien laat de zelfmoord van haar man 
haar verweduwd achter. Ze kan geen aanspraak maken 
op een weduwepensioen en van armoede gaat ze terug 
naar haar grootmoeder waar ze is grootgebracht. Bij haar 

6. In slechts 7 van de 19 gezinnen zijn de beide natuurlijke 
ouders nog aanwezig. In 5 gezinnen staat de moeder en 
in 2 de vader alleen in voor de opvoeding; in 5 gezinnen 
gebeurt dit door één van de natuurlijke ouders samen 
met een nieuwe partner. Daarenboven worden een aan-
tal gezinnen geconfronteerd met relationele problemen. 

7. Alle gezinnen zijn in begeleiding bij één, maar meestal 
meerdere hulpverleningorganisaties. Typisch is even-
eens dat 6 kinderen gevolgd worden door de Bijzondere 
Jeugdbijstand en dat 3 andere gezinnen voor andere kin-
deren dan deze van ons onderzoek ook met deze dien-
sten werden geconfronteerd. 

8. Elk stukje uit de interviews en de veldnota's wordt 
geïdentificeerd met de voornaam van één van de onder-
vraagde jongeren. Deze namen zijn uiteraard fictief. De 
verschillende deelnemers aan de interviews worden op 
de volgende wijze vermeld: I = interviewer, Va = vader, 
Moe = moeder, Lk = leerkracht, K = kind. In deze tran-
scripts werd de spreektaal behouden. Dialectklanken 
werden wel aangepast. 
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ouders ligt het immers wat moeilijk: vader was aan de 
drank en is jong gestorven. De stiefvader is wel aardig 
maar haar moeder wil Hélène — die tenslotte nooit thuis 
is opgevoed — niet direct weer opnemen. Hélène trekt dus 
in bij de grootmoeder en gaat op zoek naar werk maar 
vermits zij geen erkend diploma heeft, moet ze het stel-
len met deeltijds werk als poetsvrouw. Ze leert een man 
kennen en haar leven lijkt een nieuwe start te nemen. De 
dingen veranderen inderdaad: hij verlaat haar en ze staat 
er alleen voor wanneer Mario geboren wordt. Vermits zij 
moet instaan voor het inkomen, komt haar zoontje te-
recht bij zijn overgrootmoeder die voor zover zij nog kan 
(overgrootvader is immers zwaar ziek) de opvoeding van 
het kind op zich neemt. Mario gaat naar school en doet 
het behoorlijk in het eerste en tweede studiejaar. Hélène 
krijgt het echter moeilijk: haar rug wil niet meer zo goed 
mee, ze wordt werkloos en belandt uiteindelijk op het be-
staansminimum. In het derde leerjaar loopt het fout met 
Mario: zijn punten maken een vrije val, de relatie met de 
leerkracht verziekt grondig en Hélène komt na een PMS-
onderzoek naar Mario's capaciteiten (waaruit blijkt dat 
hij het wel kan) tot een open conflict met de school. Ma-
rio verandert van school maar het betert er niet echt op, 
hij moet zijn vierde jaar overdoen. Na tien jaar komt de 
vader plots weer opdagen en ze trouwen. Mario verneemt 
voor het eerst wie zijn vader is. Ondertussen zit hij in het 
vijfde en er valt geen huis mee te houden, noch thuis 
noch op school. Mario wordt op vrijwillige basis opgeno-
men in een dagcentrum. Hélène komt ondertussen op de 
invaliditeit te staan maar vermits ze slechts deeltijds ge-
werkt heeft, krijgt ze ook maar een halve uitkering: met 
13.000 fr. per maand moet ze het stellen. Haar man ver-
richt nachtarbeid maar is nu en dan werkonbekwaam en 
hij wordt uiteindelijk werkloos. Tussen hen beiden vlot 
het ook niet meer zo best; er zijn hoogoplopende ruzies. 
Zij wordt verweten lui te zijn in plaats van ziek, en hij 
weigert haar te verzorgen ook al is ze bedlegerig. Mario 
wordt op aansturen van de leerkracht doorgesluisd naar 
de 1B-klas, op een andere school waar hij goed wordt op-
gevangen. Financieel lopen de problemen echter op, het 
gezin komt onder budgetbegeleiding van het OCMW. 
Maar de achterstallige huur raakt niet afbetaald en ze 
worden uit het huis gezet. Hélène bezwijkt aan een zenuw-
inzinking en komt in een crisis-opvangcentrum terecht. 
Mario en zijn vader trekken in bij diens moeder. Mario 
wordt onhandelbaar, hij komt terug terecht bij het dag-
centrum. Het PMS adviseert hem naar het Buitengewoon 
Onderwijs voor Karaktergestoorden (type 3) maar Hélè-
ne weigert pertinent; ze recupereert en slaagt erin alleen 
te gaan wonen met Mario. Vermits 80 afgewezen wordt, 
komt er het besluit Mario zijn 1B over te laten doen met 
extra ondersteuning. Zonder enige verbetering evenwel 
en om onduidelijke redenen wordt hij na enkele maanden 
van school gestuurd. Er is sprake van Mario te plaatsen 
in een residentiële instelling. Men vindt voor hem een 
andere school en de storm lijkt te luwen. Gedurende zijn 
proefperiode aldaar zet Mario zich in, al ervaart de klas-
leerkracht zijn gedrag soms als storend.' 

Juridisch voorziet onze samenleving in dezelfde rech-
ten voor deze kansarme kinderen. Men zou zelfs kun-
nen stellen dat zij nog meer dan anderen op bepaalde 
diensten een beroep kunnen doen om de moeilijkheden 

te overwinnen waarmee zij geconfronteerd worden. 
Nochtans kampen deze kansarmen met meer proble-
men dan de andere kinderen en de bijkomende hulp-
verlening is helemaal geen garantie dat zij dezelfde 
schoolloopbaan zullen doorlopen als kinderen die niet 
tot deze kansarme groep behoren. Kansarmoede over-
valt Mario, net als zijn moeder. Het gezin waarin zij 
opgroeide, gaf haar slechts beperkte mogelijkheden en 
zij is helemaal niet opgewassen tegen de problemen 
die haar voortdurend overvallen. Haar problemen ra-
ken uiteraard ook Mario en het lijkt wel of Mario geen 
andere uitweg heeft dan deze waarin hij verzeild is ge-
raakt. Schoolse kansarmoede blijkt op deze wijze een 
resultaat te zijn van een samenloop van relationele 
problemen in het gezin, gebrek aan schoolse vorming 
van de ouders, onoverkomelijke financiële moeilijkhe-
den, gezondheidsproblemen, relatieproblemen in de 
school en vele andere uitdagingen waarmee de kansar-
me geconfronteerd wordt. Het is alsof deze gezinnen 
in een pletmolen terechtkomen waaraan niet te ontko-
men valt. Spijts alle maatregelen (juridische, economi-
sche en sociale ondersteuning) wordt een bepaald deel 
van onze samenleving uitgesloten van bepaalde delen 
van het onderwijsbestel. Dit is niet wat deze kansar-
men willen. Integendeel, zij willen hun kinderen laten 
deelnemen aan het onderwijs (ook al zijn de kinderen 
afkerig van de school). Hun leefwereld is echter zo 
verschillend van de leefwereld van de doorsnee school 
dat er voor hen slechts een 'beperkte' plaats is in de 
school. Om dit verschil te verduidelijken gaan we eerst 
toelichten hoe de kansarmen, zowel de ouders als de 
kinderen, het onderwijs waarderen en vervolgens be-
spreken we welke problemen de ouders ervaren in de 
begeleiding en ondersteuning van de studie van hun 
kinderen. 

III. 'ERGENS (DAT) HIJ LATER EN DIPLOMA 
HEEFT .. DAT IK NIET HEB KUNNEN 
KRIJGEN' 

De vader van Kevin drukt hierin zeer duidelijk uit dat 
een diploma in deze tijd voor zijn zoon een noodzake-
lijkheid is. Zonder dat diploma is werkloosheid nooit 
ver af. Hij is zeker niet de enige kansarme vader of 
moeder die het zo ziet. Alle ouders drukken in ver-
schillende bewoordingen dezelfde idee uit. Verschil-
lenden onder hen hebben immers moeten ervaren dat 
je het in deze wereld niet ver kan brengen als je geen 
bepaalde scholing hebt genoten en zij willen hun kin-
deren die pijnlijke ervaring besparen. De vader van 
Samantha zegt het zo: 

Va: 	En ik kan nu wel lezen, maar nog niet steeds schrij- 
ven, tegoei. 

I: 	En daar heb je eigenlijk een beetje spijt van zo. 
Va: 	Ja, natuurlijk. 
I: 	En wat zou je dan nu voor Samantha willen? 

C. 

352 E. Story-Scientia 



J.C. Verhoeven en T. Kochuyt 

Va: Euh ja, dat Samantha steeds zo zal worden gelijk 
een ander meisje, dat ze later op haar eigen benen 
kan staan. Als ze kan lezen en schrijven, en als het 
er kan inzitten dat ze kan studies volgen, ja. O.k. 
dan. 

I: 	Dus dan vind je de school wel belangrijk? 
Va: Ah, natuurlijk. (Samantha) 

Onderwijs is voor hen iets waardevols omdat het nut-
tig is. Onderwijs dat geen direct zichtbaar nut heeft 
(b.v. klassieke talen), geniet minder hun voorkeur. 
Deze waardering van het onderwijs vloeit veeleer 
voort uit de moeilijkheden die de ouders op de ar-
beidsmarkt hebben ontmoet, dan wel uit een positieve 
ervaring van hun eigen schooltijd. Deze ervaring is 
immers meestal negatief, voor sommigen zelfs iets 
waaraan zij liever niet terugdenken, zoals de vader van 
Stefan: 

Va: Wat zeggen ze? Weer een achterlijke (...) en zo 
worden ze achteruit geduwd he. Bij mij vroeger in 
den tijd was dat ook zo. Ik leerde niet goed en we 
zaten dan met 25-30 man, ge wordt achteruit ge-
duwd langs alle kanten. (Stefan) 

Het onderwijs van hun kinderen hoeft dan ook niet tot 
de hoogste opleidingen te gaan. Als het maar functio-
neel is voor een later beroep en dit kan dan even ge-
makkelijk gebeuren langs deeltijds onderwijs (zoals 
zes ouders van de vijftien met kinderen in het gewoon 
onderwijs het nu reeds uitdrukken), zeker wanneer het 
met de kinderen in de school niet zo goed gaat. Deze 
utilitaire houding tegenover het onderwijs is nog beter 
te begrijpen als men rekening houdt met de kosten van 
het onderwijs. Ook al is het onderwijs zogenaamd kos-
teloos, toch betekent het voor kansarme gezinnen dik-
wijls een serieuze financiële inspanning9, zeker wan-
neer men nog geld moet voorzien voor schoolreizen en 
sneeuwklassen. 

Ma: Ik had zo bezig gezeten op die kostennota die ik 
van de school gekregen had he, dat is... allee, ik 
weet niet meer van buiten, 4000 fr. 
Dat is veel geld. 

Ma: Ja, boeken en zelfs de zeep wordt aangeteld die ze 
in het werkhuis gebruiken. Onze Gunter zegt: 'Ik 
ga mijn handen nogal wassen nu zenne.' (...) En nu 
kwam die van aardrijkskunde nog eens af met een 
atlas en ik zo al gezegd: 'Godverdomme, wat een 
rekening is dat!' En nu had hij er niet beter op ge-
vonden als geen atlas te gaan halen. (...) Dan denkt 
hij: `Ja, ik ga dat hier niet pakken want dan gaat dat 
weer op die rekening komen en dat doet hij dan 
voor ergens mij te sparen, voor niet te moeten beta- 

9. De 19 kansarme gezinnen hebben gemiddeld 3,63 kin-
deren (de arbeidersgezinnen van onze steekproef slechts 
2,68), wat uiteraard invloed heeft op hun financiële mo-
gelijkheden. 

len. Maar uiteindelijk heeft hij het toch nodig en 
dan moet ik... (Gunter) 

IV. 'DE SCHOOL MOEST NIET BESTAAN, VIND 
IK, DIRECT WERKEN...' (PE I'ER) 

Terwijl de ouders verwachten dat hun kinderen hun 
best zullen doen in de school en zij constant gecon-
fronteerd worden met allerlei financiële en relationele 
problemen (zie b.v. hierboven het verhaal van Mario), 
is bij vele kansarme jongeren (negen van de negentien) 
de waardering voor de school al beneden het nulpunt 
gedaald wanneer zij het secundair onderwijs binnen-
stappen. Slechts drie zien iets in de school; twee van 
hen hebben dan ook geen leerjaarachterstand opgelo-
pen. Het is daarom niet te verwonderen dat deze kan-
sarme jongeren regelmatig pogen te ontsnappen aan de 
school: negen van de negentien jongeren blijven regel-
matig weg van de school, met of zonder medeweten 
van de ouders. De reden hiervan is evenwel niet enkel 
in de school te zoeken. Ook de moeilijke gezinsrelatie 
of kleine ziektes zijn voor de ouders een reden om de 
kinderen vlugger uit de school weg te houden. Van 
drie kinderen kunnen we achterhalen dat zij regelmatig 
spijbelen. Wanneer men weet dat de band tussen de 
ouders en de school zwak is dan kan men begrijpen dat 
dit voor deze kinderen nare gevolgen kan hebben. Re-
mediëring komt dan dikwijls te laat. 

Door de precaire leefomstandigheden verkeren deze 
jongeren ook niet steeds in de mogelijkheid om op een 
rustige manier thuis aan hun taken te werken. Een kor-
te schets van de `studeerruimte' waarin Ann moet wer-
ken, maakt dit duidelijk. 

`Bij Ann zijn ze met vijf kinderen. Het is 16u30, iedereen 
is in de huiskamer en de boeken worden bovengehaald. 
De twee jongsten worden zoet gehouden door de t.v. aan 
te zetten, (de alleenstaande) moeder is bezig met Klaartje 
die nooit haar huiswerk wil maken (geruzie, geroep, 
moord en brand), broer leert luidop een liedje en Ann 
schuift haar schriften tussen de stapels wasgoed die op 
tafel liggen. Met één oog kijkt ze naar t.v., met één oor 
luistert ze naar haar broer en met de andere twee probeert 
ze te doen of er niks aan de hand is.' 

Ook in de school hebben zij geen benijdenswaardige 
plaats. Zij hebben dikwijls mislukkingen moeten erva-
ren en worden daarom door hun medeleerlingen nogal 
gemakkelijk als de dommerik versleten. Meer dan an-
dere kinderen moeten zij zich inspannen om door de 
andere leerlingen aanvaard te worden, ook door de 
leerkrachten. Een aantal lukt daar ook in, maar dit ge-
beurt niet altijd op een gelukkige manier: een leer-
kracht van Kevin noemt zijn bedelen voor aandacht 
storend voor de andere kinderen; de leerkracht van So-
fie vindt dat zij enkel maar wil opvallen; Mario gaat er 
prat op dat hij uit de vorige school is buitengezet; Tin- 
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ny zoekt voldoening in het pesten van anderen; en 
wanneer twee kinderen gestolen hebben om snoep te 
kopen voor anderen wordt het door een leerkracht uit-
gelegd als een middel om aandacht te krijgen. Daaren-
boven worden deze kansarme kinderen zelf regelmatig 
gepest, dikwijls om redenen waaraan zij zelf niet 
schuldig zijn, zoals Tinny. 

I: 	Wat is er dan slecht? 
K: 	De leerlingen! 
I: 	Jaja, ik heb het begrepen. Wat is er dan slecht aan 

de leerlingen? 
K: 	Ze pesten mij. 
I: 	Serieus? 
K: 	Ze zeggen dat de mama het eten uit de vuilbak 

haalt. (...) 
I: 	Als ge nu problemen hebt met iets, kunt ge... praat 

ge daar wel eens met uw moeder over? 
K: Nee. 
I: Nee? 
K: 	Nee, ik houd dat verborgen. 
I: 	Ge houdt dat verborgen. 
K: 	Ja, ik praat daar met mijn eigen over. Soms he, doe 

ik alsof dat er iemand bij mij is en dan praat ik daar 
tegen of tegen kleine Pim (pluchen beest). 

I: 	Uw luipaard? 
K: 	Ja, daar slaap ik elke nacht mee. (...) 
1: 	En daar praat ge mee? 
K: 	Ja, en anders tegen bommama. (...) Daar boven zit 

die (grootmoeder is overleden). Allee, ik ga buiten 
en dan zegt die (onverstaanbaar). (Tinny) 

V. DE VERRE SCHOOL 

Men beweert nogal gemakkelijk dat kansarmen geen 
interesse hebben voor het onderwijs. Dit klopt niet met 
wat wij hebben waargenomen. Kansarme ouders zien 
in onderwijs wel degelijk een mogelijkheid om de toe-
komst van hun kinderen te verbeteren. Zij beschikken 
echter niet steeds over de mogelijkheden om dit voor 
hun kinderen in een rustige, probleemloze sfeer te la-
ten gebeuren. Niet enkel zijn de materiële omstandig-
heden van het leven tegen hen, maar eveneens worste-
len deze ouders met verwachtingen van een school die 
voor hen ofwel onbekend zijn, ofwel zo vreemd zijn 
dat zij hun kinderen weinig steun en begeleiding kun-
nen geven. De wereld van de school is ver van hen 
verwijderd. 

Op de eerste plaats zijn zij niet altijd in staat om hun 
kinderen te helpen bij studie of huiswerk. Hun lage 
scholingsgraad (soms analfabetisme) verhindert een 
adequate ondersteuning. 

Ma: Ik probeer.... want met vier kinderen, het is. Ik wou 
het juist zeggen, als ge er alleen voorstaat, dat is 
niet gemakkelijk. 

I: 	Ja.  

Ma: Ik zal ook zeggen... ik probeer ze te helpen met 
huiswerk. Maar dat is ook iets... dat kunt ge volgen, 
het eerste, het tweede jaar. Maar eens het derde, dat 
zeggen de leerkrachten zelf, is het moeilijk zenne 
om die kinderen nog echt te helpen. (...) Hij (zoon 
Olivier) vraagt ook niet veel omdat ik ook altijd 
zeg... Ge kunt niet altijd volgen, hetgeen ze nog nu 
allemaal leren in de scholen, ge kunt dat niet meer 
zo mee volgen. (Olivier) 

Als de ouders dan toch helpen, dan loopt het dikwijls 
mis en de kinderen kunnen niet anders dan om hulp 
vragen in de school wat niet zo gemakkelijk gebeurt. 
Kansarme ouders kunnen daarenboven geen beroep 
doen op vrienden of familie om hun eigen tekorten op 
te vangen. Soms vinden zij steun bij schoolopbouw-
werk of huiswerkklasjes en ook in enkele scholen (vier 
van de negentien) zijn leerkrachten op de hoogte van 
de moeilijkheden van deze kinderen en besteden bij-
zondere aandacht aan hen. Spijts deze hulp blijft de 
school een vreemde wereld voor de kansarme ouders 
en de hulp die ze krijgen, zoeken ze meestal niet zelf, 
maar wordt hen als het ware opgedrongen. Deze hulp 
is voor hen ook dikwijls een welgekome reden om ten-
minste van één probleem af te geraken, nl. de school-
problemen van hun kinderen. 

I: 	Kennen jullie het PMS? 
Ma: Het PMS ken ik wel maar ik kwam daar niet mee 

in contact. Dat doet de school, dat laten we langs 
de school doen. Als ik daar nog mee in contact 
moet komen dan heb ik nooit geen rust meer. 

I: 	En heb je nu het idee dat je vanuit de school vol- 
doende geïnformeerd wordt over, voldoende infor-
matie krijgt over alles wat er gaande is? 

Ma: Ja, ik denk dat want Z (iemand van de thuisbegelei- 
dingsdienst) houdt het ook mee in het oog. 

I: 	Ja, die heeft ook contacten. 
Ma: Die heeft ook contacten met de school en als er iets 

is dan bellen ze naar Z ook he. Daar heb ik gene 
schrik van. (...) 

I: 	Dan hoort ge het van Z. 
Ma: Het is dat. Dat is al minder werk voor mij ook dan 

dat, ik zeg het. 
I: 	Ja, is dat minder werk? 
Ma: Zo euh, als Z iets kan oplossen in de school moet ik 

het niet doen. 
I: 	Ah, dat is juist. Je hebt werk zat hier? 
Ma: Zenne (ben) ik maar juist moeder maar zun (zij) 

hebben een diploma voor de kinderen, (om er) mee 
bezig te zijn. Dus ik weet niet wat dat er in school 
gebeurt he, maar ik hou wel contact met de leraar. 
(...) Tenslotte zit ik niet in de school, ik weet niet 
wat daar gaande is. (Frederick) 

Daarenboven wordt de hulpverlening van officiële 
hulpverleningsdiensten door deze ouders dikwijls er-
varen als een zoveelste vorm van inspectie die hun 
rechten als ouder kan ontnemen. Zij voelen zich voort-
durend gecontroleerd door diensten die dienen om hen 
te helpen, zodat zij zich gaan afsluiten van de eventu- 
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ele hulp die hen geboden wordt. Dit heeft ook voor ge-
volg dat sommige ouders de school gaan zien als een 
bondgenoot tegen hen, wat het vertrouwen in de 
school geen goed doet. Dit wantrouwen wordt goed tot 
uitdrukking gebracht door de begeleider van het dag-
centrum dat door Mario wordt bezocht. 

I: 	De bereidheid om daar in samenwerking met ande- 
re instanties over te gaan nadenken, is die er? 

B: 	Ja, dat is er niet. Of gewoon dat ze daar geen ge- 
loof aan hecht. (...) Ik denk in dit geval: de angst 
voor plaatsing in heel die dinge. In heel die context 
is dat iets wat speelt. 

I: 	Ge ziet toch in die gezinnen dat die angst soms pri- 
meert op alle andere.... 

B: 	Dat is ooit in X (schoolnaam) (zo geweest), ze heb- 
ben daar iets van gezegd, de leraar tegen hem blijk-
baar van: 'Kijk, als het allemaal zo voortloopt dan 
zult ge nog wel eens geplaatst worden.' En dat is 
iets wat in zijn kop (Mario's) is blijven spelen. En 
zo hoopt zij (de moeder) bijvoorbeeld dat wij van 
hieruit die adviezen niet gaan zeggen tegen het Co-
mité van Bijzondere Jeugdzorg. (...) Het wordt 
voor (ons) een stuk moeilijker (door de mogelijke 
plaatsing) omdat ze zegt: 'Het is allemaal goed, 
Mario gedraagt zich goed thuis, ik heb daar geen 
probleem mee.' (Mario) 

Deze argwaan draagt ertoe bij dat kansarme ouders 
geen contact zoeken met de school. Slechts twee ge-
zinnen van de negentien hebben spontaan en regelma-
tig contact met de school. Het betreft hier een acciden-
teel kansarm gezin en een gezin waarvan de dochter 
goede resultaten haalt. In de andere gezinnen zijn de 
contacten eerder sporadisch of afgedwongen door 
hulpverleners. Ouders voeren voor hun afwezigheid op 
ouderavonden tal van redenen aan: men heeft geen 
vervoer of telefoon, men kan zich geen kinderopvang 
veroorloven en dgl. Bij velen leeft echter de vrees te 
worden geconfronteerd met nieuwe problemen van de 
kinderen en hiervoor van de leerkrachten verwijten te 
moeten incasseren, wat zij als onrechtvaardig beschou-
wen. Dit maakt de relatie met de school niet gemakke-
lijker en leidt in bepaalde omstandigheden tot agressie 
van de ouders die weinig weten over wat hun kinderen 
op school doen. Deze onwetendheid heeft voor gevolg 
dat zij het straffen van hun kinderen door de leerkrach-
ten soms zien als een persoonlijk aanval op hun kind. 
Tegen de school in nemen zij dan ook de verdediging 
op van hun kinderen, wat de relaties tussen school en 
ouders niet bevordert. Op die wijze neemt de afstand 
tussen deze ouders en de school nog toe. De school 
wordt voor hen meer en meer een verre, vreemde we-
reld. 

VI. KEUZE VAN DE SCHOOLLOOPBAAN 

Vermits slechts vier van de kansarme jongeren in een 
A-klas zitten is er van studiekeuze nog maar weinig 
sprake voor de kansarme jongeren van ons onderzoek. 
De toekomst van de meesten is reeds vastgelegd. Een 
B- of een C-attest laat maar weinig vrijheid. Zij heb-
ben nog wel de ruimte te kiezen uit de beroepsoplei-
dingen in het gewone en het bijzondere onderwijs, 
maar de grote verscheidenheid die nog open ligt voor 
de A-leerlingen is voor hen hoogst waarschijnlijk af-
gesloten. Uit alle levensverhalen blijkt dat de ouders of 
de kinderen eigenlijk niet kiezen: door de omstandig-
heden worden de kinderen gedwongen in een bepaald 
spoor. De ouders stellen evenwel dat zij hun kind de 
vrijheid laten zijn eigen studierichting te kiezen, een 
vrijheid die wellicht voortvloeit uit hun onmacht om te 
begeleiden en hun onwetendheid over het onderwijs-
systeem. 

In een dergelijke situatie is het dan ook normaal dat de 
schoolloopbaan van de kinderen meestal bepaald 
wordt door leerkrachten en PMS. Zij zijn uiteraard 
vertrouwd met de capaciteiten van de leerlingen en 
weten wat elke studierichting vereist van de leerlingen. 
Waarmee leerkrachten minder vertrouwd zijn, is de ty-
pische problematiek van de kansaiine jongeren. Bij 
tien leerlingen weten zij helemaal niets over de thuissi-
tuatie van de leerlingen. Zes leerkrachten hebben enige 
kennis van de problemen van de kinderen en hadden 
ook korte contacten met de ouders. Slechts drie weten 
wat de kansarme leerling thuis beleeft. Deze onwe-
tendheid werd door één directie zelfs gezien als een ui-
ting van rechtvaardigheid: wanneer wij niet weten wat 
er thuis schort, dan gaan wij alle leerlingen gelijkwaar-
dig behandelen, zo luidt de verklaring. Een dergelijke 
opinie is uiteraard nog meer bedreigend voor de kans-
armen. 

Door hun onwetendheid en door de vele andere pro-
blemen waarmee de kansarmen geconfronteerd wor-
den gaan sommigen de adviezen om hun kinderen naar 
beroepsgericht onderwijs te sturen zonder veel verzet 
aanvaarden. De kinderen halen er immers betere resul-
taten, wat de ouders dan ook minder kopzorgen geeft. 
Kansarme ouders blijken meer dan andere ouders ge-
neigd te zijn om de weg van de geringste weerstand te 
kiezen. Op zich is deze optie niet slecht. Deze kinde-
ren halen betere resultaten en vinden nieuwe motiva-
tie. Uit de data blijkt echter dat zij rapper deze weg 
kiezen, waardoor tal van andere studierichtingen niet 
meer mogelijk zijn. Onderzoek heeft immers aange-
toond dat kinderen uit andere sociale strata met niet 
meer capaciteiten dan deze kansarmen door hun ou-
ders dikwijls meer gestimuleerd worden om op de 
moeilijkere studieweg verder te gaan. 
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Niet alle kansarme ouders zijn evenwel even mee-
gaand met de adviezen van school of PMS. Zij zien in 
deze adviezen immers een zoveelste uitdrukking van 
marginalisering van hun kind. Soms verzetten zij zich 
tegen dit advies, met het risico dat hun kind zich in die 
sterkere studierichting niet kan handhaven. Hun goede 
bedoelingen blijken op termijn dus wederom te wor-
den afgestraft. 

VII. WAAROM ZIJN DEZE KINDEREN 
KANSARM? 

Om deze vraag te beantwoorden laten wij ons inspire-
ren door de culturele reproduktietheorie van BOURDIEU 
en PASSERON (1970). De centrale these van deze theo-
rie is dat ongelijkheid in de samenleving niet recht-
streeks gebeurt door de ongelijke verdeling van het 
economisch kapitaal, maar veel meer langs de over-
dracht van het culturele kapitaal dat zeer verschillend 
is in kansarm gezin en school. Dit betekent niet dat het 
economisch kapitaal door BOURDIEU en PASSERON 

wordt afgevoerd als onbelangrijk. Het behoudt zijn be-
tekenis, maar het wordt getransformeerd, en blijft op 
die wijze aan de basis liggen van cultureel en sociaal 
kapitaal (BouRprEu, 1986: 252). Het omzetten van 
economisch kapitaal in sociaal kapitaal veronderstelt 
immers een bepaald soort arbeid, b.v. het vergt enige 
tijd en zorg om de relaties in een gezin of een buurt te 
onderhouden. Dit is ook het geval met cultureel kapi-
taal: men moet een bepaalde tijd investeren om een be-
paald educatief niveau te bereiken en dit kan slechts 
omdat men over het economisch goed 'tijd' beschikt. 
Cultureel kapitaal kan verschillende vormen aanne-
men. Ten eerste, het geïncarneerd cultureel kapitaal 
dat verwijst naar disposities van geest en lichaam van 
de mens. Ten tweede, het geobjectiveerd cultureel ka-
pitaal dat verwijst naar culturele objecten zoals schil-
derijen, boeken, machines, en dgl. En ten derde, het 
geïnstutionaliseerd cultureel kapitaal zoals dit tot ui-
ting komt in onderwijskundige kwalificaties (BOUR-
DIEU, 1986: 243). Naast cultureel kapitaal is er nog het 
sociale kapitaal te onderscheiden. Sociaal kapitaal be-
staat uit een geheel van feitelijke en mogelijke relaties 
met de leden van een bepaald sociaal netwerk. Het ge-
bruik van sociaal kapitaal is dus afhankelijk van de 
omvang van het netwerk waarop een actor echt een be-
roep kan doen en van het economisch, sociaal en cul-
tureel kapitaal van de leden van dit netwerk (BouR-
DIEU, 1986: 248-249). 

Wanneer we naar de kansarme jongeren kijken dan 
stellen we vast dat zij niet geïnteresseerd zijn in de 
school, ja, zelfs de school afwijzen. Hun verwachtin-
gen tegenover het onderwijs zijn laag en zij hebben 
reeds zoveel mislukkingen meegemaakt dat zij zich 
nog moeilijk een positiever beeld van dat onderwijs 

kunnen eigen maken. Hun ouders (en meestal ook hun 
broers en zusters) hebben zelf weinig schoolse erva-
ring. Zelden hebben zij een diploma secundair onder-
wijs behaald. Dit maakt dat deze gezinnen over te wei-
nig cultureel kapitaal beschikken om de kinderen 
voldoende te ondersteunen. De sociale uitsluiting die 
deze gezinnen ervaren, draagt er daarenboven toe bij 
dat zij niet over voldoende sociaal kapitaal beschikken 
om de culturele tekorten met behulp van sociaal kapi-
taal weg te werken (b.v. zij kunnen geen beroep doen 
op buren of vrienden om de kinderen bij de studie te 
helpen). In deze gezinnen is dialect de gangbare taal, 
literatuur komt er haast niet aan bod en T.V. staat in 
het centrum van de belangstelling. Zij beschikken ook 
niet over de taal om zich gemakkelijk uit te drukken in 
hun relatie met de leerkrachten en andere begeleidende 
instanties en dit draagt ertoe bij dat zij ook niet gemak-
kelijk contact opnemen met de school of andere in-
stanties. Daarenboven hebben zij het gevoel dat school 
en begeleidende diensten hen eerder willen sanctione-
ren dan helpen. Op die wijze blijft het cultureel kapi-
taal van de kansarme gezinnen duidelijk in oppositie 
staan met het cultureel kapitaal dat scholen veronder-
steld worden door te geven. De kloof tussen gezin en 
school wordt op die manier gehandhaafd. 

Deze situatie doet in de scholen de idee groeien dat 
kansarme ouders helemaal geen interesse hebben voor 
het cultureel kapitaal van de school, wat gedeeltelijk 
althans samenvalt met het cultureel kapitaal van de do-
minante groepen. Nochtans leeft bij deze kansarme ge-
zinnen duidelijk de wens dat hun kinderen ook onder-
wijs krijgen. Het feit dat de ouders in het sociale leven 
tal van problemen ervaren omwille van hun gebrek aan 
scholing (werkloosheid, moeilijkheden om juridische 
en relationele problemen op te lossen en dgl.) brengt 
hen tot de overtuiging dat onderwijs voor hun kinderen 
belangrijk is. Deze opvatting heeft weliswaar voorna-
melijk een utilitaire basis maar vindt toch aansluiting 
bij de dominante cultuur. De kloof tussen het cultureel 
kapitaal dat in de school wordt nagestreefd en het cul-
tureel kapitaal van de kansarme gezinnen maakt echter 
dat zij elkaar moeilijk begrijpen. Dit heeft voor gevolg 
dat inspanningen van de ouders en de school om nader 
tot elkaar te komen dikwijls mislukken. De goede be-
doelingen van de ouders worden niet gezien en daaren-
boven beschikken zij niet over de nodige middelen om 
die bedoelingen te verwezenlijken. Zij missen de prak-
tische zin om dit te doen. Ook al steunen de school (in 
praktijk gebeurt dit echter veel te weinig) en de hulp-
verleningsorganisaties de kansarmen om hun tekorten 
te overstijgen, zij weten er niet steeds voordeel uit te 
halen. Nieuw cultureel kapitaal ter beschikking stellen, 
volstaat dus niet, men moet de kansarmen ook leren er 
gebruik van te maken (zie ook LAREAU, 1989: 145, 
176-180). Daarenboven zal die hulp op het gepaste 
moment moeten komen en voldoende lang ter beschik- 
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king moeten zijn. Korte, eenmalige hulpverlening kan 
de tekorten niet wegwerken die structureel zo diep het 
leven van de kansarmen raken. 

VIII. KANSARME JONGEREN: EEN 
MINDERHEIDSGROEP 

Op dit ogenblik is er wellicht meer dan ooit aandacht 
voor kansarmen en de sociale uitsluiting die hen treft. 
Men zou daarom kunnen verwachten dat de minder-
heidspositie van de kansarmen niet meer zo pijnlijk is. 
Dit is echter niet het geval. Men is nu gaan beseffen 
dat de welvaartsstaat met zijn regelgeving duidelijk 
niet in staat blijkt te zijn om elke bevolkingsgroep op 
een rechtvaardige wijze aan de verworvenheden van 
onze samenleving te laten deelnemen. Men heeft 
weliswaar voor allerlei diensten gezorgd die de tekor-
ten van deze groepen moeten helpen aanvullen, zelfs 
in die mate dat bepaalde minderheden meer dan gelijk 
welke andere groep in onze samenleving worden op-
gevolgd en gestuurd. Door de ouders van ons onder-
zoek werd dit trouwens dikwijls niet zo positief erva-
ren. Zij zagen dit als een voortdurende bedreiging van 
hun autonomie. Deze vorm van discriminatie heeft 
weliswaar niet de bedoeling hen te benadelen, wel in-
tegendeel. Het probleem is dat deze kansarme ouders 
deze opgelegde hulpverlening dikwijls als een controle 
ervaren, waardoor zij zich nogmaals benadeeld voelen. 
De complexiteit van hun problemen heeft daarenboven 
voor gevolg dat zij niet gemakkelijk kunnen opgelost 
worden waardoor de kansarmen zich nog meer verla-
ten en uitgesloten voelen. Spijts de hulp die hen door 
hulpverleners wordt geboden, blijven velen met het 
gevoel zitten door bepaalde vormen van hulpverlening 
gediscrimineerd te worden. 

Het is ook duidelijk geworden door het onderzoek dat 
kansarme kinderen, ook al krijgen zij juridisch dezelf-
de mogelijkheden als de anderen, niet op dezelfde wij-
ze kunnen participeren aan het onderwijs. De leefwe-
reld van het gezin schiet tekort om hen voldoende te 
steunen om zich de waarden die in de school centraal 
staan, eigen te maken. Zij beschikken thuis niet over 
hetzelfde pedagogisch comfort als de andere groepen 
en worden in de school door de andere leerlingen ge- 

discrimineerd omdat zij niet passen in het normale pa-
troon. Een ander pijnlijk punt is dat hun problemen in 
een schoolorganisatie en in de taakopvatting van de 
leerkrachten niet prioritair zijn. In vele scholen van 
ons onderzoek zijn deze kansarmen zelfs onzichtbaar 
voor leerkrachten en/of directie. Dit heeft voor gevolg 
dat zij ook niet steeds de steun krijgen waaraan zij 
meer dan andere kinderen nood hebben. Hiertegenover 
staat dan weliswaar dat er hulpverleningsorganisaties 
zijn die zich uitdrukkelijk met deze schoolproblemen 
bezighouden of die in het kader van een integrale pro-
bleembenadering van het kansarme gezin ook aan-
dacht hebben voor wat er op de school gebeurt. Hier-
voor worden deze diensten door de ouders trouwens 
zeer gewaardeerd. Niettemin blijven deze kansarme 
gezinnen een minderheidsgroep die nog steeds op zoek 
is naar wat meer begrip voor de problemen die hen 
overvallen en waaraan zij zo moeilijk het hoofd kun-
nen bieden. 
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