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1. Voorwoord 

 

“Kinderrechten zijn geen doel op zich maar een van de middelen in de  
strijd voor sociale verandering en menselijke waardigheid” 

(Reflecties. Cultuur, Jeugd en Media, 2018) 

 

 

Deze omgevingsanalyse is een niet-exhaustieve bundeling van recente cijfers en onderzoek 

omtrent Vlaamse kinderen en jongeren. Het is het startpunt voor het traject van de opmaak van 

het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-20241 en fungeert dus als het 

referentiedocument voor een langdurig participatietraject waarin de grote prioritaire uitdagingen 

inzake beleid voor kinderen en jongeren voor de volgende regering worden geformuleerd. Deze 

uitdagingen staan centraal op het #Groteprioriteitendebat op 26 april 2019, waar een prioritering 

van de uitdagingen wordt gemaakt, met deze omgevingsanalyse als ondersteunend materiaal. 

 

In een latere fase zal deze omgevingsanalyse gebruikt worden om elk van de verschillende grote 

prioritaire doelstellingen verder te vertalen naar concrete actieplannen en daaraan gekoppelde 

indicatoren.  

 

Kader 

Het JKP 2020-2024 moet aangeven hoe de Vlaamse Regering aan volgende beleidsdoelstellingen 

zal werken zoals het 

- creëren en borgen van gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren, 

- creëren en borgen van brede ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren,  

- creëren van ruimte voor kinderen en jongeren en  

- verhogen van formele en informele betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de 

samenleving. 

 

Daarnaast geeft het JKP aan hoe de Vlaamse Regering invulling geeft aan de Slotbeschouwingen 

van het comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.2 Deze integratie van 

jeugdbeleid en een kinderrechtenperspectief, heeft natuurlijk ook een invloed op de informatie in 

deze omgevingsanalyse. De benadering van het kinderrechtenverdrag als 

mensenrechteninstrument laat toe kinderen in de bredere context van de samenleving te plaatsen 

en zo ook de autonomie van de minderjarige sterker uit de verf te laten komen.  

Naast het kinderrechtenkader waren andere Vlaamse (Visie 2050 en Vizier 2030) en internationale 

kaders (EU Youth Strategy 2019-2027 en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties 

(SDG’s)) belangrijk voor het definiëren van relevante thema’s en gegevens.   

 

 

                                                           
1 In uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, legt het JKP het 
jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse Regering vast. Het wordt een jaar na haar aantreden door de Vlaamse 
Regering goedgekeurd. 
2 Het VN-Verdrag van 20 november 1989 inzake de Rechten van het Kind (VRK) en de bijhorende aanvullende protocollen. 
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Scope omgevingsanalyse 

Deze omgevingsanalyse heeft als focus kinderen en jongeren in Vlaanderen (Vlaamse Gewest en 

Nederlandstalige kinderen en jongeren in Brussel). We hanteren de leeftijdsgrens zoals bepaald in 

het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 0 tot 30 jaar. Gezien deze leeftijdsafbakening 

bevinden zich ook jonge ouders en werkende jongeren in de doelgroep.  

Hoewel we het kind of de jongere als uitgangspunt nemen in dit document, blijft het belangrijk 

om ook aandacht te hebben voor hun context, dit is voor hun ouders, gezinnen en netwerk. 

Daarom zal je in dit document soms ook cijfers en onderzoek vinden die focussen op deze context. 

 

Deze omgevingsanalyse biedt een selectie van relevante trends, cijfers, onderzoeken en meningen 

van kinderen, jongeren en experten, en is daarom een waardevol document. Het bevat 

administratieve data, maar ook survey-gegevens en resultaten van kwalitatief onderzoek dat de 

laatste jaren in Vlaanderen is uitgevoerd. Ook gaven we speciaal voor deze omgevingsanalyse de 

opdracht aan zes studenten van de Hogeschool Vives om jongeren en experten te bevragen over 

hun toekomstvisie (Bachelorproef VIVES, 2018). Het is belangrijk te benadrukken dat deze 

omgevingsanalyse geen volledig overzicht biedt van het recente onderzoek omtrent jongeren, 

maar een selectie is van de meest opvallende cijfers en gegevens. Deze selectie is gekleurd door 

bovenstaande kaders en kwam tot stand in participatie met de aanspreekpunten jeugd -en 

kinderrechtenbeleid en de jeugd- en kinderrechtenbovenbouw. 

 

De omgevingsanalyse bevat informatie over heel diverse beleids- en levensdomeinen. Dit overzicht 

heeft door zijn overschouwend karakter weinig ruimte voor details. Achterliggende mechanismen 

zijn vaak complex en genuanceerd. Meer fijnmazige informatie is te vinden in het originele 

bronnenmateriaal. Je vindt een bibliografie aan het einde van elk hoofdstuk. De bronnen die in 

het vet gedrukt staan, kan je terugvinden achteraan het document. Daar wordt een meer 

uitgebreide duiding gegeven bij deze bronnen. 

 

Deze cijfers zijn gebundeld in thematische hoofdstukken. Deze thematische afbakening is een 

functionele keuze om het opzoeken van specifieke gegevens te vergemakkelijken. De lezer zal 

merken dat de meeste gegevens te plaatsen zijn bij minstens twee thema’s en dat deze 

omgevingsanalyse horizontaal kan worden gelezen. 

 

 

Bronnen 
 

Bachelorproef VIVES 2018. El Mhassani, S., Hemeryck, S., Janssens, K., Urkens, J., Vandewalle, 

L., Vanhalst, P., & Verriest, F. (2018). Je bent jong en je wilt wat. Toekomstvisie over en door 

Vlaamse Jongeren. Bachelor-proef VIVES Hogeschool. 

Reflecties (2018) Reflecties. Cultuur, Jeugd en Media. Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

2018. 

EU Youth Strategy (2018). Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU 

Youth Strategy for  2019-2027. European Commission 2018. 
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Sustainable Development Goals. UN General Assembly, Transforming our world : the 2030 

Agenda for Sustainable Development, 21 October 2015, A/RES/70/1, available at: 

https://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html [accessed 3 April 2019] 

Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen (2016). Departement Kanselarij en 

Bestuur (2016). 

Vizier 2030 – een 2030- doelstellingenkader voor Vlaanderen (2018). Vlaamse Regering 

(2018). 
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1. Demografie 

 

Op 1 januari 2018 telde de wereldbevolking 7.591.541.000 mensen. Er is nu een jaarlijkse aangroei 

van de wereldbevolking met ruim 80 miljoen nieuwe mensen. Tegen 2050 zal de wereld bijna 10 

miljard mensen tellen. Op 1 januari 2018 telde België 

11.376.070 wettelijk geregistreerde inwoners. Het 

Vlaamse Gewest telde toen 6,5 miljoen mensen. De 

bevolking in het Vlaamse Gewest steeg tussen 2000 

en 2018 gestaag met 10.6%. De bevolkingstoename is 

vooral beïnvloed door internationale migratie en 

minder door het natuurlijke saldo. De gemiddelde 

bevolkingsdichtheid in het Vlaamse Gewest anno 2017 

bedraagt 482 inwoners per km² (wettelijke 

bevolking/totale oppervlakte volgens ADS). Nog elk 

jaar stijgt de bevolkingsdichtheid. De 

bevolkingsdichtheid is vooral hoog in het gebied van 

en omheen de centrale ruit tussen Gent, Antwerpen, 

Leuven en Brussel. Ook aan de kust, op de as tussen 

Kortrijk en Gent en in enkele centrale gemeenten van 

de provincie Limburg is er een vrij hoge 

bevolkingsdichtheid (Kerncijfers Statbel 2018). 

Projecties geven aan dat tegen 2050 twee derde van 

de wereldbevolking in een of andere vorm van 

stedelijke agglomeratie zal wonen (UN, 2014). In 

Vlaanderen leeft de meerderheid van de bevolking in 

een verstedelijkte omgeving, gekenmerkt door een 

netwerk van steden, verstedelijkte kernen, 

aansluitende linten en verspreide bebouwing. De 

toekomstige bevolkingsgroei zal zich het sterkst 

manifesteren in en rond de steden en verstedelijkte 

gebieden. Vooral in de stad Antwerpen, de regio rond 

Gent, en in delen van de provincie Antwerpen en 

Vlaams-Brabant wordt een belangrijke groei 

verwacht (Statistiek Vlaanderen, 2018). 

Volgens de voorspellingen van januari 2019 stijgt de bevolking van het Vlaamse Gewest tegen 2070 

met 19%, ten opzichte van de geobserveerde bevolking op 1 januari 2018. Die groei betekent een 

gemiddelde jaarlijkse stijging met 23.500 inwoners en is minder sterk dan de sinds 1991 

waargenomen groei. Tussen 1991 en 2018 is de bevolking immers gemiddeld met 29.000 inwoners 

per jaar gestegen. In de projectie wordt de demografische groei gestimuleerd door de drie 

componenten ervan: het internationaal migratiesaldo, het intern migratiesaldo en, in mindere 

mate, het natuurlijk saldo. De groei wordt tussen 2035 en 2055 afgeremd doordat de 

Figuur 1. Uit VRIND 2017. Cijfers op 1 januari 
2017. Toename ten opzichte van januari 2016 



 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
15.04.2019 Omgevingsanalyse JKP pagina 11 van 165 
 

babyboomgeneratie geleidelijk aan de hoge leeftijden bereikt waarin de overlijdenskansen het 

hoogst zijn (Federaal planbureau, 2019). 

 

1.1. Vruchtbaarheid 

In 2017 werden er in Vlaanderen voor het zevende jaar op rij minder kinderen geboren dan het 

jaar voordien: 65 308 levendgeborenen in het Vlaamse Gewest (-2..2% t.o.v. 2016). De trend is dalend 

in alle provincies. Het totale vruchtbaarheidscijfer (TVC) is een samenvattende maat die aangeeft 

hoeveel kinderen een vrouw in doorsnee zal hebben na afloop van de vruchtbare levenscyclus. Het 

TVC neemt sterk af in 2017 ten opzichte van 2016 (van 1,66 naar 1,60). De daling doet zich zowel bij 

Belgische als bij niet-Belgische vrouwen voor. De vruchtbaarheid van vrouwen tussen 20 en 30 jaar 

ligt nog steeds op het laagste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. De daling die men sinds 2010 

waarneemt in vruchtbaarheidsgraden bij vrouwen onder 30 jaar, wordt voornamelijk beschouwd 

als een gevolg van de financiële en economische crisis. Deze hypothese steunt op het argument 

dat “de vruchtbaarheid afneemt tijdens de recessie met een vertraging van één of twee jaar ten 

opzichte van de economische evolutie” (Pailhé, 2010, vertaling FPB).  

Voor het eerst ligt de vruchtbaarheid van vrouwen tussen 30 en 35 jaar hoger dan die van vrouwen 

tussen 25 en 30 jaar (Kind in Vlaanderen 2017). De gemiddelde leeftijd van zowel de eerst- als 

meerbarende vrouw is een fractie gestegen en bedroeg in 2015 respectievelijk 28,8 jaar en 31,6 jaar. 

Vlaamse vrouwen stellen hun kinderwens uit. Het aandeel van de 35-plussers steeg en was goed 

voor 16,7% van de verlossingen. 2,7% was 40 jaar of ouder op het moment van de bevalling. In 1991 

was dit 0,8%. In Vlaanderen is het aantal tienerzwangerschappen beperkt, slechts 1,3% was jonger 

dan 20 jaar bij de bevalling. 

Het geboortecijfer zal volgens de voorspellingen in januari 2019 door het Federaal Planbureau en 

ADS weer sterker toenemen. Het zou om een quasi lineaire stijging gaan van het aantal geboorten 

t.e.m. 2021; vanaf 2023 zou het geboortecijfer weer licht afnemen voor enkele jaren. Vanaf 2019 

zou het aantal geboorten terug boven de 70.000 kinderen liggen. Voor de jaren 2020-2025 worden 

zelfs ruim meer dan 73.000 geboorten voorspeld. Als de voorspellingen kloppen, betekent dit dat 

er in 2020 en 2025 respectievelijk 7.910 en 7.519 kinderen meer zullen geboren worden dan in 2016 

(Kind in Vlaanderen 2017). Als men deze hypothese blijft volgen, zouden de vruchtbaarheidsgraden 

op langere termijn constant gehouden worden op het gemiddelde pre-crisisniveau (Statbel, 2018). 
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1.2. Leeftijdsverdeling 

Op 1 januari 2018 zijn er 1.264.376 minderjarigen in het Vlaamse Gewest. Er zijn 70.275 18-jarigen, 

613.016 19-tot 26-jarigen en 315.717 27- tot 30-jarigen. 28,1% van de Vlaamse bevolking is jonger dan 

dertig, 19,4% is jonger dan 18 jaar (Statistiek Vlaanderen, 2018). Het aantal kinderen jonger dan 6 

jaar neemt af, maar het aantal kinderen tussen 6 en 12 jaar en tussen 12 en 18 jaar neemt sterker 

toe in 2017 zodat de bevolkingsgroep minderjarigen nog steeds het grootst is in absolute aantallen 

sinds 2004 (Figuur 2, Kind in Vlaanderen 2017).  

 

1.3. Evolutie van de schoolbevolking 

Hoewel de vooruitzichten niet voor elke leeftijdscategorie een aanhoudende groei voorspellen, is 

dat wel het resultaat als we naar alle kinderen onder de 18 jaar kijken. Voor 2021 verwacht men 

voor het Vlaamse Gewest 1.309.451 kinderen van 0 tot 18 jaar, dat zijn er 45.075 meer dan in 2017 

(Kind in Vlaanderen, 2017).  

Volgens de meest recente vooruitzichten zullen er in 2027 4% meer 3-5-jarigen, 0,5% meer 6-11-

jarigen en 12% meer 12-17-jarigen zijn dan in 2017. De stijging is echter niet monotoon maar volgt 

de schommelingen in het aantal geboorten, met een vertraging van 4 jaar. Het aantal kleuters 

maakt een golfbeweging met in 2014  een hoogtepunt, in 2021 een laagtepunt en in 2026 weer een 

hoogtepunt. Het aantal 6-11-jarigen volgen een gelijkaardige beweging. Het aantal 12-17-jarigen 

kennen een laagtepunt in 2016, gevolgd door een stijging tot in 2026. Dit is een weerspiegeling van 

het stijgend aantal geboorten tussen 2003 en 2008 (Statistiek Vlaanderen, 2018). 

Figuur 2. Uit Kind in Vlaanderen 2017 
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1.4. Gezinsverdunning 

In 2016 zijn er 15% meer gezinnen in Vlaanderen dan in 2000. Voor het Vlaamse Gewest gaat de 

evolutie van 2,57 leden per huishouden in 1990 over 2,45 in 2000 naar 2,33 in 2016. Dit is vooral te 

wijten aan een lager aantal kinderen per vrouw en het aantal scheidingen (VRIND 2017).  

De evolutie in huishoudenstypes kan men deels ook zien als een gevolg van de vergrijzing. Het 

aandeel éénpersoonshuishoudens stijgt fors. Door de samenlevingstrends door te trekken, stijgt 

ook het aandeel huishoudens met een samenwonend koppel of eenoudergezinnen. Als gevolg van 

die evoluties – zowel op het gebied van de bevolkingsstructuur als op het gebied van de 

samenlevingsvormen – daalt de gemiddelde huishoudensgrootte in België en stijgt het aantal 

particuliere huishoudens sneller dan de bevolking (Federaal Planbureau, 2018). 

 

1.5. Vergrijzing 

De leeftijdspiramide van de bevolking van het Vlaamse Gewest anno 2017 vertoont het 

karakteristieke profiel van een verouderde bevolking, met een zware top en een smalle basis. De 

vergrijzing van de Vlaamse bevolking zal snel toenemen tot in 2040 en zich vervolgens stabiliseren. 

De afhankelijkheidsratio van de ouderen (67- plussers/18-66-jarigen) stijgt van 28% in 2018 tot 42% 

in 2040 en blijft nadien gehandhaafd op dat niveau tot 2070. Vanaf 2025 ligt het aandeel van de 

67-plussers hoger dan dat van de min-18-jarigen (Federaal planbureau, 2019). 

Andersom oogt de bevolking van het Brusselse Gewest heden jonger dan een kwarteeuw terug. 

Een maat voor vergrijzing is het aandeel 65-plussers in de bevolking. Het Vlaamse Gewest is het 

meest vergrijsd (19,8% aan de start van 2017), van dichtbij gevolgd door het Waalse Gewest (18,0%), 

en meer op afstand door het Brusselse Gewest (13,1%). In grote Vlaamse centrumsteden zoals 

Antwerpen (17%), Gent (17%), Leuven (16%) of Mechelen (17%) ligt het aandeel 65-plussers onder het 

Vlaamse gemiddelde. Maar dat kan verkeren, zoals in Oostende (28%), Brugge (23%) of Kortrijk 

(21%) (Vrind 2017). 

Figuur 3. Cijfers voor het Vlaamse gewest. Uit VRIND 2017 
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De jongste Vlaamse gemeentelijke bevolkingsvooruitzichten wijzen op een geprojecteerde 

beperkte krimp van het aantal 20-64-jarigen voor geheel Vlaanderen in de komende 10 jaar (-2% 

tussen 2017 en 2027). Die daling is meer uitgesproken in gemeenten in het oosten van Limburg, in 

de Kempen en ten westen van de Vlaamse Ruit, terwijl in grote Vlaamse steden omgekeerd stijging 

van de aantallen wordt verwacht (Statistiek Vlaanderen, 2018). 

Parallel aan de toenemende vergrijzing in België, neemt ook de levensverwachting bij de geboorte 

toe. Van 1997 tot 2017 is ze met 4,0 jaar toegenomen van 77,4 tot 81,4 jaar, of een toename van de 

levensverwachting van gemiddeld 2,3 maand per jaar gedurende 21 jaar. 

 

1.6. Kindersterfte 

In 2015 had 73,9% van de 92 overlijdens bij kinderen tussen 1 en 15 jaar een ‘inwendige’ oorzaak 

(zie Figuur 4). Kankers en aangeboren aandoeningen waren de meest voorkomende oorzaken van 

inwendige oorsprong. In 2015 waren er opvallend minder overlijdens door aangeboren 

aandoeningen, maar meer overlijdens door kanker en door aandoeningen aan het zenuwstelsel. 

17 van de 24 uitwendige doodsoorzaken zijn ongevallen. Bij 13 daarvan gaat het om sterfte na een 

verkeersongeval, een opmerkelijke stijging tegenover 2014. Bij de andere ongevallen gaat het om 

diverse zaken (o.a. verdrinking/onderdompeling, blootstelling aan vuur, getroffen door 

geworpen/vallend voorwerp). 1 overlijden werd veroorzaakt doordat het kind zichzelf schade 

toebracht. De 4 slachtoffers van geweldpleging waren allen jonger dan 10 jaar (Kind in Vlaanderen 

2017). 
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Figuur 4. Uit Kind in Vlaanderen 2017 

 

Bronnen 
 

Federaal Planbureau (2019). Demografische vooruitzichten 2018-2070 – Bevolking en 

huishoudens. Geraadpleegd via 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/bevolking/5.8%20Bevolkingsvooruitzic

hten/bestanden/2018/FOR_POP1870_11813_N.pdf 

Kind in Vlaanderen 2017. Kind en Gezin (2017). Het Kind in Vlaanderen 2017. Kind en Gezin: 

Brussel  

Omgevingsanalyse Vlaanderen 2018. Departement Kanselarij en Bestuur (2018). Algemene 

Omgevingsanalyse voor Vlaanderen (mondiale) trends met impact op Vlaanderen. Brussel: 

Departement Kanselarij en Bestuur.  

Statbel 2018. Kerncijfers 2018. Statbel Brussel 

Statistiek Vlaanderen. (2018). Schommelingen in de schoolbevolking. Geraadpleegd via 

http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/proj2018-schommelingen-

schoolbevolking.pdf 

Statistiek Vlaanderen (2018). Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2018-

2035. Brussel: Statistiek Vlaanderen, 2018. Geraadpleegd via 

http://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-gemeentelijke-demografische-vooruitzichten--2018-

2035 

http://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-gemeentelijke-demografische-vooruitzichten--2018-2035
http://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-gemeentelijke-demografische-vooruitzichten--2018-2035


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 16 van 165  Omgevingsanalyse JKP 15.04.2019 
 

VRIND 2017. Studiedienst Vlaamse Regering (2017). VRIND 2017. Vlaamse Regionale 

Indicatoren. Brussel: Studiedienst Vlaamse Regering  

UN (2014). World urbanization prospects. The 2014 revision. United Nations. New York. 

  



 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
15.04.2019 Omgevingsanalyse JKP pagina 17 van 165 
 

2. Migratie en diversiteit 

 

2.1. Internationale immigratie en mensen met een 

buitenlandse nationaliteit 

Volgens de Verenigde Naties waren er wereldwijd 258 miljoen internationale migranten in 2017 

(United Nations, 2017). De instroom van migranten staat de laatste jaren volop in de belangstelling. 

De kleine helft van de internationale immigratie van vreemdelingen naar België komt naar 

Vlaanderen (circa 45% in 2016). De internationale immigratie is de laatste jaren toegenomen, zowel 

naar België (van afgerond 122.000 mensen in 2013 naar 136.000 in 2016) als naar het Vlaamse 

gewest (van 52.000 naar 62.000) (zie Figuur 1). In de loop van 2016 kwamen 48.786 vreemdelingen 

zich vanuit het buitenland langdurig in het Vlaamse Gewest vestigen. De internationale immigratie 

van vreemdelingen vertoont in absolute cijfers een sterke concentratie in de grotere steden 

(Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018). Het aantal vreemdelingen (personen die niet de 

Belgische nationaliteit hebben) in het Vlaamse Gewest is de voorbije 25 jaar bijna onafgebroken 

gestegen. Het aandeel nieuwe vreemdelingen per jaar verdubbelde tussen 2000 en 2016. Vooral 

tijdens de meest recente jaren is er een stijging van het aantal vreemdelingen. Ruim een half 

miljoen inwoners van het Vlaamse Gewest (exact 548.910 op 1 januari 2017) heeft geen Belgische 

nationaliteit  (8,4% van de Vlaamse bevolking). Het Waalse Gewest telt naar verhouding iets meer 

vreemdelingen (10%); het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest veel meer (35%). Bijna 2 op de 3 

vreemdelingen in Vlaanderen zijn EU-burgers (63%). De stijging van het aantal immigranten is 

relatief gezien het grootst bij Polen, Roemenen en Bulgaren. Bij Marokkanen neemt het aantal 

immigranten vanaf 2012 opvallend af. In 2016 valt ook het relatief hoge aantal Syrische 

immigranten op. Zij maken een groot deel uit van de immigranten afkomstig van buiten de 

Europese Unie. 

Figuur 1. Uit Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 
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Het Federaal Planbureau verwacht een lichte daling van de internationale immigratie van 

vreemdelingen naar België in de eerstkomende jaren (van 140.000 in 2020 naar 120.000 tegen 

2030), gevolgd door een stijging nadien (Federaal Planbureau, 2019). Hoewel de immigratie naar 

België momenteel voornamelijk bestaat uit migranten uit de Europese Unie (onder meer als gevolg 

van de uitbreiding van de Europese Unie in de jaren 2000), wordt die trend licht omgekeerd op 

lange termijn. Volgens de gekozen hypothesen zal in 2070 56% van de immigratie afkomstig zijn 

van derde landen (tegenover 43% in 2016). Het migratiesaldo bereikt in de projectie opnieuw de 

niveaus die begin de jaren 2000 werden waargenomen, namelijk een netto internationale migratie 

van ongeveer 5.500 personen per jaar (Federaal Planbureau, 2019). Bevoorrechte waarnemers 

waarschuwen voor grootschalige klimaatmigratie in de nabije toekomst (Neven, 2018). 

 

 

2.2. Kinderen en jongeren 

 

Figuur 2. Uit Kind in Vlaanderen 2017 

Uit Figuur 2 blijkt dat in 2017 9,1% van de minderjarigen in het Vlaamse Gewest niet de Belgische 

nationaliteit heeft, tegenover 4% in 2003. Dit aandeel is dus aanzienlijk toegenomen en dit voor 

alle leeftijdsklassen. Het aandeel kinderen met een buitenlandse nationaliteit (9,1%) ligt hoger dan 

het totaal aandeel personen met een buitenlandse nationaliteit uit alle leeftijdsklassen samen 

(8,4%). Hoe lager de leeftijdsklasse, hoe groter het aandeel personen met een buitenlandse 

nationaliteit.  

61,6% van de minderjarigen met een buitenlandse nationaliteit heeft een nationaliteit van een 

ander EU-land. 31,6% heeft de nationaliteit van een van onze buurlanden; 19,2% een nationaliteit 
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uit de groep Oost-Europese landen van de Europese Unie. De grootste groep kinderen met een 

niet EU-nationaliteit komt uit de overige Aziatische landen, dat zijn de Aziatische landen zonder 

Turkije (13,5%). 2.1% van de kinderen heeft de nationaliteit van Turkije en 4.1% van een Maghreb-

land (zie Figuur 3). 

 

De jongere leeftijd van de 

nieuwkomers vormt een 

tegengewicht voor de vergrijzing 

van de Vlaamse bevolking. Een 

studie van de Nationale Bank van 

België (Burggraeve & Piton, 2016) 

wijst uit dat het Belgische bbp 

tegen 2020 met 0,17% extra zou 

toenemen door de instroom van 

vluchtelingen, op voorwaarde dat 

werk gemaakt wordt van de 

inschakeling van deze mensen op 

de arbeidsmarkt. De werkgelegen-

heid zou met 21.000 personen 

extra aangroeien en de 

werkloosheid met 0,12 procentpunt 

dalen. Analoge studies van de 

Europese Commissie en het IMF 

wijzen op een positieve impact van 

de immigratie op het bbp van de 

EU28 met 0,1% à 0,2% tegen 2020 

(EC), afhankelijk van het niveau van 

de bereikte vaardigheden, of tot 0,25% (IMF), op voorwaarde dat de arbeidsintegratie succesvol 

verloopt. Hieruit blijkt dat een gedegen integratie en inschakeling van de nieuwkomers 

onontbeerlijk is en zo bijdraagt tot onze economische ontwikkeling (Omgevingsanalyse 

Vlaanderen, 2018). 

Figuur 4. Uit Kind in Vlaanderen 2017 

Figuur 3. Uit Kind in Vlaanderen 2017 
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2.3. Bevolking van buitenlandse herkomst 

 

Behalve de bevolking met een buitenlandse 

nationaliteit, is het ook nuttig om de ruimere 

bevolking van buitenlandse herkomst mee te nemen 

in deze omgevingsanalyse. De bevolking van 

buitenlandse herkomst is de som van  

-  de personen met een huidige buitenlandse 

nationaliteit, 

- de personen die geboren werden met een 

buitenlandse nationaliteit, 

- de personen van wie één van de ouders bij zijn of 

haar geboorte een buitenlandse nationaliteit had.  

 

Begin 2016 was 20,5% van de bevolking in het 

Vlaamse Gewest van buitenlandse herkomst. Het 

aandeel mensen met een buitenlandse herkomst ligt 

5 procentpunten hoger dan in 2009 (Zie Figuur 4). 4 

op de 10 personen van buitenlandse herkomst 

hebben een buitenlandse nationaliteit. Bij de 

personen met een herkomst in de EU13-landen, de 13 

landen die het laatst tot de EU toetraden,  ligt het 

aandeel met een huidige buitenlandse nationaliteit het hoogst (74%), bij de personen van Turkse 

en Marokkaanse herkomst het laagst (respectievelijk 15% en 18%). In een beperkt aantal Vlaamse 

gemeenten ligt het aandeel personen van buitenlandse herkomst boven de 50%. Het gaat om 

Baarle-Hertog (68%), Maasmechelen (57%), Genk (56%), Machelen (52%), Drogenbos en Vilvoorde 

(elk 50%) (Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor). 

Figuur 4. Uit Migratie- en Integratiemonitor 2018 

Figuur 5. Uit VRIND 2017 
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De bevolking van buitenlandse herkomst3 is gemiddeld genomen beduidend jonger dan de 

bevolking van Belgische herkomst (Zie Figuur 5). Dit jongere leeftijdsprofiel heeft als gevolg dat 

het aandeel personen van buitenlandse herkomst bij de jongste leeftijdsgroepen hoger ligt dan 

het algemene percentage van 20,5%. Eind 2015 is 37% van de 0- tot 2-jarigen in het Vlaamse Gewest 

van buitenlandse herkomst. 

Bij de 3- tot 5-jarigen gaat 

het om 36,3% en bij de 6- 

tot 11-jarigen om 34,2% en 

bij de 12- tot 17-jarigen om 

30,2%. 21,3% van de 

Vlaamse minderjarigen 

heeft een buitenlandse 

herkomst buiten de EU. Het 

is duidelijk dat er onder de 

jongste kinderen meer 

kinderen van buitenlandse 

herkomst zijn dan bij de 

oudste leeftijdsgroep 

(Figuur 7, Kind in 

Vlaanderen, 2017). 

 

 
Figuur 7. Uit Kind in Vlaanderen 2017 

Als we kijken naar kinderen met een herkomst uit de EU-landen, dan zijn er vooral kinderen met 

herkomst uit één van de buurlanden (6,4%), gevolgd door kinderen van Zuid-Europese herkomst 

(2,8%) en kinderen met herkomst uit de Oost-Europese EU-landen (2.5%). 6,5% van de kinderen en 

jongeren in Vlaanderen heeft een herkomst in de Maghreblanden. 3,7% van de kinderen is van 

Turkse herkomst, 3,6% heeft een andere Aziatische herkomst.  

Figuur 6 geeft aan dat 27,2% van de kinderen met een Belgische nationaliteit een niet-Belgische 

achtergrond heeft. Een vierde daarvan is van Maghreb-origine, 8,3% heeft roots in een ander land 

van de EU en 6,4% heeft een Turkse herkomst.  

 

                                                           
3 In de tabellen van Kind en Gezin wordt de term vreemde herkomst gehanteerd i.p.v buitenlandse herkomst, maar het gaat 
over dezelfde doelgroep. 

Figuur 6. Uit Kind in Vlaanderen 2017 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 22 van 165  Omgevingsanalyse JKP 15.04.2019 
 

 

2.4. Talendiversiteit 

Het aandeel kinderen dat Nederlands spreekt met de moeder is in 2017 met 1,5 procentpunt gedaald 

ten opzichte van 2016 (Zie Figuur 8). De stijging van het aantal kinderen met een moeder van niet-

Belgische origine heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Sinds 2013 zien we vooral sterke stijgingen 

in het aandeel moeders van Arabische, Roemeense en Poolse, of Aziatische herkomst. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9. Uit SID-survey 2017 

 

Uit de SID-survey 2017 blijkt dat de respondenten van buitenlandse herkomst bijna allemaal de 

taal van herkomst met hun ouders spraken tijdens het opgroeien. De respondenten van Belgische 

herkomst spraken bijna allemaal Nederlands. Bij de Marokkaanse herkomstgroep sprak ook bijna 

een kwart van de respondenten Nederlands met de ouders, bij de respondenten van Turkse 

Figuur 8. Uit Kind in Vlaanderen 2017 
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herkomst is dit 1 op de 5. De respondenten van Roemeense herkomst spraken het minst Nederlands 

met hun ouders tijdens het opgroeien (Zie Figuur 9). 

 

 

2.5. Identiteit 

De survey Samenleven in Diversiteit bevroeg personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, 

Roemeense en Congolese herkomst naar verschillende aspecten van het samenleven in diversiteit, 

waaronder identiteitsbeleving. Personen van Belgische herkomst voelen zich in eerste instantie 

Belg (90%), personen van buitenlandse herkomst voelen zich in eerste plaats Marokkaan, Turk, 

Pool, Roemeen of Congolees (telkens bijna 9 op de 10). De Belgische herkomstgroep voelt zich bijna 

even vaak Vlaming (87%) en daarop volgend inwoner van hun stad of gemeente (82%) (Zie Figuur 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de andere herkomstgroepen voelt men zich na Marokkaan, Turk, Pool, Roemeen of Congolees 

vooral inwoner van hun stad of gemeente (78% bij de Turkse herkomstgroep tot 58% bij de Poolse 

herkomstgroep). Op de derde plaats voelen zij zich Belg. Het aandeel dat zich Vlaming voelt, ligt 

nog iets lager (45% tot 30%). Hoewel een groot deel van de buitenlandse herkomstgroepen zich 

Belg voelt, geeft een minderheid aan het gevoel te hebben door anderen als Belg beschouwd te 

worden. Bij de Poolse herkomstgroep is dit 34%, bij de andere buitenlandse herkomstgroepen ligt 

dit lager (tot 21% bij de Turkse herkomstgroep). Meer dan de helft van de Turkse en Roemeense 

herkomstgroep voelt zich zelden tot nooit door anderen als Belg beschouwd. Wel voelen de meeste 

respondenten zich thuis in België. Bij de Marokkaanse en Turkse herkomstgroep voelen 8 op de 10 

zich altijd tot vaak thuis, bij de anderen is dit lager (tot 64% bij de Poolse herkomstgroep) (Figuur 

10, SID-survey, 2017). 

 

  

Figuur 10. Uit SID-survey 2017 
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2.6. Maatschappelijke participatie 

De sociaal-economische positie van personen met een niet-EU-herkomst is al meerdere jaren 

slechter dan de positie van personen van Belgische of EU-herkomst. Dat blijkt onder meer uit 

gegevens over werkzaamheid, werkloosheid, arbeidsregime en dagloonklasse van de verschillende 

herkomstgroepen. Personen van buitenlandse herkomst geboren in België doen het wel duidelijk 

beter dan personen van buitenlandse herkomst geboren buiten België (Vlaamse Migratie- en 

Integratiemonitor, 2018 en SID-survey 2017). 

 

Volgens de SID-survey blijven via het verenigingsleven diverse ontmoetingen relatief beperkt, 

enerzijds omwille van de beperkte deelname aan het verenigingsleven door respondenten van 

buitenlandse herkomst, anderzijds omdat de verenigingen eerder homogeen zijn. De deelname 

aan het verenigingsleven is sterk verschillend tussen de herkomstgroepen. Respondenten van 

Belgische (62%) en Congolese (55%) herkomst geven het vaakst aan tijdens het voorbije jaar 

deelgenomen te hebben aan minstens één activiteit van een bevraagde vereniging. Bij de 

respondenten van Turkse, Marokkaanse en Roemeense herkomst gaat het om 36%. De laagste 

deelname is er bij de respondenten van Poolse herkomst (26%). De helft van de respondenten van 

Poolse en Roemeense herkomst geven aan dat minstens één vereniging waarvan zij een activiteit 

hebben bijgewoond vooral uit personen van Belgische herkomst bestaat. Bij de respondenten van 

Marokkaanse, Turkse en Congolese herkomst ligt dit aandeel rond de 35%. 29% van de 

respondenten van Belgische herkomst geven aan dat minstens één vereniging waarvan zij een 

activiteit hebben bijgewoond een gemengde vereniging is (SID Survey, 2017). 

 

Uit gepoolde resultaten van de SCV-survey van 2014 tot 2016 blijkt dat personen met een niet-EU-

herkomst beduidend minder vaak dan personen van Belgische en EU-herkomst participeren aan 

cultuur, het verenigingsleven en de politiek. Op vlak van internet is het net omgekeerd: daar zijn 

het de personen van Belgische herkomst die minder participeren dan de personen van 

buitenlandse herkomst. Op vlak van sportparticipatie is er geen significant verschil naar herkomst 

(Zie Figuur 11 en 12). 
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Figuur 12. Uit VRIND 2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.7. Houding tegenover migratie en integratie 

In vergelijking met de vorige metingen is de houding van de Vlamingen tegenover vreemdelingen 

en migratie in 2017 opvallend positiever geworden tegenover vorige jaren. Uit de resultaten van 

de SCV-survey van 2017 blijkt dat ruim de helft van de bevolking de aanwezigheid van andere 

culturen een verrijking vindt voor onze samenleving. Daar staat tegenover dat 14% van de 

bevolking migranten niet vertrouwt en dat 3 op de 10 van oordeel zijn dat migranten profiteren 

van de sociale zekerheid. Ruim 3 op de 10 Vlamingen vinden dat migranten een bedreiging zijn 

voor onze cultuur en gebruiken. Uit de cijfers blijkt daarnaast dat 4 op de 10 personen vinden dat 

er in België te veel personen van buitenlandse herkomst wonen. Tegelijk vinden 6 op de 10 het 

geen probleem als er in het huis naast hen een gezin uit een andere cultuur zou komen wonen. 

Een vijfde vindt dat personen van buitenlandse herkomst in ons land te weinig kansen krijgen. 

Terwijl 6 op de 10 Vlamingen vinden dat personen van buitenlandse herkomst die in België komen 

wonen thuis hun eigen cultuur en manier van leven moeten kunnen behouden, gaat iets minder 

dan 1 op de 10 akkoord met het behoud van de eigen cultuur en manier van leven op school of 

op het werk (Zie Figuur 13). De intolerantie neemt toe met de leeftijd en neemt af naarmate men 

hoger opgeleid is. Inwoners van de grootsteden zijn het meest tolerant. Ook hangt de 

samenstelling van de buurt samen met de houding tegenover migratie: personen die wonen in een 

gemengde buurt zijn toleranter dan personen die wonen in een buurt met bijna alleen personen 

Figuur 11. Uit VRIND 2017 
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van Belgische herkomst of met meer personen van buitenlandse dan van Belgische herkomst. Bijna 

alle jongeren hebben contact met personen van buitenlandse herkomst. Hoe hoger de opleiding 

en hoe stedelijker men woont, hoe groter de kans op contact met personen van buitenlandse 

herkomst (VRIND 2017). 

De Eurobarometer bevroeg 1005 Belgen in november 2017. In de Standaard Eurobarometer is 

immigratie het meest genoemde probleem waar België mee te kampen heeft. Maar liefst 29% van 

de ondervraagde Belgen citeerde immigratie.  Een kleine meerderheid van de ondervraagde Belgen 

(54%) heeft negatieve gevoelens bij de immigratie van personen die afkomstig zijn uit een land 

buiten de EU. Toch vinden zeer veel ondervraagde Belgen (73%) dat België vluchtelingen zou 

moeten helpen.  

 
Figuur 13. Uit SCV-survey 

 

Figuur 14. SID-survey 2017 
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In superdiverse steden zoals Antwerpen en Gent is het belang van vreedzaam en constructief 

samenleven tussen verschillende etnische groepen met elk hun culturele eigenheid groot. In een 

recent gepubliceerd artikel werd aan de hand van de Grootstedelijke Jeugdmonitor (2012) 

nagegaan in welke mate jongeren van Marokkaanse en Turkse herkomst tussen de 14 en 18 jaar 

bereid zijn om bepaalde gradaties van relaties/contact aan te gaan met andere etnische 

minderheidsgroepen.  

Over het algemeen tonen de resultaten dat jongeren van Marokkaanse en Turkse herkomst, maar 

ook autochtone herkomst slechts in beperkte mate bereid zijn om interetnisch contact aan te 

gaan met andere bevolkingsgroepen en dat de sociale afstanden tussen jongeren van verschillende 

buitenlandse herkomsten in steden als Antwerpen en Gent groot blijven (Mastari en Spruyt, 2018). 

 

2.8. Discriminatie 

In 2016 kwamen bij Unia (met inbegrip van de Vlaamse Meldpunten) in totaal 1.361 Nederlandstalige 

meldingen binnen over discriminatie op basis van raciale discriminatiegronden of 

geloof/levensbeschouwing. Dit is een lichte stijging tegenover de 1.209 meldingen in 2015 (Vlaamse 

Migratie- en Integratiemonitor 2018). 

 

In de SID-survey werd discriminatie niet bevraagd, wel werd gepeild naar mogelijk opgelopen 

negatieve ervaringen in verschillende situaties. In de SID-survey van 2017 werd de vraag gesteld 

naar negatieve ervaringen van enerzijds kinderen en anderzijds de ouders tijdens het volgen van 

een opleiding. Negatieve ervaringen waren zaken als te lage punten krijgen, kwetsende 

opmerkingen krijgen, vandalisme op eigendom, etc. 

Ongeveer de helft van de respondenten van Congolese en Belgische herkomst geeft aan dat één 

van de kinderen het voorbije jaar minstens één negatieve ervaring heeft meegemaakt op school. 

Bij de respondenten van Turkse, Marokkaanse en Poolse herkomst gaat het om ongeveer 4 op de 

10, bij de respondenten van Roemeense herkomst om minder dan 3 op de 10. Herkomst wordt 

door 3 à 4 op de 10 respondenten van Marokkaanse, Roemeense, Poolse en Congolese herkomst 

aangehaald als reden voor een negatieve ervaring (Zie Figuur 15). 
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Figuur 15. Uit SID-survey 2017 

Bij de respondenten van Turkse herkomst gaat het om meer dan 4 op de 10.  Huidskleur speelt 

vooral een rol bij de respondenten van Congolese herkomst. Meer dan de helft van de 

respondenten uit deze herkomstgroep, waarvan een kind het voorbije jaar minstens één negatieve 

ervaring heeft meegemaakt, geeft huidskleur aan als reden hiervoor. Bij de overige 

herkomstgroepen gaat het om minder dan 1 op de 10 respondenten. Meer dan 2 op de 10 

respondenten van Marokkaanse herkomst geloven dat de geloofsovertuiging van hun kind de 

reden was voor de negatieve ervaring van dit kind. Naast de hierboven vermelde redenen werden 

er nog een aantal andere redenen aangegeven als mogelijke aanleiding voor een negatieve 

ervaring. In aflopende volgorde zijn dit gezondheid, geslacht, financiële situatie en seksuele 

geaardheid (Zie Figuur 15). 

 

 

2.9. Taal binnen gezinnen 

Bij de personen van Belgische herkomst spreekt bijna iedereen Nederlands met hun kinderen, 6% 

spreekt (ook) een andere taal met hen. Meer dan 9 op de 10 personen van buitenlandse herkomst 

spreken een herkomsttaal met hun kinderen, bij de personen van Marokkaanse herkomst ligt dit 

aandeel iets lager (75%). Daarnaast spreken 6 tot 7 op de 10 respondenten van Marokkaanse en 

Turkse herkomst Nederlands met de kinderen. Bij de personen van Congolese herkomst is dit iets 

minder dan de helft en bij de personen van Roemeense en Poolse herkomst spreken 3 tot 4 op de 

10 respondenten Nederlands met hun kinderen. Voornamelijk de personen van Marokkaanse en 

Roemeense herkomst spreken (naast het Nederlands en een herkomsttaal), een andere taal met 

hun kinderen (2 op de 10 respondenten). Bij de personen van Marokkaanse herkomst is dit 

hoofdzakelijk het Frans, bij de personen van Roemeense herkomst het Engels. Respondenten 

geboren in België spreken dubbel zo vaak Nederlands met de kinderen (ongeveer 8 op de 10) dan 

respondenten geboren buiten België (ongeveer 4 op de 10). Voor wat betreft het spreken van de 

herkomsttaal zijn er verschillen naar geboorteland. Respondenten geboren buiten België spreken 
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vaker de herkomsttaal met hun kinderen (meer dan 9 op de 10 respondenten) dan respondenten 

geboren in België (tussen de 6 en 7 op de 10 respondenten) (Figuur 16, SID-survey 2017). 

 

Figuur 16. Uit SID-survey 2017 

 

2.10. Wat vinden jongeren?  

Jongeren werden door de studenten van Hogeschool VIVES gevraagd wat ze onder diversiteit 

begrijpen. Ze vermeldden het verschil tussen mensen op vlak van cultuur, armoede, gender en 

etniciteit. Ze rapporteren ook dat ze dagelijks met diversiteit te maken krijgen. De samenleving is 

meer open-minded dan vroeger. Jongeren vinden het belangrijk dat onze samenleving zo blijft.  

Andere jongeren geven aan dat de samenleving cultureel soms problemen ondervindt en dat 

mensen elkaar meer moeten kunnen vinden. De samenleving gaat soms moeilijk om met diversiteit, 

want ze staat moeilijk open voor wat nieuw is (Bachelorproef VIVES, 2018). Uit een andere 

bevraging blijkt dat jongeren aanvoelen dat er in de steden veel spanningen bestaan tussen diverse 

groepen van jongeren en dat dit niet altijd op een goede manier tot uiting komt, maar ook dat er 

weinig beleid rond gevoerd wordt (Beleidsadvies KeKi 2018, p. 37). De jongeren die bevraagd werden 

door VIVES zien een oplossing in het beter informeren van mensen over verschillende culturen. Ze 

geven aan dat door verder te kijken dan de eerste indruk, mensen zullen merken dat er meer 

gelijkenissen tussen groepen zijn dan eerst gedacht. De jongeren willen respect voor iedereen. Uit 

het alternatief rapport van de Kinderrechtencoalitie 2018 komt naar boven dat kinderen vaak het 

gevoel hebben dat zijzelf of anderen niet welkom zijn op school, op straat of op het openbaar 

vervoer wegens hun geloof. Velen ervaren zelfs discriminatie omwille van hun afkomst of geloof 

(Beleidsadvies KeKi 2018, p. 37). 

 

2.11. Wat zeggen experts?  

De experten die de studenten van VIVES interviewden zijn het er over eens dat superdiversiteit 

aanwezig is in de samenleving en dat het alleen maar zal toenemen. Superdiversiteit verwijst naar 

een verscheidenheid aan etnische, culturele, sociale en economische achtergronden en gaat dus 

over meer dan de aanwezigheid van mensen met een migratieachtergrond. Daarmee leren omgaan 
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en nieuwe identiteiten creëren is de kunst. Tegenwoordig gaat de samenleving niet goed om met 

superdiversiteit. Dit komt door een discours dat als het over integratie gaat de klemtoon 

uitsluitend legt op onze waarden, normen en identiteit. De samenleving is op zoek naar één 

identiteit waar iedereen zich naar moet conformeren en experten geven aan dat dit niet de juiste 

manier is. Wanneer de overheid superdiversiteit als iets positiefs en verrijkends bekijkt, zullen er 

meer middelen komen om echte integratie te bevorderen. We evolueren naar een samenleving 

waarbij de diversiteit vergroot, maar de verdraagzaamheid daalt langs beide kanten. We creëren 

dus een samenleving waarin we niet echt samenleven. De experten erkennen dat het soms 

noodzakelijk is om een label op een groep mensen te plakken, zodat men hen betrekt in de 

samenleving en specifiek beleid kan maken. De uitdaging voor de toekomst is iedereen zoveel 

mogelijk te betrekken en de labels te overstijgen (Bachelorproef VIVES, 2018).  

 

Op dit moment betrekt de samenleving mensen met een buitenlandse herkomst nog niet 

voldoende. Dit is deels te wijten aan de taalbarrière. Communicatie ontbreekt en bereikt de mensen 

onvoldoende. Het is opvallend dat ze wel worden betrokken als het gaat over integratie-

inburgering, maar niet als het gaat over economie, onderwijs, kernenergie, etc. Heel vaak worden 

mensen met buitenlandse herkomst gelinkt aan radicaliserende mensen. De berichtgeving gebruikt 

het woord radicalisering vaak foutief. Volgens een expert is de gedachtegang bij de meeste mensen 

als volgt: “Niet alle moslims zijn radicalen, maar alle radicalen zijn moslims.” Dit is vaak te wijten 

aan de berichtgeving en de herhaling waardoor mensen automatisch die associaties maken 

(Bachelorproef VIVES, 2018). 

 

Het VN-Comité van de Rechten van het Kind haalt in zijn Slotbeschouwingen van 2019 aan dat 

kinderen in migratie moeten worden beschouwd als één van de belangrijkste bezorgdheden en 

adviseert België om dringende maatregelen te nemen voor deze bevolkingsgroep (CRC concluding 

observations, 2019). Het wijst op het waarborgen van hun participatie. Ook zijn ze bezorgd over 

hun opsluiting in gesloten centra en geven ze aan dat asielprocedures en familiehereniging meer 

gericht moeten zijn op het welzijn van het kind. Met verwijzing naar het non-discriminatiebeginsel 

uit het Kinderrechtenverdrag (art. 2) vraagt het comité aan België een omvattende strategie tegen 

alle vormen van discriminatie te aanvaarden en te implementeren om radicalisering en haatspraak 

te bestrijden. Het comité is bezorgd over de stereotypes en haat tegen kinderen met een 

migratieachtergrond.  
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3. Kinderen en jongeren op de vlucht 

 

3.1. Internationale bescherming 

In 2015 was er een verhoogde instroom van vluchtelingen (Zie Figuur 1). Dat jaar deden 39.064 

personen een eerste verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag). In 2016 deden 14.670 

personen een eerste verzoek, in 2017 ging het om 15.373 personen. In de periode januari-augustus 

2018 deden 11.921 personen een eerste verzoek om internationale bescherming. De belangrijkste 

herkomstlanden van de verzoekers om internationale bescherming zijn Syrië, Afghanistan en Irak.  

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) beoordeelt het verzoek 

om internationale bescherming4. Het CGVS kan de status van erkend vluchteling of de subsidiaire 

bescherming toekennen. Subsidiaire bescherming wordt toegekend aan personen die niet in 

aanmerking komen voor vluchtelingenstatus, maar wel een reëel risico lopen op ernstige schade 

indien ze zouden terugkeren naar hun land van herkomst.  

 

Bijzonder aan de recente 

verhoogde instroom is de 

relatief hoge 

beschermingsgraad (Zie 

Figuur 2). De status van 

erkend vluchteling of van 

subsidiaire bescherming 

werd in 2016 in 57,7% van de 

behandelde dossiers door 

CGVS toegekend (aan samen 

12.089 personen). In 2017 was 

dit 50,7% (13.833 personen), 

in de periode januari-

augustus 2018 was dit 49,8% 

(7.761 personen). Zowel het 

aantal erkenningen als 

vluchteling als het aantal 

toekenningen van de status 

van subsidiaire bescherming 

is de afgelopen jaren 

duidelijk gestegen ten 

opzichte van de periode voor 2015.  

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gerapporteerde percentages niet slaan op het aandeel 

verzoeken om internationale bescherming dat in een bepaald jaar wordt ingediend en in dat jaar 

positief wordt beoordeeld door CGVS. Aangezien een asielprocedure kan doorlopen over 

verschillende jaren, hebben erkenningen of toekenning van de subsidiaire bescherming in een 

                                                           
4 Tegen die beslissing is beroep mogelijk bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Figuur 1. Uit VRIND 2017 
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bepaald jaar niet per se betrekking op de verzoeken om internationale bescherming van datzelfde 

jaar. 

 

Naast cijfers over de recente instroom, is het van belang om de totale groep kinderen en jongeren 

in de asielprocedure in beeld te hebben.  

 

 
Figuur 3. Uit VRIND 2017 

Figuur 2. Uit de Vlaamse Migratie- en integratiemonitor 2018 
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Het wachtregister is een gegevensbank van de federale overheid die gegevens bevat over 

vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of vragen om als vluchteling erkend te worden, samen 

met hun familieleden. Voor de evolutie van het aantal personen in het wachtregister zie Figuur 3. 

In februari 2018 zijn er in het Vlaamse Gewest 3.800 kinderen jonger dan 18 jaar ingeschreven in 

het wachtregister, dat zijn er 854 minder dan het jaar voordien. Twee derde (67,4%) van de 

kinderen is jonger dan 12 jaar; 15,9% is zelfs jonger dan 3 jaar (Kind in Vlaanderen 2017). 

Het CGVS rapporteert voor 2016 1.076 niet-begeleide minderjarigen die een verzoek om 

internationale bescherming indienden. Dit cijfer schommelde in de afgelopen jaren, van 896 in 

2010, over 1.385 in 2011 en 981 in 2012, naar 423 in 2013 en 486 in 2014. In 2015 kende ook dit aantal 

een piek met 3.099 niet-begeleide minderjarigen (NBM) die een verzoek om internationale 

bescherming deden.  

Bijna de helft van de NBM vraagt echter geen asiel aan om verschillende redenen: gebrek aan 

informatie, omstandigheden die een asielaanvraag onmogelijk maken, de wens om naar een ander 

EU-land te trekken… Velen riskeren te verdwijnen in mensenhandel of prostitutie (Alternatief 

rapport Kinderrechtencoalitie, 2018). Er is een toename van instroom van niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen van jonger dan 12 jaar. Het risico op verdwijning en uitbuiting van 

NBM is reëel, zeker in de fase voor kinderen een voogd toegewezen krijgen. Child Focus behandelde 

tussen januari en november 2016 ruim 90 dossiers van vermiste NBM. Verdwenen kinderen lopen 

een groot risico om slachtoffer te worden van uitbuiting en mensenhandel.  

De opvang van NBM gebeurt in drie fasen. Enkel de plaatsen bij de eerste twee fasen werden 

versterkt. Om verzadiging en opstopping van het opvangsysteem van NBMV te vermijden, moet 

ook worden geïnvesteerd in de derde opvangfase (Alternatief Rapport 

Kinderrechtencommissarissen 2018, in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 16-22).  

In 2016 waren er 18 residentiële plaatsen en 40 plaatsen contextbegeleiding5 in functie van 

autonoom wonen binnen het reguliere aanbod, 180 pleegplaatsingen,  145 rechtstreeks 

toegankelijke verblijfsmodules met contextbegeleiding in cofinanciering met Fedasil en 100 

plaatsen contextbegeleiding in functie van autonoom wonen voor de doelgroep 16- tot 25-jarigen 

voor niet-begeleide minderjarigen (jaarverslag Jeugdhulp 2016). Kinderen die de opvangstructuur 

verlaten, worden gauw geconfronteerd met het probleem om een fatsoenlijke woning te vinden. 

Dit probleem stelt zich in het bijzonder bij NBM die op hun 18de het opvangcentrum moeten 

verlaten (What Do You Think UNICEF België 2018, in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 24). 

Kinderen of gezinnen met kinderen mogen niet worden opgevangen in gesloten centra. Hierop 

zijn een aantal uitzonderingen: tijdens grenscontrole bij aankomst of tijdens de periode tussen 

afwijzing van asielaanvraag en effectieve terugkeer. Gezinnen met kinderen kunnen bijgevolg nog 

steeds gedurende een korte periode, meestal minder dan 24 uur, in gesloten centra worden 

vastgehouden, hetzij bij aankomst aan de luchthavengrens, hetzij vóór hun overplaatsing naar 

een detentie-eenheid of vóór hun gedwongen uitzetting. Zo werden in 2015 79 gezinnen, waaronder 

120 minderjarigen, opgesloten in het centrum van Caricole. In 2016 waren er 61 gezinnen, met 93 

kinderen, die onder deze omstandigheden in een gesloten centrum werden geplaatst (Beleidsadvies 

KeKi 2018, p. 24). 

 

                                                           
5 Wordt uitgebreid tot 100 plaatsen. 
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3.2. Asielprocedures 

Het verloop en de uitkomst van de asielprocedure voor minderjarigen moeten steeds in het belang 

van het kind zijn. Toch zijn er onvoldoende kwaliteitsgaranties bij het hoorrecht van minderjarigen 

in de procedures bij het CGVS. De overheid moet genoeg kwaliteitseisen inbouwen zodat de 

hoorprocedures genoeg rekening houden met de kwetsbare positie van kinderen en jongeren en 

dat de interviews zelf kwaliteitsvol en kindvriendelijk verlopen (Alternatief rapport 

Kinderrechtencommissarissen 2018, p. 29-30 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 16). Er is ook nood aan 

een humaan terugkeerbeleid dat kinderrechten, en het belang van het kind in het bijzonder, 

respecteert. Er zijn aanwijzingen dat in praktijk er te weinig rekening wordt gehouden met en 

invulling gegeven wordt aan het belang van het kind bij uitgeprocedeerde gezinnen. Bijkomende 

knelpunten zijn onder meer de onbekendheid van het kind met het land van oorsprong (bv. o.w.v. 

de lange asielprocedure), opsluiting in een gesloten centrum in afwachting van vrijwillig of 

gedwongen terugkeer en het niet kunnen halen van een diploma (hier moet de mogelijkheid 

worden geboden om de schoolcarrière af te ronden voor de terugkeer naar het land van 

herkomst). Ook het rigide vasthouden aan de koppeling tussen het verblijfsstatuut van de ouders 

en van de kinderen is niet in het belang van het kind (Slotbeschouwingen België CRK 2010, para. 

76-77 en Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, p. 115 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 16). Elk 

gezin dat asiel aanvraagt, zou moeten worden opgevangen door de bevoegde instanties, zelfs 

gezinnen die verschillende keren asiel aanvragen. Ook bij een tweede of volgende verzoek moeten 

gezinnen met kinderen beroep kunnen doen op materiële opvang. Nu daarentegen worden ze 

systematisch tijdelijk uit het opvangcentrum gezet, ook al hebben ze kwetsbare kinderen 

(Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, p. 31 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 17). 

Gezinshereniging dient te gebeuren op een positieve, menselijke en snelle wijze, met de gepaste 

aandacht voor het belang van het kind. De administratieve autoriteiten gaan vaak niet verder dan 

erop te wijzen dat aan een of meer wettelijke voorwaarden niet (meer) wordt voldaan, zonder 

specifiek te onderzoeken welke gevolgen de weigering of intrekking van de verblijfstitel heeft voor 

de situatie van de betrokken kinderen. De Belgische Vreemdelingenwet voorziet niet in de 

mogelijkheid dat een ouder van een kind dat internationale bescherming geniet en begeleid wordt 

door zijn andere ouder, in aanmerking komt voor gezinshereniging met zijn kind. In dit geval heeft 

de ouder geen andere keuze dan een aanvraag tot humanitaire regularisatie in te dienen in de 

hoop een verblijfsvergunning te verkrijgen. De uitkomst van deze procedure is onzeker, aangezien 

de criteria voor regularisatie en de verwerkingstijd niet in de wet zijn vastgelegd en het aantal 

humanitaire regularisaties zeer laag is. Een NBM in België moet de aanvraag voor gezinshereniging 

indienen voordat hij/zij 18 jaar is. Dit kan alleen als hij/zij internationale bescherming heeft 

gekregen. De mogelijkheid voor een NBM om zijn/haar ouders te laten vergezellen hangt dus af 

van de snelheid van de asielprocedure. Sinds 2017 blijkt de administratie steeds vaker te eisen dat 

een minderjarige die in een derde land verblijft en zich bij zijn familieleden in België wil voegen, 

aan een leeftijdsonderzoek wordt onderworpen. Indien uit het onderzoek blijkt dat het kind 

meerderjarig is, wordt hij of zij uitgesloten van gezinshereniging (Slotbeschouwingen België CRK 

2010, para. 74-75 en Alternatief Rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, 

Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018, p. 9-11 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 17-19). 
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Minderjarigen met een migratieachtergrond zijn psychisch kwetsbaar. Er is nood aan speciale 

bescherming en bijstand, in het bijzonder voor alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 

ongeacht of ze een asielaanvraag hebben ingediend. De opvangcentra en diensten die NBMV 

begeleiden, bieden niet systematisch psychologische consultaties aan en het aantal terugbetaalde 

consultaties is afgenomen. Alle kinderen hebben in België een recht op gezondheidszorg dat ruimer 

gaat dan enkel dringende medische hulp. Ook zij moeten beroep kunnen doen op primaire en 

secundaire zorg als op psychologische bijstand (CRC, Concluding Observations Belgium, 2019, 

Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, p. 93-94 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 20-21 en 44). 

Ook merkt het comité van de rechten van het kind in de Slotbeschouwingen van 2019 over het 

gecombineerde vijfde en zesde rapport van België op dat er een gebrek is aan psychologische 

steun en mentale gezondheidszorg voor jonge vluchtelingen en migrerende kinderen (CRC, 

Concluding Observations Belgium, 2019). 

 

3.3. Houding tegenover vluchtelingen 

 

 
Figuur 4. Uit Migratie- en Integratiemonitor 2018 

7 op de 10 Vlamingen vinden dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld toelating moeten 

krijgen om in België te verblijven. Tegelijk is een derde het eens met de stelling dat asielzoekers 

die naar ons land komen om het economisch beter te hebben, geen toestemming moeten krijgen 

om zich hier te vestigen. Bijna 7 op de 10 vinden niet dat België meer vluchtelingen zou moeten 

opnemen. Tegelijk zijn 6 op de 10 het oneens met de stelling dat België de grenzen zou moeten 

sluiten voor vluchtelingen. Ook hier is de houding algemeen genomen positiever bij de jongere 

leeftijdsgroepen, bij hoogopgeleiden en bij inwoners van de grootsteden en andere steden (Figuur 

4, Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018, p. 179).  
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3.4. Vluchtelingenkinderen aan het woord 

UNICEF ondervroeg in 2017 171 minderjarige vluchtelingen, waaronder 98 niet-begeleide 

minderjarigen en 15 minderjarige moeders die recent in België aankwamen (WDYT, UNICEF 2018). 

Het belangrijkste gemis van jonge vluchtelingen is hun dierbaren, vrienden en familie. Veel 

Afghaanse en Syrische kinderen spreken over de impact van de oorlog: de dood, het lijden, de 

honger en de onveiligheid, de angst om buiten te spelen en naar school te gaan. Sommigen spraken 

ook over religieuze vervolging, verkrachting, corruptie, etnische zuiveringen, kinderarbeid en 

vrouwenbesnijdenis in het land van herkomst. Ze getuigden over de gevaarlijke weg naar België. 

Sommige kinderen vertelden over familieleden die onderweg overleden of vast zitten in een ander 

land. Er is ook veel uitbuiting in de transitlanden. Een Syrische jongen getuigde dat hij van zijn 

elfde tot zijn zestiende in Turkije moest werken om zijn reis naar België te betalen. Zijn twee zussen 

zijn daar nog steeds. Meerdere kinderen getuigden van werkdagen van 12 uur in transitlanden.  

De meeste kinderen beklemtoonden hun positieve ervaringen bij aankomst in België: veiligheid, 

rust, godsdienstvrijheid, school, respect voor hun rechten. Zij gaven aan als de drie prioriteiten 

voor België: het probleem van de complexe procedure voor familiehereniging, de slechte 

afstemming van de procedure op minderjarigen en de ongeschiktheid van de opvangcentra voor 

kinderen. Sommige kinderen vertelden over negatieve ervaringen die te maken hadden met een 

gebrek aan kennis over de realiteit die zij ontvlucht waren. Een aantal kinderen had met racisme 

te maken gehad. Enkele jongeren beklaagden zich over de identiteitscontroles op basis van het 

uiterlijk. Ze raadden aan om de Belgische bevolking en de eerstelijnsprofessionals (politie, 

gemeentelijke ambtenaren) meer te sensibiliseren, zodat ze beter zouden weten hoe de realiteit er 

voor vluchtelingen uitziet. De kinderen die hier alleen aankwamen, willen met hun familie herenigd 

worden. De gezinsherenigingsprocedure is echter een administratief doolhof waar ze hun weg niet 

in vinden. De kinderen vertelden dat de documenten die zij moeten voorleggen, onmogelijk te 

vinden zijn. Hoewel een papa of een mama niet kan worden vervangen, onderstreepten heel wat 

kinderen die alleen in België aankwamen, het belang van een peetfamilie, een peter of een meter 

of een vereniging die hen beschermt en ondersteunt als een familie. Enkele kinderen hadden het 

over de essentiële rol van verenigingen zoals Mentor-Escale die hen helpen zelfstandig te wonen 

en projecten zoals Buddy-projecten die hen in contact brengen met mensen die ze kunnen 

vertrouwen (WDYT, UNICEF, 2018). 

Het ontbreken van zekerheid over hun verdere verblijf in België heeft een grote impact op de 

kinderen. De procedure is een probleem dat alle kinderen steeds opnieuw ter sprake brachten. 

Heel wat kinderen ervaren een permanente stress door het uitblijven van een beslissing. Dit zorgt 

er soms voor dat kinderen zich moeilijker kunnen concentreren op school en het nu. Veel 

minderjarigen begrijpen de procedure onvoldoende. Te weinig informatie is een frequente klacht. 

Ook is er een wisselvallige bijstand door voogden en advocaten. Slechts de helft van de kinderen 

rapporteerden een goede relatie te hebben met zijn of haar voogd. De andere helft klaagde over 

een gebrek aan vertrouwen en het feit dat er niet naar hen werd geluisterd. Hun voogden waren 

zeer weinig aanwezig (sommige kinderen zagen hun voogd slechts één keer) en gaven geen 

informatie over de procedure. Sommige kinderen wilden een andere voogd, maar wisten niet hoe 

ze dat voor mekaar moesten krijgen. Kinderen ervaren soms problemen met tolken, namelijk dat 

hun verhaal niet goed wordt begrepen, dat de tolk zijn opdracht niet goed uitvoert of dat de tolk 

in de procedure tussenbeide kwam (What Do You Think UNICEF België 2018, p. 12 en 69 in 

Beleidsadvies KeKi 2018, p. 25).  
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Indien een kind geen documenten kan voorleggen of wanneer er na het verifiëren van de 

documenten twijfel bestaat over de leeftijd van een minderjarige vreemdeling, moet er een 

leeftijdstest worden uitgevoerd. Enkele jongeren die over dit thema spraken, gaven aan dat deze 

test een zeer onaangename ervaring was. De jongeren vonden deze test weinig betrouwbaar en 

onrechtvaardig. De test zorgt voor heel wat spanning. Sommige kinderen kregen een oudere 

leeftijd opgeplakt, anderen zouden jonger zijn dan de leeftijd die ze bij hun aankomst opgaven. 

Dit is voor jongeren een teken van wantrouwen. Ten slotte is in de gevallen waarin een 

leeftijdsonderzoek wordt uitgevoerd ook niet duidelijk hoe het voordeel van de twijfel wordt 

toegepast, welke mogelijkheden er zijn om een second opinion aan te vragen en welke 

mogelijkheden er zijn om op basis van de resultaten van deze leeftijdsbepalingstoets een effectief 

rechtsmiddel in te stellen tegen een weigeringsbesluit (Alternatief Rapport Myria, Unia en 

Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018, p. 11 in 

Beleidsadvies KeKi 2018, p. 19).   

 

De jonge vluchtelingen uit het UNICEF-rapport vertellen bovendien dat ze in de opvangcentra 7,40 

euro zakgeld per week krijgen. Ze vinden dit duidelijk te weinig en willen meer geld om extra kleren 

en snacks te kopen. Het eten in de opvangcentra kent ook weinig variatie. Het is (vaak) niet 

aangepast aan de gewoontes (What Do You Think UNICEF België 2018, p. 73 in Beleidsadvies KeKi 

2018, p. 23). Ze rapporteren over de centra een wisselvallige begeleiding, veel spanningen, geweld 

en vuil in de centra. Voor zwaar getraumatiseerde kinderen of kinderen die in grote 

opvangstructuren verblijven is het vaak moeilijk om de taal te leren en weer naar school te gaan 

(What Do You Think UNICEF België 2018, p. 83 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 25).  De jonge 

vluchtelingen gaan graag naar school en zien daar stabiliteit en hoop voor de toekomst. Ze waren 

allemaal erg positief over de OKAN-klassen al was de overgang naar de gewone klas een te grote 

stap. Minderjarige vluchtelingen missen sportbeoefening en activiteiten buiten het centrum. 

Kinderen geven aan in isolement te leven (What Do You Think UNICEF België 2018, p. 56-57 en 88-

99 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 26). Uit deze bevraging wordt duidelijk dat een specifieke kwetsbare 

groep de minderjarige moeders is: tegelijk mama, minderjarig, alleenstaand, zonder familie en op 

de vlucht. 
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4. Armoede 

 

4.1. Inkomen en economie 

Algemeen genomen scoort Vlaanderen relatief goed op vlak van inkomen en welvaart in 

vergelijking met de rest van de Europese Unie (SVR, 2017). De meest recente cijfers geven aan dat 

Vlaanderen inzake beschikbaar inkomen in de EU28 enkel Luxemburg, Oostenrijk en Duitsland 

moet laten voorgaan. Het beschikbaar inkomen per inwoner kwam in het Vlaamse Gewest in 2013 

op 18.200 euro.6 Het bruto binnenlands product (bbp)7 van ons land - was in 2017 gelijk aan 437,2 

miljard euro. België is goed voor ongeveer 2,2% van de totale Europese bevolking, het Belgische 

bbp tegen marktprijzen bedraagt 2,9% van dat van de Europese Unie. In 2017 groeide de Belgische 

economie na correctie voor prijsschommelingen met 1,7 %. Daardoor deed ons land het slechter 

dan het gemiddelde van de Europese Unie. Daar bedroeg het gemiddelde groeipercentage 2,4% 

(Kerncijfers Statbel 2018). Het bbp in het Vlaamse Gewest wordt voor 2016 geraamd op 34.900 euro 

per inwoner. In de EU-rangschikking haalt Vlaanderen daarmee een achtste plaats 

(Armoedemonitor, 2017). 

 

4.2. Inkomensongelijkheid 

Er was een wereldwijde groei van de inkomensongelijkheid tijdens de afgelopen decennia en deze 

zet zich door (OESO, 2015). Economische groei bracht vooral voordeel voor een beperkte groep in 

de samenleving, met name voor de 

hoogste inkomensgroepen. De kloof 

tussen hooggekwalificeerde en 

laaggekwalificeerde jobs stijgt 

(European Commission, 2017). Op vlak 

van inkomensongelijkheid bestaan 

echter wel opvallende verschillen 

tussen landen. In België is het totale 

netto-inkomen dat verworven wordt 

door de rijkste 20% van de bevolking 

bijna 4 maal groter dan dat van de 

armste 20%. België scoort in 

internationale vergelijkingen wel 

beter dan heel wat andere landen. De 

inkomensongelijkheid in Vlaanderen 

en België is de voorbije jaren niet significant gestegen of gedaald (EU-SILC 2015,2016,2017). Er is 

duidelijk een scheve inkomensverdeling van de kinderen in een eenoudergezin. Liefst 64,2% van 

                                                           
6 Het beschikbaar inkomen bekomt men door van het geheel van inkomsten van de inwoners (inkomsten uit economische 
activiteit, uit vermogen en uit sociale transfers) de door hen verschuldigde belastingen en sociale bijdragen af te trekken. 
Terwijl het bbp iets zegt over de geproduceerde welvaart in Vlaanderen, geeft het beschikbaar inkomen een aanduiding van 
de feitelijke verdiende welvaart van de Vlamingen. 
7 Het bbp is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een jaar. 

Figuur 1. Uit Kind in Vlaanderen 2017 
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deze kinderen leeft in gezin met een bruto belastbaar gezinsinkomen van minder dan 30.000 euro 

in 2013. Bij de kinderen uit een tweeoudergezin is dat slechts 16% (Figuur 1, Kind en Gezin, 2017). 

 

4.3. Armoederisico 

 
Figuur 2. Uit Migratie- en Integratiemonitor 2018 

De Belgische armoederisicodrempel lag volgens de EU-SILC-survey van 2017 voor een alleenstaande 

op 13.3670 euro per jaar of 1.139 euro per maand. Voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen 

is dat 2.392 euro per maand. Het aandeel personen onder de armoederisicodrempel wordt 

berekend op basis van het beschikbare huishoudinkomen van 2016. Ongeveer 15.9% van de Belgen 

moest rondkomen met een loon dat onder deze armoederisicodrempel ligt in 2016 (EU-SILC-survey 

2017). 1 op de 10 Vlamingen (10,5%) moest in 2015 zien rond te komen met een inkomen onder de 

armoederisicodrempel (EU-SILC-Survey 2016). Dat komt overeen met ongeveer 680.000 personen. 

De Vlaamse Regering heeft zich er toe verbonden in het kader van de EU2020-strategie om het 

aantal personen met een inkomen onder de armoederisicodrempel tussen 2008 en 2020 met 30% 

te verminderen. Dat betekent dat in 2020 het aantal personen met een huishoudinkomen onder 

de armoederisicodrempel gedaald moet zijn tot maximaal 430.000 personen. Het armoederisico 

ligt voor de meeste groepen in Vlaanderen lager dan het EU28-gemiddelde. Bij de ouderen haalt 

Vlaanderen een score gelijkaardig aan het EU-gemiddelde. De groep van personen geboren buiten 

de EU is de enige groep waar het armoederisico in Vlaanderen hoger ligt dan het EU-gemiddelde. 

Van deze groep van 18 jaar en ouder leeft ongeveer de helft in een huishouden met een inkomen 

onder de armoederisicodrempel. Dat aandeel ligt ruim 5 keer hoger dan bij de personen met een 

Belgische nationaliteit (Figuur 2). 

Personen in eenoudergezinnen, personen in grote gezinnen en alleenstaanden lopen een hoger 

risico op armoede dan gemiddeld. Werklozen (49,1%) zijn een stuk kwetsbaarder voor monetaire 

armoede dan de werkende bevolking (5%). Hetzelfde geldt voor huurders (36,4%) in vergelijking 

met zij die eigenaar zijn van hun woning (8,8%). Met betrekking tot het armoederisico wordt de 

kloof tussen de laagst opgeleiden, die hoogstens een diploma lager secundair onderwijs hebben 
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(27,2%) en hoger opgeleiden (6,4% voor de hoogst opgeleiden) steeds groter (EU-SILC-survey 2017). 

Bij de eenoudergezinnen moet ongeveer 3 op de 10 zien rond te komen met een inkomen onder 

de armoederisicodrempel. Het armoederisicopercentage ligt iets hoger in de stedelijke gebieden 

(14%) dan in de niet-stedelijke gebieden (10%).  

 

Volgens de EU-SILC-survey van 2015 leefde 13% van de Vlaamse kinderen van 0 tot 17 jaar in een 

huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel (Zie Figuur 3). In 2016 was dit 12%. 

Dat aandeel lijkt in de meest recente jaren iets hoger te liggen dan in de jaren daarvoor. In het 

Vlaamse Hervormingsprogramma voor de EU2020-strategie heeft de Vlaamse Regering er zich toe 

verbonden om het aantal kinderen in een gezin met een inkomen onder de armoederisicodrempel 

tussen 2008 en 2020 met 50% te verminderen. Dat betekent dat in 2020 het aantal kinderen onder 

de armoederisicodrempel gedaald moet zijn tot maximaal 60.000 kinderen. In het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest leven 4 op de 10 kinderen onder de armoederisicodrempel. Het 

armoederisicopercentage ligt het hoogst bij kinderen in een gezin waar niet of nauwelijks wordt 

gewerkt (EU-SILC 2015). Dat komt overeen met ongeveer 150.000 kinderen.  

België heeft één van de hoogste graden van kinderarmoede in Europa en Vlaanderen haalt volgens 

de EU-SILC van 2015 bij het aandeel kinderen onder de armoederisicodrempel een 3de plaats in de 

rangschikking van EU-landen. Bij de 0 tot 15-jarigen is het Belgische armoedepercentage 17,4%, 

voor jongeren tussen 16 en 24 jaar loopt dit op tot 19,5% (Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 

2018, p. 81 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 56). 
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Figuur 3. Uit Armoedemonitor 2017 
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Figuur 6. Uit Kind in Vlaanderen 2017 

Figuur 4. Uit VRIND 2017 

Figuur 5. Uit VRIND 2017 Figuur 5. Uit VRIND 2017 
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Figuur 6 toont dat er meer kinderen in armoederisico zijn als ze in éénoudergezinnen en/of 

gezinnen met lage tot zeer lage werkintensiteit opgroeien. Uit niet-opgenomen cijfers weten we 

dat het armoederisico hoger ligt bij kinderen tussen 12 en 18 jaar (16%) dan bij kinderen jonger 

dan 12 jaar. Bekijken we de cijfers per gezinstype, dan is er een groot verschil tussen kinderen in 

een eenoudergezin en kinderen in een tweeoudergezin. 35% van de kinderen in een eenoudergezin 

kent een verhoogd armoederisico. Opmerkelijk is ook het verschil naargelang het aantal kinderen 

in het gezin. Het verhoogd armoederisico ligt duidelijk hoger bij grote gezinnen met minstens 3 

kinderen (17%) dan bij gezinnen met 1 of 2 kinderen. Ook de intensiteit van de arbeidsparticipatie 

in het gezin blijkt een belangrijke determinant van het armoederisico te zijn. Werkintensiteit (WI) 

wordt begrepen als het aantal maanden dat de volwassenen in dat gezin hebben gewerkt 

(ongeacht het aantal arbeidsuren) ten opzichte van het aantal maanden dat ze hadden kunnen 

werken. Het armoederisico blijkt quasi lineair af te nemen naarmate de arbeidsparticipatie van de 

ouders toeneemt. De cijfers zijn markant. 76% van de kinderen in een gezin met een zeer lage 

werkintensiteit kent een verhoogd risico op armoede. Bij een werkintensiteit tussen 0,20 en 0,45 is 

dat 44% en bij een zeer hoge werkintensiteit bedraagt het armoederisico 3%. Het armoederisico 

verschilt ook naargelang het land van herkomst van de ouders. 35% van de kinderen met minstens 

1 ouder die geboren is in een land buiten de EU, kent een verhoogd armoederisico. Bij kinderen in 

een gezin waar alle volwassenen geboren zijn in een EU-land is dat 7% (Figuur 6, Kind in 

Vlaanderen, 2017) 

 

 

4.4. Subjectieve armoede  

In de tweede kolom van Figuur 6 geven we cijfers weer over de subjectieve armoede. Tijdens de 

enquête wordt immers ook gevraagd of het gezin het moeilijk heeft om rond te komen met het 

beschikbaar inkomen. 17% van de kinderen leeft in een gezin waarvan de referentiepersoon stelt 

dat het moeilijk of zeer moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen. Opnieuw zien we dat 

kinderen uit een eenoudergezin, kinderen uit een gezin met lage werkintensiteit en kinderen met 

een ouder van niet-EU-herkomst een minder gunstige materiële situatie kennen.  

Het aandeel kinderen in gezinnen die moeilijk rondkomen bleef de voorbije jaren min of meer 

stabiel. Wat leeftijd betreft, ligt het armoederisico iets hoger bij de jongeren van 12 tot 17 jaar dan 

bij de andere leeftijdsgroepen. Naar huishoudtype zijn vooral de kinderen in eenoudergezinnen 

er minder goed aan toe. In mindere mate is dat ook het geval voor kinderen in grote gezinnen. De 

hoogste armoederisicopercentages worden echter gemeten bij kinderen in gezinnen waar niet of 

slechts beperkt wordt gewerkt. Daarnaast scoren ook kinderen die leven in een laagopgeleid gezin, 

in een gezin dat de eigen woning huurt en in een gezin waarvan minstens één ouder geboren is 

buiten de EU duidelijk minder goed dan gemiddeld (Kind in Vlaanderen, 2017). 

 

 

4.5. Materiële deprivatie 

De derde kolom in Figuur 6 toont voor hoeveel kinderen aangegeven werd dat het gezin zich 

minstens 4 zaken niet kon veroorloven. We spreken dan van een situatie van ernstige materiële 

deprivatie. 4% van de kinderen leeft in een ernstig materieel gedepriveerd gezin. Dit percentage is 

de laatste jaren stabiel gebleven, maar de eerste resultaten van de EU-SILC survey 2018 geven aan 
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dat in 2018 5% van de bevolking in België zich in ernstige materiële deprivatie bevindt (EU-SILC 

2018). In gezinnen met een zeer lage werkintensiteit ligt de ernstige deprivatie aanzienlijk hoger 

(27%). 8% van de kinderen leeft in een gezin waar niet of nauwelijks wordt gewerkt. Het aandeel 

kinderen in een gezin met zeer lage werkintensiteit is na een daling tussen 2006 en 2010 in de 

meest recente jaren weer gestaag gestegen (EU-SILC 2017). 

Er is een sterke stijging van het aantal minderjarigen waarvoor gewaarborgde kinderbijslag wordt 

uitbetaald. 11,5% van de minderjarigen krijgt een verhoogde kinderbijslag omwille van een beperkt 

gezinsinkomen in bepaalde socio-professionele situaties (Kind in Vlaanderen, 2017). In het algemeen 

doen gezinnen in armoede, die recht hebben op een verhoogde kinderbijslag, weinig beroep 

hierop, onder meer wegens een tekort aan informatie (Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 

2018, p. 66-69 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 41). 

 

 
Figuur 7. Uit Armoedemonitor 2017 

Het VN-Kinderrechtencomité verwelkomt in de Slotbeschouwingen van 2019 het hervormde 

kinderbijslag-systeem. Het comité stelt evenwel vast dat de getroffen maatregelen niet hebben 

geleid tot een vermindering van de kinderarmoede. Ze wijzen ook expliciet op het verhoogd 

armoederisico voor gezinnen met twee werkloze ouders, eenoudergezinnen en gezinnen van niet-

EU herkomst en drukken hun bezorgdheid uit over de aanhoudende kinderarmoede in België. Het 

comité vraagt een rechtengebaseerde armoedestrategie met tijdsgebonden en meetbare 

indicatoren. Ook vraagt het aandacht voor de woonsituatie van kinderen uit Roma gezinnen.  (CRC 

Concluding observations Belgium 2019).  

 

 

4.6. Kansarmoede-index 

Een alternatieve indicator die verschillende van de hierboven behandelde aspecten van de 

armoedesituatie bij kinderen tegelijk in rekening brengt, is de kansarmoede-index van Kind en 

Gezin. Aan de hand van het maandinkomen van het gezin, de opleiding en de arbeidssituatie van 
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de ouders, de ontwikkeling van de kinderen, de huisvesting en de gezondheidssituatie van het 

gezin, wordt geregistreerd hoeveel van de kinderen die geboren worden in Vlaanderen leven in 

een kansarm gezin. Een gezin wordt als kansarm beschouwd als het op minstens 3 van de 

genoemde criteria zwak scoort. Daarbij wordt niet gewerkt met jaarcijfers maar met het 

gemiddelde van het jaar en de 2 voorgaande jaren, wat ervoor zorgt dat deze indicator minder 

aan fluctuaties onderhevig is 

 

In 2016 haalde de kansarmoede-

index een score van 12,8% (Zie Figuur 

8). De kansarmoede-index stijgt 

verder en bedraagt in 2017 13,8%.  

Dat betekent dat 13,8% van de 

geboorten in de periode 2015-2017 in 

het Vlaamse Gewest plaatsvond in 

een kansarm gezin. De 

kansarmoede-index is sinds 2005 

sterk toegenomen. Toen bedroeg 

deze nog slechts 6,5% (Zie Figuur 8). 

Meer dan de helft van de kinderen in 

kansarmoede woont in de 13 

Vlaamse centrumsteden en 65,1% 

heeft een moeder van niet-Belgische 

origine (Kind in Vlaanderen, 2017).  

Het aandeel geboorten in kansarme 

gezinnen verschilt sterk van 

gemeente tot gemeente en provincie 

(Zie Figuur 9). De kansarmoede-index 

lag in 2016 in Boom op 38%. In 

Kruishoutem en Sint-Martens-Latem 

ging het om amper 0,5%. De top 10 

van slechtst scorende Vlaamse 

gemeenten bestaat naast Boom uit 

Blankenberge, Genk, Oostende, 

Nieuwpoort, Antwerpen, 

Maasmechelen, Turnhout, Ronse en 

Heusden-Zolder (Kind in Vlaanderen, 

2017). 

 

 

 

 

Figuur 9. Uit Kind in Vlaanderen 2017 

Figuur 8. Uit VRIND 2017 
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Kansarmoede heeft vooral te maken met een beperkt inkomen, met werkloosheid of een precaire 

arbeidssituatie en met een laag opleidingsniveau van de ouders. Iets meer dan de helft (55,4%) van 

de kinderen in kansarmoede heeft een gebrekkige huisvestingssituatie. In Vlaanderen groeien 

260.000 kinderen op in een woning zonder basiscomfort. De kinderen uit  kansarme gezinnen 

hebben 1 kans op 3 om in een woning zonder basiscomfort te leven (Alternatief rapport 

Kinderrechtencommissarissen 2018, p. 23 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 67). Ook de 

Slotbeschouwingen van het kinderrechtencomité van 2018 wijzen op een probleem van de 

levensstandaard voor een stijgend aantal kinderen. Het comité wijst ook op de problematiek van 

thuisloosheid en geforceerde uithuiszetting (CRC Conluding Observations, 2019).  

 

Bij de kinderen in kansarmoede zien we voor 4 van de 6 levensdomeinen dat het aandeel kinderen 

dat onvoldoende scoorde op het criterium groter is bij kinderen met een moeder van niet-

Belgische origine. Het verschil is het grootst voor het levensdomein huisvesting, wat er op wijst 

dat dit een groter probleem is voor kinderen van niet-Belgische origine (Kind in Vlaanderen, 2017).  

In het algemeen is de kans vijf keer groter om in kansarmoede geboren te worden als je moeder 

niet de Belgische nationaliteit heeft (Zie Figuur 10 en 11). 

 

 

Figuur 10. Uit Kind in Vlaanderen 2017 
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Figuur 11. Uit Migratie- en Integratiemonitor 2018 

 

4.7. Toegang tot basisvoorzieningen  

Gezondheidszorg is nog steeds te weinig toegankelijk voor sommige groepen kinderen door de 

kostprijs ervan. Zo woonde in 2016 3% van de Vlaamse kinderen in een gezin waar gezondheidszorg 

wordt uitgesteld omwille van financiële redenen (Kinderrechtenmonitor 2017 in Beleidsadvies KeKi 

2018, p. 44). Gezinnen zonder inkomen uit arbeid lopen een dubbel zo groot risico op doodgeboorte 

als gemiddeld. Het risico op kindersterfte in het eerste levensjaar is anderhalf keer groter dan bij 

gezinnen met twee inkomens. De gezondheid van deze kinderen is zorgwekkend 

(Slotbeschouwingen België CRK 2010, para. 56-57 en Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 

p. 90 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 45 en 47, CRC Concluding Observations, 2019). 

 

Niet alle ouders hebben gelijke toegang tot het kiezen van inclusief onderwijs. Kinderen in het 

inclusief onderwijs kunnen op dit moment niet rekenen op dezelfde mate van zorg als in het 

speciaal onderwijs. Ouders die ervoor kiezen om hun kinderen in het reguliere onderwijs in te 

schrijven, moeten betalen voor zorg (ergotherapie, fysiotherapie, etc.) die zij in het buitengewoon 

onderwijs niet zouden hoeven te betalen. Inclusief onderwijs wordt nog te veel afhankelijk 

gezien/gesteld van financiële draagkracht en sociale netwerken van gezinnen (Alternatief rapport 

Kinderrechtencoalities 2018, p. 77 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 75). Bij kinderen uit een relatief 

kansarm milieu verlaat ruim een kwart vroegtijdig de schoolbanken, bij kinderen uit een relatief 

kansrijk milieu is dat minder dan 5%. Jongeren in sociaal kwetsbare posities lopen bovendien meer 

risico op uitsluiting (Kinderrechtenmonitor 2017 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 77). 
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4.8. Maatschappelijke participatie 

 

Figuur 12. Uit VRIND 2017 

Armoede uit zich niet alleen op financieel vlak: inkomensarmoede gaat veelal gepaard met 

uitsluiting en achterstelling op heel wat andere domeinen. Naast achterstelling op de arbeidsmarkt 

en huisvestingsproblemen gaan armoede en bestaansonzekerheid ook gepaard met achterstelling 

op het vlak van maatschappelijke participatie.  

Zo participeren de meest kwetsbare groepen minder aan cultuur, aan sport en aan het 

verenigingsleven en maken ze minder gebruik van internet. De lokale netwerken voor armoede om 

deze sociale isolatie tegen te gaan zijn al redelijk gespreid over Vlaanderen al zijn er nog grote 

blinde vlekken in vooral Limburg, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (zie Figuur 12). 

 Een kwart van de sociaal-economisch achtergestelde jongeren is nooit lid geweest van een 

sportclub. Bij jongeren met een hogere sociaaleconomische status is dat slechts 12 procent, de 

helft dus. Meer dan 30 procent van de kinderen tussen 1 en 15 jaar uit gezinnen met een 

armoederisico kunnen niet geregeld deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis, tegenover 

ongeveer 3 procent van de kinderen uit gezinnen zonder armoederisico. Kinderen in armoede 

kunnen ook thuis moeilijker hun vrije tijd beleven. Dit is vooral als gevolg van slechte huisvesting: 

plaatsgebrek, lawaai, verontreiniging of energiearmoede (omwille van financiële problemen 

verwarmt 6 procent van de Belgen hun huis niet) … versterken hun sociaal isolement. Het Institut 

pour un développement durable geeft aan dat 28 procent van de kinderen in België nooit op 

vakantie gaat (Slotbeschouwingen België CRK 2010, para. 70-71 en Alternatief rapport 

Kinderrechtencoalities 2018, p. 107-109 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 51).  
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4.9. Wat vinden jongeren? 

Kinderen liggen zelf wakker van armoede (Shortlist De Ambrassade, 2017). In de leeftijdscategorie 

van 6- tot 12-jarigen was ‘armoede’ een prioritair thema. Ze vinden het de taak van de overheid 

om armoede te bestrijden en te zorgen voor voldoende financiële ondersteuning voor gezinnen 

en kinderen in armoede. Iedereen verdient dezelfde kansen! 

In een bevraging van jongeren uit Antwerpen, Gent en Brussel rapporteren jonge, mannelijke 

adolescenten die opgroeien in gezinnen met een verhoogd armoederisico en les volgen in het 

beroepsonderwijs, vaker slachtoffer te zijn van ernstig fysiek geweld. Vrouwelijke adolescenten die 

opgroeien in gezinnen met een verhoogd armoederisico, zijn dan weer extra kwetsbaar om 

lastiggevallen of bedreigd te worden op straat, zeker in de grootsteden (Jongeren in cijfers en 

letters 4, 2019). 

 

 

4.10. Wat vinden experts?  

De experten uit de bevraging van de studenten van VIVES wijzen er op dat onze samenleving een 

vertekend beeld heeft van de definitie van armoede. Ze is voornamelijk gefocust op financiële 

tekortkoming, terwijl bijna altijd bij armoede ook nog sociale en materiële tekortkomingen horen.  

Sommige experts geven aan dat er wel voldoende steunmogelijkheden zijn, maar dat niet iedereen 

de weg erheen vindt. Het zou beter zijn als de verschillende diensten meer overleggen, waardoor 

ze een uniforme boodschap en vorm van begeleiding naar mensen kunnen brengen, waarbij de 

regels duidelijk zijn.  

Onze samenleving is sterk gericht op het individuele schuldmodel: armoede is een individuele 

verantwoordelijkheid, terwijl het een verantwoordelijkheid zou moeten zijn van de gehele 

samenleving. Zelfs de mensen in armoede gaan er soms van uit dat het hun eigen schuld is. Volgens 

de experten leven we in een samenleving die mensen in armoede vooral sanctioneert zonder naar 

de achterliggende redenen te kijken, maar het zijn net de oorzaken van armoede die moeten 

worden aangepakt.  

De grootste oorzaak van armoede bij jongeren is volgens de experten generatiearmoede. Het is 

een vicieuze cirkel. Hierdoor heeft niet elke jongere evenveel kans om naar school te gaan en 

verder te studeren. Scholen slagen er niet in om de rol van sociale lift te spelen. Het is van belang 

dat jongeren al op jonge leeftijd financiële ondersteuning krijgen en begeleiding vanuit de school. 

Andere hefbomen die armoede zouden kunnen verlichten, worden nu nog niet efficiënt ingezet. 

Een goed voorbeeld is de kinderbijslag. Het nieuwe kinderbijslagsysteem, het Groeipakket, dat op 

1 januari 2019 is ingegaan. Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen 

voor elk kind in elk gezin (een startbedrag, een basisbedrag, een schoolbonus). Sommige kinderen 

hebben extra ondersteuning nodig. Zij kunnen ook recht hebben op een zorgtoeslag (voor wezen, 

halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften), een sociale 

toeslag of een participatietoeslag.  Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met 

een lager inkomen ook rekenen op een schooltoeslag. 

Een aantal bevraagde experten zijn van mening dat de overheid een kans heeft gemist om de 

kinderbijslag te herverdelen. Experten stellen voor dat mensen met een sterke draagkracht de 

lasten van de meer kwetsbaren dragen (Bachelorproef VIVES, 2018). 

 

https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/de-zorgtoeslag-groeipakket
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5. Gezin 

5.1. Diversiteit van gezinnen 

Gezinnen zijn belangrijke sociale eenheden in de maatschappij. Volgens de projecties is de 

verwachte groei in het aantal huishoudens sterker dan de bevolkingsgroei. De huishoudens worden 

dus gemiddeld kleiner. In 2018 bestaan huishoudens uit gemiddeld 2,32 personen, in 2028 zal dat 

gemiddeld 2,29 personen zijn (Statistiek Vlaanderen 2018).  

Op 1 januari 2017 groeit 83% van de minderjarigen in Vlaanderen op in een tweeoudergezin, 14.2% 

groeit op in een eenoudergezin. Het aandeel kinderen in een eenoudergezin neemt toe met de 

leeftijd van de kinderen. Het aandeel kinderen dat woont bij een ongehuwd paar neemt verder 

toe. In 2017 gaat het al om 23,1%. Bij kinderen jonger dan 3 jaar ligt het aandeel kinderen bij een 

ongehuwd paar op 37,5%. Dat is veel hoger dan bij oudere kinderen. 16,2% van de gezinnen met 

enkel minderjarige kinderen is een eenoudergezin. Ongeveer 17% van de gezinnen met enkel 

minderjarige kinderen heeft minstens 3 kinderen (Kind in Vlaanderen, 2017). 

De meeste kinderen groeien niet alleen op. 24% van de kinderen jonger dan 18 jaar is het enige 

minderjarige kind in het gezin, 46% heeft 1 broer of zus jonger dan 18 jaar, 20,6% van de kinderen 

leeft samen met 2 andere kinderen en 9,3% heeft 3 of meer broers of zussen jonger dan 18 jaar 

(Kind in Vlaanderen 2017). 

33,8% van de minderjarigen in Vlaanderen is van buitenlandse herkomst (Statistiek Vlaanderen, 

2015). In 2017 had 9,1% van de minderjarigen in het Vlaamse Gewest niet de Belgische nationaliteit. 

Bij jongere kinderen ligt het aandeel kinderen met een andere nationaliteit hoger dan bij oudere 

kinderen (Kind in Vlaanderen 2017). 28,1% van de kinderen geboren in 2017 heeft een moeder die 

bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had. Dit is een stijging van 1,7 procentpunt ten 

opzichte van 2016. Bij 28,7% van de kinderen geboren in 2017 is het Nederlands niet de taal die het 

kind met de moeder spreekt. Frans is de meest gebruikte andere taal (5,7%) (Kind in Vlaanderen 

2017). 

Minstens 91% van de minderjarigen leefde eind 2015 in een gezin met minstens 1 werkende ouder. 

Dit aandeel ligt lager bij kinderen van niet-Belgische herkomst. Bij 4,3% van de kinderen is geen 

enkele ouder werkzaam. Kinderen uit eenoudergezinnen leven vaker in een gezin met lagere 

werkintensiteit. Minstens 62% van de kinderen woont bij 2 werkende ouders (Kind in Vlaanderen 

2017).  

Het aantal huwelijken is in 2016 opnieuw licht toegenomen. In 1 op de 3 huwelijken was minstens 

1 van de huwenden eerder al gehuwd. Het aantal echtscheidingen is licht gedaald tegenover 2015. 

Ondanks de vele inspanningen blijven er kinderen betrokken in vechtscheidingen van hun ouders. 

Soms zitten kinderen en jongeren zo verwikkeld in de strijd van hun ouders dat dit ook als een 

vorm van kindermishandeling kan worden beschouwd (Alternatief rapport 

Kinderrechtencommissarissen 2018, p. 12-13 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 43).  
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5.2. Jonge mantelzorgers 

Er bestaat nog altijd geen officieel statuut voor jonge mantelzorgers, hoewel deze omschreven 

zijn in de wet van 3 april 2014 (kinderen worden niet opgenomen in deze definitie). 

In België zijn 14% van de kinderen mantelzorgers (ongeveer drie in elke klas). De situatie van “jonge 

mantelzorgers” wordt door iedereen miskend, zowel door professionelen, door het beleid als door 

het grote publiek. Hun gezinssituatie maakt het hen moeilijk om goed te studeren, hun vrije tijd 

te beleven en dwingt hen er soms toe om een baan te laten staan. Sommigen onder hen lijden 

ook fysiek of psychisch onder hun situatie. Onderzoek wijst erop dat een snel groeiende groep 

spijbelaars in het basisonderwijs bestaat uit kinderen die thuis blijven om voor jongere broers of 

zussen te zorgen (Beleidsadvies KeKi 2018, p.43). 

 

 

5.3. Kinderopvang 

Eind 2016 zijn er 425 plaatsen in de 

kinderopvang per 1.000 kinderen (Zie 

Figuur 1). In de doelstellingen van pact 2020 

werd vooropgesteld dat er 1 plek voor elke 

2 kinderen zou zijn. Er is sinds 2005 een 

constante stijging van het aantal plaatsen. 

Omdat heel wat baby’s en peuters niet 

voltijds naar de kinderopvang gaan, ligt het 

aantal kinderen dat gebruik maakt van de 

kinderopvang hoger dan de helft:  51.9 % 

van de baby’s en peuters maakt effectief 

gebruik van formele kinderopvang. In 3 op 

de 4 opvangplaatsen voor baby’s en peuters 

gaat het om opvang met inkomenstarief. 

Daarbij wordt de bijdrage die betaald dient 

te worden, bepaald aan de hand van het 

inkomen van het gezin van het opgevangen 

kind, het aantal kinderen ten laste en de 

duur van de kinderopvang. De 

kinderopvang is het best uitgebouwd in de 

grootstedelijke rand, in de centrumsteden 

en op het platteland (Kind in Vlaanderen, 

2017). 

 

Eind 2016 waren er in totaal 45.324 plaatsen voor de opvang van schoolgaande kinderen. De 

kinderen worden er voor of na de schooluren en tijdens de schoolvakanties opgevangen. Het 

aanbod is met 10% toegenomen sinds 2014 (Figuur 1, VRIND, 2017). 

 

Families die in moeilijke sociaaleconomische omstandigheden (kinderen uit kansarme gezinnen, 

éénoudergezinnen, van allochtone afkomst…) leven, maken minder gebruik van de ondersteunende 

Figuur 1. Uit VRIND 2017 
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diensten van kinderopvang. De redenen om geen gebruik te maken van deze diensten zijn zowel 

praktisch (waaronder de kostprijs, de registratieprocedure, de geografische ligging van de 

kinderdagverblijven, prioriteit wordt gegeven aan ouders die werken, gebrek aan 

ouderbetrokkenheid of begeleiding voor kinderen, geen passende oplossing voor hun behoefte 

aan flexibele, acute, tijdelijke of deeltijdse opvang en het opvangplan bij inkomen gerelateerde 

kinderopvang), als sociaal (angst om te worden beoordeeld, gescreend, etc.) (CRK 

Slotbeschouwingen België 2010, Beleidsadvies KeKi 2018, p. 42 en Gebruik Kinderopvang Steunpunt 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2013, p. 65-72). Het Kinderrechtencomité herhaalt deze 

bezorgdheid in 2019 (CRC Slotbeschouwingen België 2019). 

 

Er is binnen de kinderopvang ook een gebrek aan inclusieve opvang voor kinderen met een 

handicap of andere bijzondere noden. Sinds 2013 zijn er 16 Centra voor Inclusieve Kinderopvang 

in Vlaanderen en Brussel die zelf kinderen met een specifieke zorgbehoefte opvangen of in contact 

brengen met andere opvangvoorzieningen die inclusieve kinderopvang aanbieden. In 2017 werden 

er minstens 1.154 kinderen inclusief opgevangen in de vergunde opvang van baby’s en kleuters. Dit 

aantal ligt mogelijks hoger, aangezien de cijfers gebaseerd zijn op aanvragen voor de subsidie 

inclusieve opvang en geen rekening houdt met buitenschoolse opvang. Toch blijft er nood aan 

meer mensen en middelen. De opleiding van de kinderverzorgsters houdt o.a. ook te weinig 

rekening met de specifieke behoeften van sommige groepen kinderen (CRK Slotbeschouwingen 

België 2010, Beleidsadvies KeKi 2018, p. 42 en Kind in Vlaanderen 2017) en de vraag naar opvang 

voor kinderen met een handicap en voor kinderen uit de meest kwetsbare gezinnen blijft 

onbeantwoord (CRC Concluding Observations Belgium, 2019). 

 

Naast formele opvang zijn er ook tal van informele opvangmogelijkheden (buurt, brede familie …), 

in het bijzonder de opvang door grootouders. Grootouders spelen vaak een actieve rol in de 

combinatie van betaald werk en het gezinsleven van hun kinderen. Uit een bevraging van de 

Gezinsbond in 2016 bleek dat 16% van de grootouders een heel grote rol speelt in de combinatie 

werk-gezin tijdens het schooljaar; tegenover 21% dat zegt geen rol te spelen tijdens het schooljaar. 

Tijdens de zomervakantie daalt het aantal grootouders dat zegt dat ze geen rol spelen licht. Dan 

zijn er meer grootouders die voor een groter aantal kleinkinderen zorgen. 58% van de grootouders 

geeft aan dat ze voornamelijk hulp bieden aan hun kinderen vanuit een emotionele band met hun 

kleinkinderen en niet alleen omdat het moet. De meeste grootouders vinden dat ze een goede 

relatie hebben met hun kleinkinderen en dat ze veel terugkrijgen. Grootouders hebben duidelijk 

een sterke emotionele band met hun kleinkinderen (Grootouderbevraging Gezinsbond 2016). 

 

5.4. Opvoeding 

Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen leren om respect te hebben voor andere mensen, 

om zelf verantwoordelijkheid te nemen en om voor zichzelf op te komen. Een grote meerderheid 

van de ouders ervaart de opvoeding van hun kinderen als een verrijking, maar wijst ook op de 

aanzienlijke instrumentele kost en een beperkt deel van de ouders ondervindt een duidelijke 

impact op zijn of haar persoonlijk, relationeel en sociaal leven. Een aanzienlijk deel van de ouders 

(55%) maakt zich ook zorgen om de toekomst van de kinderen (Kind in Vlaanderen 2017). 
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Meer dan 94% van de ouders vindt dat hij of zij goed in staat is om voor zijn of haar kinderen te 

zorgen. Minder dan 1% van de ouders geeft aan dat dit niet het geval is. Ruim een derde van de 

ouders geeft aan dat het ouderschap moeilijker is dan hij of zij dacht. 1 op de 4 ouders geeft aan 

dat ze, hoewel ze hun best doen, soms het gevoel hebben dat ze hun kinderen niet in de hand 

hebben. Een kleine minderheid van de ouders (6,5%) heeft vaak het gevoel dat hij of zij de 

opvoeding van zijn of haar kinderen niet goed aankan (Figuur 2, Kind in Vlaanderen 2017). 

 

Er is reeds jaren een discussie gaande of geweldloos opvoeden een wettelijke grondslag moet 

krijgen. Een beleid over geweldloos opvoeden, de zgn. pedagogische tik, ontbreekt. België werd 

reeds enkele malen door het Europees Comité voor Sociale Rechten veroordeeld voor een 

schending van artikel 17 van het Herzien Europees Sociaal Handvest. België wordt aangespoord om 

hiervan prioritair werk te maken en bewustmakings- en oudereducatieprogramma’s uit te werken. 

Het Comité voor de Rechten van het Kind geeft in de Slotbeschouwingen het advies om een 

wettelijk verbod op lijfstraffen, thuis en in de zorg in te voeren en om niet-gewelddadige en 

participatieve vormen van discipline, met inbegrip van bewustmakingsprogramma’s naar kinderen, 

ouders en professionelen te promoten (CRC Concluding Observations, 2019). Buitenlandse 

voorbeelden tonen aan dat een verbod effectief is (CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 39 

en 40; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 42; Alternatief rapport 

Kinderrechtencommissaris 2018, 6 en 13 in Beleidsadvies KeKi 2018, p.39). 

 

Bijna 4 op de 10 ouders heeft ooit gebruik gemaakt van hulp, steun en advies van een deskundige 

bij de opvoeding van hun kind(eren). Uit niet-opgenomen cijfers weten we dat ruim de helft van 

de ouders zich wendt tot een therapeut, psycholoog, kinder- of jeugdpsychiater (52%). 43,3% van 

de ouders doet beroep op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of de school. Meer dan 1 

op de 4 ouders richt zich bij vragen of problemen qua opvoeding tot de huisarts. Het feit dat meer 

dan 1 op de 4 ouders met veel of heel veel vragen of zorgen geen gebruik gemaakt heeft van 

professionele ondersteuning of advies valt wel op. Het aantal gezinnen dat minimaal 4 uur. 

gezinszorg, d. i. huishoudhulp of hulp bij persoonsverzorging, krijgt, stijgt jaar na jaar (Kind in 

Vlaanderen 2017). 

 

Figuur 2. Uit Kind in Vlaanderen 2017 
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5.5. Ondersteuning van gezinnen 

De Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG’s) bieden aan gezinnen met kinderen van 

0 tot 12 jaar een tijdelijke ondersteuning om een moeilijke periode door te komen. In de CKG zijn 

er, op basis van de door de centra doorgegeven aantallen over het hele jaar 2017, 5.025 kinderen 

in begeleiding. Dit zijn bijna uitsluitend kinderen jonger dan 12 jaar. Dit is een lichte daling ten 

opzicht van vorige jaren. In vergelijking met 2016 zijn er 24 kinderen minder die begeleid en/of 

opgevangen worden. 36,8% van de begeleide kinderen is tussen de 6 en 12 jaar, 30,4% is jonger 

dan 3 jaar (VRIND 2017).  

 

 

5.6. Preventieve gezinsondersteuning 

Kind en Gezin biedt preventieve gezinsondersteuning aan in haar dienstverlening aan (aanstaande) 

gezinnen. Zo kunnen aanstaande ouders en ouders van kinderen tot 3 jaar gratis beroep doen op 

Kind en Gezin voor informatie, kraambezoeken, thuisbezoeken, consulten, gehoor- en oogtesten, 

en opvoedingsondersteuning. Kind en Gezin werkt daarbij samen met andere organisaties. In 2017 

kreeg 95,1% van de kinderen minstens 1 huisbezoek in de eerste 3 levensmaanden; 93,9% kreeg een 

gehoortest; en 90,8% kreeg een kennismakingsbezoek (Figuur 4, Jaarverslag Kind en Gezin 2017). 

Kind en Gezin is een structurele 

basisvoorziening voor alle ouders. 

Het beeld dat Kind en Gezin er is voor 

iedereen (en niet enkel in geval van 

problemen) wordt breed erkend. 

Grote eensgezindheid is er ook over 

de medische taak van Kind en Gezin 

(meten en wegen, het opvolgen van 

de algemene groei en ontwikkeling en 

de vaccinaties). Twee derde van de 

ouders erkent ook de pedagogische 

taak van Kind en Gezin. 

Gewaardeerde kwaliteiten van de 

dienstverlening zijn de gratis 

dienstverlening en de verwachting 

dat Kind en Gezin zelf initiatief neemt. 

Een derde van de ouders mist 

evenwel de mogelijkheid om met 

oudere kinderen naar Kind en Gezin 

te gaan (Vakgroep Sociale Agogiek 

2010, p. 35-37). 

 

 

 

Figuur 3. Uit VRIND 2017 
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Vlaanderen voorziet sinds 2014 in de oprichting van lokale ‘Huizen van het Kind’, die preventieve 

gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting aanbieden aan alle gezinnen, met 

bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. De bestaande bureaus voor gezinsondersteuning 

dienen de komende jaren te evolueren naar Huizen van het Kind, om zoveel mogelijk initiatieven 

rond gezinsondersteuning samen te brengen onder één dak. Momenteel zijn er 153 Huizen van het 

Kind met een bereik van 210 gemeenten in Vlaanderen (oudere cijfers in Figuur 5). Het bereik van 

de preventieve gezinsondersteuning is hoog en neemt nog licht toe, Dit is een indicatie voor een 

grotere toegankelijkheid van de zorgverlening voor jonge gezinnen. Bedoeling is om tegen 2019 

overal in Vlaanderen en Brussel een Huis van het Kind te hebben (Kind en Gezin). 

Toch zijn er nog enkele aandachtspunten. De Huizen van het Kind geven in een bevraging uit 2016 

zelf aan dat samenwerking met relevante actoren en ondersteuning in het opzetten van een 

netwerk knelpunten vormen. Andere geïdentificeerde uitdagingen waren: de naamsbekendheid bij 

gezinnen vergroten, de contactmogelijkheden voor de burger met het Huis van het Kind uitbreiden, 

en het bereiken van alle gezinnen en van kansengroepen en jongeren in het bijzonder (Bevraging 

Kind en Gezin 2017, p. 12-14). Volgens de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen is het aanbod van ‘Huizen 

van het Kind’ nog te weinig gericht op gezinnen met tieners. Ze werken bovendien nog te weinig 

vraaggestuurd. De Kinderrechtencoalitie pleit voor meer samenwerking met andere domeinen 

zoals het onderwijs en de hulpverlening (Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, p. 56 in 

Beleidsadvies KeKi 2018, p. 40).  

 

Figuur 5. Uit Kind in Vlaanderen 2017 

Figuur 4. Uit VRIND 2017 
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5.7. Van kinderbijslag naar Vlaams groeipakket 

De kinderbijslag is een financiële tegemoetkoming om de kosten in de opvoeding van kinderen te 

ondersteunen. Het recht op kinderbijslag hangt samen met de arbeidspositie van (een van) de 

ouders. Er zijn drie professionele stelsels voor werknemers, zelfstandigen en overheidspersoneel, 

elk met hun eigen regels, financiering, beheer en toekenningsvoorwaarden. Ouders die geen 

aanspraak kunnen maken op een van deze professionele stelsels en slechts beperkte middelen 

hebben, kunnen beroep doen op een vierde stelsel van gewaarborgde kinderbijslag. De 

kinderbijslagbedragen nemen toe samen met de rang en de leeftijd van het kind (Kinderarmoede 

Vlaams Armoedesteunpunt 2014, p. 21-22). 

Het huidige kinderbijslagsysteem is sinds 1 januari 2019 vervangen door het Vlaams Groeipakket. 

Het Groeipakket omvat het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid 

voorziet voor elk kind in elk gezin. Het vervangt, mits een overgangsperiode, dus ook de huidige 

regeling betreffende de kinderbijslag.  

De hervorming voorziet in een gelijke basiskinderbijslag voor elk kind. Er wordt enerzijds een 

sociale toeslag voorzien voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen en 

anderzijds een zorgtoeslag voor kinderen met bijzondere zorgnoden en de wezen. De nieuwe 

kinderbijslag neemt als uitgangspunt voor de toekenning het domicilie van het kind en het recht 

van het kind op bijslag, en niet langer het professionele stelsel van de ouder(s). De 

rangorderegeling en leeftijdstoeslag worden afgeschaft en er is niet langer een gewaarborgde 

kinderbijslag voor kinderen van wie de ouder geen werknemers- of zelfstandigenstatuut 

hanteerde. Tot slot voorziet de overheid in een kinderopvang- en participatietoeslag onderwijs om 

tegemoet te komen aan de stijgende kosten van kinderopvang en onderwijs, in het bijzonder 

naarmate het kind ouder wordt. Kinderen die opgroeien in een kansarm gezin hebben bovendien 

recht op een bijkomende participatietoeslag (Conceptnota Groeipakket Vlaamse Regering 2014). 

Internationaal onderzoek toont een sterk verband aan tussen gerichte investeringen in 

kinderbijslag en daling van kinderarmoedecijfers. Zonder de kinderbijslag zou de kinderarmoede 

Figuur 5.. Uit VRIND 2017 
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in Vlaanderen meer dan 7 procent hoger liggen dan vandaag (Hufkens et al. 2013, p. 8). Het huidige 

systeem scoort echter minder goed inzake armoedebestrijding dan stelsels in andere landen met 

een gelijkaardig welvaartsniveau. Gezinnen met bijzondere ondersteuningsnoden, zoals kinderen 

met een handicap of gezinnen in armoede, hebben ook in het huidige systeem recht op verhoogde 

kinderbijslag. Maar ze doen hier weinig beroep op, onder meer wegens een tekort aan informatie 

(Kinderarmoede Vlaams Armoedesteunpunt 2014; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 

66-69; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 22-23 in Beleidsadvies KeKi 2018, p.41). 

Ook in de nieuwe Slotbeschouwingen van 2019 adviseert het VN-Comité om dit systeem te 

hervormen, zodat ook kinderen uit kansarme gezinnen toegang hebben tot al hun rechten (CRC 

concluding observations Belgium, 2019). 

 

 

5.8. Adoptie 

In de loop van 2017 hebben de door Kind en Gezin erkende adoptiediensten in totaal 88 kinderen 

geplaatst voor adoptie. Dit zijn er 3 meer dan in 2016 en 5 minder dan in 2015. Het aantal adopties 

via erkende adoptiediensten stijgt licht (+3) in 2017 tegenover 2016. Dit komt omdat de stijging van 

het aantal binnenlandse adopties (+6) groter is dan de daling van het aantal interlandelijke 

adopties (-3). 59 adopties betreffen kinderen afkomstig uit het buitenland, 29 adopties betreffen 

kinderen geboren in België (Kind in Vlaanderen, 2017). 

Op het moment van de plaatsing in het gezin is 59,1% (66% in 2016) van de kinderen jonger dan 3 

jaar. 1 op de 3 adoptiekinderen is jonger dan 1 jaar. In 2017 is er een sterke toename van het aantal 

kinderen dat 5 jaar of ouder is bij de plaatsing voor adoptie: in 2017 is 28,4% 5 jaar of ouder, 

versus 16,5% in 2016. Er werden in 2017 2 kinderen geadopteerd die ouder zijn dan 10 jaar (Kind in 

Vlaanderen, 2017).  

In de CRK Slotbeschouwingen wordt aangegeven dat het recht van adoptiekinderen op een dossier 

beter moet worden gewaarborgd. Duidelijke modaliteiten en concrete maatregelen moeten het 

verzamelen, bewaren en inkijken van informatie mogelijk maken. Het dossier zou ook 

herkomstinformatie moeten bevatten (CRK Slotbeschouwingen België, para 50-53 in Beleidsadvies 

KeKi 2018, p. 39). In 2015 werd de regelgeving rond binnenlandse adoptie gewijzigd. De wijzigingen 

voorzien in de verplichting voor de adoptiedienst om een kinddossier op te stellen en het 

adoptiegezin bij te staan en te begeleiden bij vragen naar herkomst. Ook krijgen de binnenlands 

geadopteerden recht om hun dossier in te zien. Sinds 2018 hebben ook kinderen vanaf 12 jaar bij 

interlandelijke adoptie inzagerecht in hun dossier. Bij kinderen jonger dan 12 is dit afhankelijk van 

hun maturiteit. 

Het Kinderrechtencommissariaat geeft aan dat tijdens het adoptietraject meer rekening moet 

worden gehouden met de rechten van adoptiekinderen, waaronder het perspectief van de 

adoptiekinderen, de impact van adoptie op hun leven en het belang van het kind als 

doorslaggevend criterium. Het Haags Adoptieverdrag moet het referentiekader zijn (Alternatief 

rapport Kinderrechtencommissarissen 2018 in Beleidsadvies KeKi 2018, p.39). Adoptieouders en 

geadopteerden kunnen voor ondersteuning en nazorg steeds terecht bij hun adoptiedienst of bij 

het Steunpunt Adoptie. 

 

 

5.9. Wat vinden kinderen? 
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De jongeren die bevraagd werden door VIVES vinden dat gezinnen meer stimulatie nodig hebben 

op vlak van samenhang binnen het gezin.  De meeste jongeren vinden dat hun opvoeding streng 

maar rechtvaardig is (Bachelorproef VIVES, 2018).  

Uit een bevraging van jongeren uit het secundair onderwijs (12-18 jaar) in Brussel, Antwerpen en 

Gent en het Vlaamse Gewest blijkt dat de familiesituatie (de gezinssituatie en de tevredenheid met 

familiale relaties) de tweede belangrijkste voorspeller voor de levenstevredenheid is. Een groot 

aantal studies ondersteunt deze bevinding dat vooral de relatie met de familie van invloed is op 

jongerenwelzijn. Een van de mogelijke verklaringen hiervoor is dat jongeren, door een goede 

communicatie in hun familie, steun en vertrouwen ervaren en in een veilige omgeving hun 

gevoelens kunnen (leren) uiten. De familiale context is daarmee een belangrijke omgeving waar 

mogelijk zowel het mentale welzijn als het globale welbevinden van jongeren kan worden 

bevorderd (Jongeren in cijfers en letters 4, 2019). 
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6. Welbevinden en gezondheid 
 

6.1. Toegang tot gezondheidszorg 

De economische recessie ten gevolge van de financiële crisis van 2008 heeft een impact op de 

gezondheid van kinderen. Ongeveer 10 procent van de bevolking kan de kost van de 

gezondheidszorg niet betalen. Velen vermijden of stellen gezondheidszorgen uit. Gezondheidszorg 

is nog steeds te weinig toegankelijk voor sommige groepen kinderen door de kostprijs ervan. 

Sommige gezondheidskosten, zoals voor geestelijke gezondheidszorg, tandverzorgingsonkosten, 

worden nog niet of te weinig terugbetaald. Het voorschot op het honorarium voor een 

doktersbezoek en het remgeld zijn drempels voor veel mensen in armoede. Ziekenhuisfacturen en 

de kost voor geneesmiddelen kunnen heel hoog oplopen en brengen mensen met een laag 

inkomen soms in de schulden. Zo woonde in 2016 3% van de Vlaamse kinderen in een gezin waar 

gezondheidszorg wordt uitgesteld omwille van financiële redenen (Kinderrechtenmonitor, 

Indicator 5). Het aandeel kinderen in een gezin dat gezondheidszorg moet uitstellen, ligt hoger 

dan gemiddeld bij oudere kinderen, kinderen in eenoudergezinnen, kinderen in een gezin met een 

inkomen onder de armoededrempel, kinderen in een laagopgeleid gezin en kinderen in een niet-

EU-gezin.  

Baby’s van laaggeschoolde ouders lopen een dubbel zo groot risico om geboren te worden met 

een laag geboortegewicht. Gezinnen zonder inkomen uit arbeid lopen een dubbel zo groot risico 

op doodgeboorte als gemiddeld. Het risico op kindersterfte in het eerste levensjaar is anderhalf 

keer groter dan bij gezinnen met twee inkomens. De gezondheid van deze kinderen is zorgwekkend 

(Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, p. 20 en 93; CRK Slotbeschouwingen België 2010, 

para 56-57 in Beleidsadvies KeKi 2018). Het comité wijst op discriminatie die kinderen in armoede 

en kinderen met een handicap ondervinden onder meer op het vlak van toegang tot 

gezondheidszorg. Ook waarschuwt het Comité voor de Rechten van het Kind dat genitale mutilatie 

bij bepaalde groepen kinderen onderschat wordt. Ze adviseren om sensibiliseringscampagnes op 

te starten. Ook wijst het comité op de noodzaak aan betere gezondheidszorg voor kinderen met 

een handicap en de lage prevalentie van uitsluitende borstvoeding gedurende de eerste zes 

maanden (CRC Concluding Observations, Belgium, 2019). 

 

 

6.2. Mentaal welbevinden 

Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren, zijn er een aantal tendensen in de samenleving 

die ervoor zorgen dat cijfers omtrent mentaal welbevinden bij kinderen en jongeren de laatste 

vier jaar niet positiever zijn geworden. Deze tendensen zijn onder andere stijgende kinderarmoede, 

polarisatie van de maatschappij, een stijgende sociale druk op de jongeren en de 

alomtegenwoordigheid van de sociale media. 

 

Het diepgravend UNICEF-onderzoek in 2016 over het welzijn van kinderen (welbevinden, 

gezondheid, inkomen en onderwijs) in de landen van de OESO klasseerde België als 30ste onder de 

35 lidstaten inzake welbevinden. Bij het onderzoek vroeg UNICEF aan kinderen van 11, 13 en 15 jaar 

om een quotering van 0 tot 10 voor het welbevinden. Bijna 10 procent gaf een cijfer van 4 of lager 
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(UNICEF 2016). Gemiddeld zit 31,4 procent van de Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar niet goed 

in zijn vel. Dat is een sterke stijging ten opzichte van vijf jaar geleden.  

Bij een bevraging in 2018 gaat 77% van de Vlaamse jongeren tussen 14 en 25 jaar (helemaal) 

akkoord met de stelling ‘Ik ben blij met mijn leven’. 63,3% van de Vlaamse jongeren gaat (helemaal) 

akkoord gaat met de stelling 'Mijn leven is in de meeste opzichten bijna hoe ik het zou willen’. In 

2013 waren deze percentages nog 85% en 73,3%. Er is een significante daling in de subjectieve 

tevredenheid van jongeren over hun leven. 

Bij een enquête van de Vlaamse Scholierenkoepel bij meer dan 5.000 scholieren geeft 76,8 procent 

van de kinderen aan last te hebben van stress en meer dan 40 procent ervaart zelfs veel stress. 

Volgens meer dan één op drie doet de school helemaal niets om die stress te verminderen 

(alternatief rapport Kinderrechtencoalitie, Beleidsadvies KeKi 2018).  

 

In 2017 kreeg Tele-Onthaal 109.139 telefonische oproepen. Meer dan de helft van de oproepers is 

ouder dan 50. Het aantal jongeren dat telefonisch contact zoekt, blijft gering. Sinds 2002 is Tele-

Onthaal ook bereikbaar via internetchat. In 2017 waren er 13.817 onlinecontacten, een toename met 

meer dan 3.762 tegenover 2015. Het onlinepubliek is duidelijk jonger dan het publiek dat telefonisch 

contact zoekt. Goed 64% van de onlineoproepers is jonger dan 25.  

 

Het rilatinegebruik bij minderjarigen in België is zorgwekkend. In 2015 was er sprake van 4,5 miljoen 

dagelijkse dosissen rilatine. Rilatine lijkt steeds vaker te worden voorgeschreven in plaats van eerst 

andere niet-medicamenteuze therapie uit te proberen (bv. psychologische, educatieve en sociale 

maatregelen en therapieën), of zelfs zonder de stoornis grondig te onderzoeken. Rilatine wordt 

blijkbaar ook vaak voorgeschreven om de (schoolse) prestaties van kinderen te verbeteren. De 

diagnose ADD/ADHD gelinkt aan schoolse prestaties komt vaker voor bij kinderen uit 

achtergestelde groepen of kinderen met een migratieachtergrond. Volgens sommige psychiaters 

duidt de toename van de voorschriften op de grote bezorgdheid van de ouders voor het succes 

van hun kind. Ouders klagen op hun beurt over een te grote druk van de school om goed te 

presteren (CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 58-59; Alternatief rapport 

Kinderrechtencoalities 2018, 92, 94-95; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 20). 

Het comité adviseert ouders beter te informeren over de bijwerkingen van geneesmiddelen en 

alternatieve non-medicinale behandelingen voor ADD/ADHD (CRC Concluding Observations 

Belgium, 2019). 

 

Ook wordt opgemerkt in de Slotbeschouwingen 2019 voor België dat mentaal welbevinden één van 

de werkpunten is. Ze wijzen vooral op het gebrek aan primaire psychologische hulp en het taboe 

dat op hulpverlening ligt. Er is ook een gebrek aan psychologische steun en mentale 

gezondheidszorg voor jonge vluchtelingen. België moet meer inzetten op toegang tot psychologen, 

psychiaters en therapeuten voor jonge vluchtelingen en kinderen in migratie, ook in asielcentra-

context (CRC Concluding Observations, Belgium, 2019). 

 

Depressie en suïcide(pogingen) 
 

In de Gezondheidsenquête van 2013 rapporteerde 6% van de bevolking van 15 jaar en ouder in het 

Vlaamse Gewest tijdens het jaar voorafgaand aan de bevraging een depressie. 78% raadpleegt 
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hiervoor een gezondheidswerker, 67% neemt geneesmiddelen en 23% volgt psychotherapie. De 

prevalentie van depressie blijft min of meer constant sinds 1997. De lichte stijging in 2013 is 

statistisch niet significant. Dubbel zoveel vrouwen (8%) als mannen (4%) rapporteerden in 2013 

een depressie. Depressie komt minder voor bij jongeren en neemt toe tot de leeftijd van 55 tot 64 

jaar (VRIND 2017). 

 

De Zelfmoordlijn 1813 is een anonieme hulplijn voor iedereen die aan zelfdoding denkt of zich 

zorgen maakt om iemand. De noodlijn is bereikbaar via telefoon, chat en e-mail en wordt 

beantwoord door deskundig opgeleide vrijwilligers. In 2017 werden in totaal 15.073 oproepen naar 

de Zelfmoordlijn 1813 beantwoord. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het jaar voordien en 

deze stijging was het sterkst aan de chat, waar maar liefst 22% meer oproepen beantwoord 

werden. 34,9% van de telefoonoproepen is afkomstig van jongeren tussen 10 en 30 jaar. Voor de 

chatoproepen stijgt dit naar 46,9% (Jaarverslag centrum ter preventie van zelfdoding 2017).  

Het centrum preventie zelfdoding deed een bevraging van 200 jongeren tussen 12 en 24 jaar. Uit 

deze bevraging bleek dat heel wat jongeren geen contact durven te nemen met de Zelfmoordlijn: 

ze hebben angst om over zelfmoord te praten, ze denken dat ze anderen tot last zijn of ze voelen 

zich onzeker over hoe een gesprek zal verlopen. Verder uitten ze de nood aan een uitbreiding van 

de openingsuren van de chatdienst. Ook hebben heel wat jongeren behoefte aan informatie over 

andere hulpbronnen op het moment dat de chatdienst gesloten of bezet is (Jaarverslag centrum 

ter preventie van zelfdoding 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2014 stierven 1.066 Vlamingen door zelfdoding, 1% meer dan in 2013. Ruim 2 op de 3 van hen 

zijn mannen. In 2017 was er in Vlaanderen een geschat aantal van 10.288 pogingen oftewel 28 

pogingen per dag. Het hoogste aantal bevond zich in de leeftijdscategorieën 15-19 jaar, 20-24 jaar 

en 45-49 jaar; De jongste suïcidepoger was 10 jaar. Een leeftijdsverdeling voor 2015 is te zien in 

Figuur 1). 

Figuur 1. Uit Jaarverslag centrum preventie zelfdoding 2017 

https://www.zelfmoord1813.be/ik-heb-hulp-nodig/je-wilt-snel-met-iemand-praten
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Zelfdoding is de meest voorkomende doodsoorzaak bij jonge volwassenen tussen 15 en 29 jaar. 

België is koploper in zelfmoordcijfers bij jongeren. Zelfmoord is in Vlaanderen één van de 

belangrijkste doodsoorzaken bij jongeren. Dat relatief groot aantal overlijdens in jongere 

leeftijdsgroepen zorgt ervoor dat zelfdoding voor bijna evenveel verloren jaren verantwoordelijk 

is als longkanker of ischemische hartziekten. Zelfmoordgedachten komen het vaakst voor bij 

vrouwen tussen 15 en 24 jaar (zie Figuur 2). Het hoogste absolute aantal suïcidepogers is tussen 

20 en 24 jaar en tussen 40 en 49 jaar oud (VRIND, 2017).  

 

Sinds de lancering van de campagne op 15 januari 2018 tot juni 2018 bezochten al meer dan 25.000 

jongeren de overheidswebsite leefzonderfilter.be, een website die zelfdoding moet helpen 

voorkomen. Dit jaar gingen al 5.000 jongeren actief op zoek naar informatie op de website. Ze 

gebruikten de site actief door informatie in te winnen, tests in te vullen of een account aan te 

maken. Dat zijn er meer dan 250 per week. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie wil met 

dit soort initiatieven het taboe dat rust op mentale gezondheid helpen doorbreken (Vlaams 

Expertisecentrum Suïcidepreventie, 2018). 

 

 

 

 

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind drukt haar bezorgdheid uit over de hoge prevalentie 

van zelfmoord bij kinderen. Ze adviseert om onderzoek te voeren naar de oorzaken van suïcide en 

gebaseerd op zulke onderzoeken dit fenomeen aan te pakken (CRC Concluding Observations, 2019). 

 

  

Figuur 2. Uit Jaarverslag centrum preventie zelfdoding 2017 
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Jeugdhulp 
 

Sinds 1 maart 2014 is er in elke regio 1 

intersectorale toegangspoort die de 

brug vormt tussen de rechtstreeks en 

de niet rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp. In 2016 werden 12.589 

kinderen en jongeren aangemeld (Zie 

Figuur 3). 11.555  van deze kinderen en 

jongeren waren minderjarigen. Door 

de overgangsperiode waren sommige 

jongeren die ooit niet-rechtstreeks 

toegankelijke hulp kregen, nog niet 

opgenomen in het registratiesysteem. 

Dit verklaart het lager aantal 

aanmeldingen in 2016 dan in 2015. 

Voor 12.145 van deze kinderen en 

jongeren werd een 

indicatiestellingsverslag (ISV) afgeleverd, d.i. een bepaalde hulpvorm voorgesteld. In die groep 

bevatte het ISV voor 7.636 kinderen en jongeren of 63 procent een aanvraag voor langdurig verblijf 

in een voorziening of pleeggezin. Uiteindelijk wordt voor 7.703 jongeren niet-rechtstreeks 

toegankelijke hulp opgestart, vooral in voorzieningen van Jongerenwelzijn en het VAPH (VRIND 

2017). 

 

Eind 2016 waren in 

totaal 4.992 kinderen en 

jongeren aangemeld die 

op een wachtlijst van 

een voorziening stonden 

(Zie Figuur 4).  

Een administratieve 

beleidsprioriteit voor 

2016 was het nagaan of 

de geregistreerde 

hulpvraag van de 

cliënten nog actueel 

was. Dit verklaart 

grotendeels de daling 

van het aantal 

wachtenden.  

 

 

Gemiddeld wachtten jongeren in 2016 198 dagen op een opname in Jongerenwelzijn, 122 dagen in 

Kind en Gezin en 277 dagen in VAPH (Zie Figuur 5). 

 

Figuur 4. Uit VRIND 2017 

Figuur 3. Uit VRIND 2017 
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Het private aanbod van Jongerenwelzijn is fundamenteel hertekend. Er is in vergelijking met de 

voorgaande jaren een toename van de capaciteit. Deze situeert zich bij de pleegzorg en bij de 

crisishulpverlening aan huis en de kortdurend intensieve contextbegeleiding. In 2016 werden meer 

dan 1.600 jongeren in een gemeenschapsinstelling opgenomen, een stijging tegenover het jaar 

voordien. Het aantal plaatsen 

voor meisjes is sinds 2014 met 

een derde toegenomen. Toch 

zijn het vooral jongens (71%) 

die in de gemeenschapsinstel-

lingen opgevangen worden 

(VRIND 2017). 

Meer dan 80 procent van de 

uitgaven voor geestelijke 

gezondheid gaat naar 

psychiatrische instellingen en 

minder dan 5 procent naar 

eerstelijnszorg.  

 

 

Het Kinderrechtencommissariaat geeft aan in zijn alternatief rapport dat de hulpverlening 

kinderen met een complexe problematiek en weinig netwerk te snel doorverwijst naar de 

psychiatrische residentiële hulpverlening, terwijl er geen echte psychiatrische problematiek is. Te 

snelle verwijzing naar de psychiatrie dreigt te stigmatiseren waardoor de problemen nog 

toenemen. Tezelfdertijd is er een schrijnend gebrek aan toegankelijke eerstelijnshulp, ambulante 

of mobiele ondersteuning die de situatie hanteerbaar maakt in de leefomgeving van kinderen en 

jongeren (CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 58-59; Alternatief rapport 

Kinderrechtencommissarissen 2018, 20-21. In Beleidsaanbevelingen KeKi 2018). 

 

De CRK Slotbeschouwingen en het Kinderrechtencommissariaat wijzen er op dat een verblijf van 

een kind in een psychiatrische zorginstelling met duidelijke rechtswaarborgen moet worden 

omkaderd. Er rijzen onduidelijkheden op vlak van informatie over hun situatie, recht op inspraak 

in beslissingen, regels omtrent vrijheidsbeperkende maatregelen (waarbij isolatie en afzondering 

moet worden vermeden), aanbod van klacht- en beroepsmechanismen en onafhankelijke 

monitoring, contact met de familie… Zo inspecteerde Zorginspectie in 2017 de vrijheidsbeperkende 

maatregelen voor minderjarigen in de Vlaamse diensten voor kinderpsychiatrie. Het aantal 

afgezonderde en geïsoleerde minderjarigen in psychiatrische instellingen is zorgwekkend. Van de 

192 onderzochte minderjarigen werd één op de zeven tijdens de opname opgesloten of 

vastgebonden. De doelstelling is echter om vrijheidsberovende maatregelen zo kort en weinig 

mogelijk te hanteren. Praktijk wijst echter uit dat in sommige afdelingen vrijheidsberoving meer 

gewoonte dan uitzondering is. Jongeren worden dan zowel ´s nachts als overdag in hun kamer 

opgesloten. Er worden nog te vaak (37%) jongeren afgezonderd om andere redenen dan acuut en 

ernstig gevaar. Door plaatsgebrek in de kinderpsychiatrie worden jongeren soms bij een 

gedwongen opname geplaatst in de volwassenenpsychiatrie of in gemeenschapsinstellingen (CRK 

Slotbeschouwingen België 2010, para 58-59; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 92; 

Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 20-21. In Beleidsaanbevelingen KeKi 2018). 

Figuur 5. Uit Jaarverslag Jeugdhulp 2016 
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In totaal zijn er 6.062 pleegzorgsituaties voor kinderen, jongeren en pleeggasten in 2016. In 

vergelijking met het jaar ervoor is er een stijging met 405 pleegzorgsituaties (7 procent). Dat is de 

tweede stijging van deze grootte op rij en betekent dus een stijging met 14% sinds 2014. Het 

overgrote deel (82 procent) zijn kinderen en jongeren die langdurig en continu in eenzelfde gezin 

verblijven (perspectief biedende pleegzorg). Hierin zitten ook 450 pleeggasten boven de 21 jaar 

vervat. 

 

In 2017 helpen de CAW 26.502 kinderen en jongeren tot 26 jaar. Het merendeel van de jongeren 

(67%) is tussen de 18 en 25 jaar; 6% is jonger dan 12 jaar (Rapport jaarverslag jeugdhulp 2017). 

4.734 minderjarigen stromen in 2016 in bij de sociale diensten jeugdrechtbank. Voor bijna 70% 

heeft het parket de jeugdrechter gevorderd om op te treden omwille van een verontrustende 

situatie (VOS). Meer dan de helft van die situaties is aangemeld door de gemandateerde 

voorzieningen (GV). Er is een toename in de instroom in vergelijking met 2015. 16.005 unieke 

minderjarigen hebben in 2016 een maatregel bij de jeugdrechtbank lopen. Een minderheid van 

hen heeft een maatregel als gevolg van een als misdrijf omschreven feit (MOF). Hun aantal blijft 

hiermee stabiel (jaarverslag jeugdhulp 2016). 

 

 

6.3. Kindermishandeling 

Elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling kan contact opnemen 

met de Hulplijn 1712.  In 2017 waren er 4.812 contactnames via telefoon of e-mail, die in totaal 

handelden over 6.792 personen. Bij 2 op de 3 gemelde personen gaat het om kindermishandeling, 

meestal om situaties van kindermishandeling binnen het kerngezin (Kind in Vlaanderen 2017, 

Jaarverslag 1712 2017).  
 

In 2017 werden 8.736 kinderen gemeld bij de vertrouwenscentra kindermishandeling (-4,3% t.o.v. 

2016) via 6.790 unieke meldingen. 14,6% van de gemelde kinderen is jonger dan 3 jaar. Van de 8.736 

unieke kinderen werden meer dan 9 op de 10 kinderen in 2017 slechts 1 keer gemeld. Een kleine 

minderheid (6,1%) werd 2 keer gemeld en een nog kleinere minderheid 3 of meer keer (0,8%, 73 

kinderen) (Kind in Vlaanderen, 2017). 

 

Figuur 6. Uit Kind in Vlaanderen 2017 
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Figuur 7 toont dat in 2017 het merendeel (72,4%) van de kinderen gemeld werd omdat er sprake 

was van (een vermoeden van) een concrete mishandeling of verwaarlozing (lichamelijk, emotioneel 

of seksueel misbruik). Daarbij worden iets meer kinderen gemeld voor (een vermoeden van) 

emotionele mishandeling/verwaarlozing dan voor (een vermoeden van) van lichamelijke 

mishandeling/verwaarlozing. Bij 13,3% van de gemelde kinderen gaat het om een risicosituatie, bij 

1,2% gaat het om een verwerkingsproblematiek. 5,2% van de gemelde kinderen werd (vermoedelijk) 

geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag door een andere minderjarige. De meest 

geregistreerde problematiek bij minderjarige plegers is extra-familiaal seksueel misbruik. In 

vergelijking tot 2016 zien we dat er vooral minder kinderen gemeld werden voor seksueel misbruik 

(van 1.466 naar 1.216 kindregistraties, zo’n 13% van de gemelde belangrijkste problematieken) (Kind 

in Vlaanderen, 2017). 

 

In het werkjaar 2016-2017 kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.247 meldingen over individuele 

probleemsituaties en 43 algemenere meldingen over schendingen van kinderrechten. Dit is een 

stijging met 90 klachten tegenover het werkjaar 2015-2016. 73,3% van de klachten gebeurt door 

privépersonen (ouders, kinderen zelf …). 25,2% van de klachten komen van professionelen. Een 

kleine 1,4% komt van overheden. 32% van de klachten betreffen onderwijs. Een vierde gaat over 

het gezinsleven. 17,5% gaat over hulp die aan minderjarigen wordt geboden zoals jeugdhulp en 

gezondheidszorg. 8,6% betreft minderjarige vluchtelingen (Kind in Vlaanderen, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 7. Uit Kind in Vlaanderen 2017 
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De problematiek van de tienerpooiers, waarbij mannen doelbewust jonge meisjes verleiden om 

hen in de prostitutie te duwen, blijft toenemen in Vlaanderen. Een centrale database is er niet, 

maar Payoke vzw, dat slachtoffers van tienerpooiers opvangt, eindigt het jaar 2017 met 40 gemelde 

slachtoffers, bijna dubbel zoveel als in 2016. Child Focus, dat een meldpunt heeft voor slachtoffers, 

opende in de eerste helft van 2018 al 73 dossiers, terwijl het er in 2017 slechts 42 opende in een 

jaar tijd. Het aantal slachtoffers is wellicht nog groter, want vermoedelijk blijft een groot aantal 

onder de radar en dus uit de statistieken. Child Focus en Payoke vzw schatten dat de effectieve 

meldingen wellicht maar 20 procent van het totale aantal slachtoffers uitmaken. Het Comité voor 

de Rechten van het Kind drukt dan ook zijn bezorgdheid uit over het toenemend aantal 

slachtoffers van kinderprostitutie (CRC Concluding Observations, 2019). 

 

 

6.4. Tabak, alcohol en drugs 

Tijdens het schooljaar 2015-2016 gaf driekwart van de middelbare scholieren aan nog nooit tabak 

te hebben gerookt. Onder de 25% die wel ooit een sigaret hebben opgestoken, rookt 5% dagelijks. 

64% van deze dagelijkse rokers rookt minder dan 10 sigaretten per dag. De gemiddelde leeftijd 

waarop rokende jongeren hun eerste sigaret hebben opgestoken, was 14,6 jaar. Het aandeel ooit-

gebruikers van tabak ligt bij jongens nog 3 procentpunten hoger dan bij meisjes en het dagelijks 

gebruik slechts 1 procentpunt. Het dagelijks roken neemt sterk toe met de leeftijd: bij de 17-18-

jarigen rookt 14% dagelijks. Leerlingen in het TSO en vooral BSO roken beduidend meer dan 

leerlingen in het ASO (Figuur 9). Tussen het schooljaar 2000-2001 en 2015-2016 is een sterke daling 

te merken in het tabaksgebruik bij jongeren. De grootste afname doet zich voor in het ‘ooit 

gebruik’ (-29 procentpunten) en het gebruik van cannabis (-6%) (Zie Figuur 8 en 9). Ook het 

regelmatig gebruik van tabak blijft licht dalen (VRIND 2017). Het Comité voor de Rechten van het 

Kind adviseert de legale leeftijd om tabak te kopen op te trekken tot 18 jaar (CRC Concluding 

Observations, 2019). 

 

 
Figuur 8. Uit VRIND 2017 
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Figuur 9. Uit VRIND 2017 

De overconsumptie van alcohol vertoont een piek in de leeftijdsgroep 15 tot 24 jaar en in de 

leeftijdsgroep 45 tot 64 jaar. Alcohol is het enige genotsmiddel dat door de meerderheid van de 

jongeren ooit gebruikt werd: aan het einde van het secundair onderwijs heeft 86% van de 

leerlingen minstens 1 keer alcohol gedronken. De gemiddelde leeftijd waarop men een eerste glas 

drinkt, is 14,4 jaar. Van alle leerlingen in het secundair onderwijs in het schooljaar 2015-2016 drinkt 

12% regelmatig alcohol, jongens vaker dan meisjes. Met de leeftijd neemt de frequentie van 

alcoholgebruik snel toe: 14% van de 15- tot 16-jarigen en 31% van de 17- tot 18-jarigen drinkt 

regelmatig alcohol. In het ASO is de groep regelmatige drinkers kleiner dan in het TSO en het BSO. 

De voorbije 15 jaar daalde zowel het ooit-gebruik als het regelmatig gebruik van alcohol. In het 

schooljaar 2015-2016 drinkt 11% van de jongeren jonger dan 15 jaar minstens 1 keer per maand 

(Figuur 10, VRIND 2017).  

 

 
Figuur 10. Uit VRIND 2017 
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Cannabis blijft bij jongeren de meest populaire onder de illegale drugs: in het schooljaar 2015-2016 

heeft 15% van alle leerlingen ooit cannabis geprobeerd tegenover 4% leerlingen die ooit een andere 

illegale drug hebben geprobeerd. De gemiddelde leeftijd waarop een eerste keer cannabis werd 

gebruikt is 15,6 jaar. Cannabis is populairder bij jongens dan bij meisjes en het gebruik neemt 

gradueel toe met de leeftijd. In de groep 17- tot 18-jarigen heeft 26% het voorbije jaar cannabis 

gebruikt, 7% deed dit regelmatig. Leerlingen uit het BSO en TSO hebben het afgelopen jaar vaker 

cannabis gebruikt. Het gebruik tijdens het afgelopen jaar schommelt al jaren rond de 12%. Het 

regelmatige gebruik van cannabis blijft beperkt en fluctueert al jaren tussen de 2% en 3% (Figuur 

11, VRIND 2017). 

 

 
Figuur 11. Uit VRIND 2017 

 
 

6.5. Fysiek welbevinden 

Het aantal foeto-infantiele overlijdens blijft schommelen rond de 8 per 1.000 geboortes volgens 

de meest recente cijfers uit 2014. Het gaat om de som van het aantal doodgeboorten en van de 

zuigelingensterfte. De zuigelingensterfte bedraagt 3,2 per 1.000 geboortes. 7,9% van de levend 

geboren kinderen wordt prematuur (<37 weken) geboren in 2017. In 2016 krijgt 65,4% van de 

pasgeboren kinderen op dag 6 als startvoeding uitsluitend borstvoeding. Een toename met 0,4 

procentpunt tegenover 2015.  Kinderen met een moeder van niet-Belgische origine krijgen op dag 

6 veel vaker borstvoeding (ongeveer 75%) dan kinderen met een moeder van Belgische origine, en 

dit ongeacht of het gezin leeft in kansarmoede of niet (Kind in Vlaanderen, 2017).  

Van alle kinderen waarvoor op een leeftijd van 24 maanden het gewicht en de lengte door Kind 

en Gezin werd gemeten, kan een BMI-waarde bepaald worden. Van de meegetelde kinderen 
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geboren in 2015 heeft 8,6% overgewicht. Bij 1,1% van de kinderen spreken we van obesitas. Het 

aantal kinderen met ondergewicht is laag (0,7%) (Kind in Vlaanderen, 2017). 

De vaccinatiegraad bij peuters blijft stabiel en hoog genoeg om groepsimmuniteit te verkrijgen. 

Ook bij adolescenten wordt voor de meeste vaccins een vaccinatiegraad van meer dan 90% 

gehaald. De vaccinatie tegen baarmoederhalskanker bij meisjes is met bijna 90% een succes (Kind 

in Vlaanderen 2017). 

 

Voeding 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan om minstens 400 gram fruit en groenten per dag 

te eten. Dat komt overeen met 5 porties fruit en groenten. In 2013 at slechts 11% van de Vlamingen 

de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid fruit en groenten, waarbij meer vrouwen (13%) dan mannen 

(9%) de aanbeveling halen. Het percentage ligt het laagst bij kinderen en jongvolwassenen waarna 

het  toeneemt met de leeftijd en het hoogst is in de leeftijdsgroep van 65 tot 74 jaar (Figuur 12, 

Migratie- en Integratiemonitor, 2018). 

De prevalentie van overgewicht is duidelijk hoger bij kinderen met een moeder van niet- Belgische 

origine (11,6%) dan bij kinderen met een moeder van Belgische herkomst (7,4%) (Zie Figuur 13, Kind 

in Vlaanderen 2017). 

Figuur 12. Uit Migratie- en integratiemonitor 2018 
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Sterfte bij kinderen en jongeren 
 

 
Figuur 14. Uit VRIND 2017 

 

In 2015 overleden er 336 kinderen tussen 0 en 15 jaar, 29 meer dan in 2014 (VRIND 2017). De meest 

voorkomende doodsoorzaak bij 1 tot 14-jarigen zijn aangeboren afwijkingen bij jongens en niet-

vervoersongevallen bij meisjes. Bij de 15 tot 30-jarigen is de grootste doodsoorzaak suïcide behalve 

bij 20 tot 24-jarige jongens waarbij vervoersongevallen de grootste doodsoorzaak zijn (Figuur 14, 

VRIND 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13. Uit Kind in Vlaanderen 2017 

Figuur 15. Uit Kind in Vlaanderen 2017 
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Het aantal sterfgevallen door geweldpleging bij kinderen tussen 1 en 15 jaar ligt veel lager dan in 

het begin van de jaren 2000 (Zie Figuur 15, Kind in Vlaanderen 2017). 

 

6.6. Wat vinden jongeren?  

In de bevraging van de JOP-monitor IV zegt 77% van de jongeren dat ze blij zijn met hun leven en 

63,3% dat hun leven bijna in alle opzichten is hoe ze het zouden willen. Dit eerste percentage staat 

in contrast met de vorige JOP bevraging in 2013 waar 87% van de jongeren aangeeft blij te zijn 

met hun leven (JOP-monitor III, 2013 en IV, 2018). 

De data van de JOP-schoolmonitor II (jongeren van 12-18 jaar uit Antwerpen, Gent, Brussel en 

Vlaanderen) laat toe om na te gaan welke sociodemografische factoren een lage algemene 

levenstevredenheid kunnen voorspellen. Meisjes hebben een grotere kans om niet tevreden te zijn 

met hun leven. Deze gevonden genderverschillen vloeien waarschijnlijk voort uit de verschillen in 

de mate van tevredenheid op specifieke levensdomeinen, in hoofdzaak de tevredenheid over het 

mentale welzijn. Gezien de grote rol die mentaal welzijn speelt voor het globale welbevinden, is 

aandacht voor de mentale problemen van jongeren en voldoende middelen om ze tegen te gaan, 

van groot belang (Jongeren in cijfers en letters, 2019). 

 

Uit de shortlist van De Ambrassade komt naar voren dat voor de leeftijdscategorie 13-17 jarigen 

‘gezondheid’ een prioritair thema is. Jongeren vinden dat gezondheidszorg toegankelijk voor 

iedereen moet zijn. Ze vinden ook dat er meer aandacht moet zijn voor gezonde voeding en 

beweging door informatie en sensibilisering (Shortlist De Ambrassade 2017). 

In de bevraging door VIVES suggereren Jongeren om fruitautomaten te verplichten op school. 

Fastfoodmaaltijden zijn vaak goedkoper dan gezonde maaltijden waardoor men sneller geneigd 

is om ongezond te eten (Bachelorproef VIVES, 2018). 

 

In de shortlist van De Ambrassade kwam in alle leeftijdscategorieën ‘je goed in je vel voelen’ naar 

voren als een prioritair thema. Voor de 18-29-jarigen komt het op de eerste plaats. Deze jongeren 

rapporteerden een enorme druk om te presteren voor jonge mensen. Ze willen oplossingen en 

meer aandacht en erkenning voor psychische problemen. Ze halen hier ook de problematiek van 

pesten aan. Je slecht voelen is nog te vaak een taboe (Shortlist De Ambrassade 2017). 

 

Één van de EU Youth Goals is ‘mentale gezondheid en welbevinden’. Deze doelstelling focust op 

het wegwerken van stigmatisering en het promoten van sociale inclusie van alle jongeren. Jongeren 

vinden dat er meer aandacht moet komen voor persoonlijke vaardigheden en sterktes en jongeren 

moeten beter gewapend worden tegen mogelijke mentale problemen. Jongeren met mentale 

gezondheidsproblemen moeten kunnen werken en studeren tijdens en na hun ziekte. 

Professionelen die werken met jonge mensen moeten een vaardigheidstraining in mentale EHBO 

krijgen (EU Youth Goals 2018). 

Uit de bevraging en focusgroepen van de bachelorproef VIVES blijkt dat de drempel om hulp te 

zoeken voor mentale problemen bij jongeren vaak heel groot is. Zowel op vlak van schaamte over 

de problemen als op financieel vlak. Ze zouden eerder hun problemen vertellen aan vrienden en 

familie, dan professionele hulp zoeken. Uit deze bevraging blijkt wel dat jongeren meestal terecht 

kunnen bij hun ouders of vrienden als ze met vragen zitten. Het taboe dat nog steeds rust op 
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mentale gezondheid zou kunnen worden verlicht door het ontwikkelen van tools om kinderen van 

jongs af aan te leren praten over psychische problemen. Hulpverleners kunnen de drempel 

verlagen voor jongeren door transparant te zijn en zichzelf ook wat bloot te stellen. Wanneer ze 

jongeren zover krijgen om erover te praten is de moeilijkheid vaak dat de hulpvraag van de 

jongere meteen wordt geproblematiseerd. Ze voelen zich alsof ze dan een label opgeplakt krijgen 

en dit kan de verwachting naar de hulpverlening om het probleem volledig op te lossen verhogen. 

Daardoor is het voor ouders moeilijk om de stap te zetten naar sommige instanties, omdat de 

gevolgen van de stap naar zo’n instantie veel groter zijn dan de jongere had gewild. Ook de angst 

dat de hulpverlening het gezin zal ‘overnemen’ (waardoor er nog zaken bijkomen zoals 

bijvoorbeeld thuisbegeleiding) speelt hier een rol. Jongeren vinden het belangrijk dat in therapie 

de jongere gehoord wordt, in plaats van dat er meteen een diagnose wordt gesteld. De instanties 

dienen meer intersectoraal te werken. De communicatie tussen de verschillende instanties kan 

vlotter. De jongeren hebben het gevoel dat heel wat politiekers geld uitgeven aan 

kortetermijnoplossingen. De jongeren voelen aan dat ze dit doen om in geschiedenisboeken te 

komen en naam te willen maken (Bachelorproef VIVES, 2018).  

In de bevraging van VIVES wordt duidelijk dat hulpverleningsinstanties van de eerste lijn vooral 

gekend zijn bij jongeren die een studierichting volgen in de zorgsector en/of sociale sector. De 

meeste jongeren weten niet bij welke instanties ze terechtkunnen als ze problemen ondervinden 

op vlak van welzijn. Meestal is dit te wijten aan het kluwen van alle organisaties. Daarnaast 

ontbreekt er heel wat vertrouwen in deze instanties, omdat er veel administratie aan te pas komt 

wanneer ze hun problemen vertellen. De kennis over de verschillende instanties behoort tot de 

basiszorg: school en ouders zouden die moeten aanbieden. Affiches die uithangen op school en in 

de omgeving waar ze hun vrije tijd besteden kunnen de instanties meer promoten. Hierbij is er de 

mogelijkheid om de instanties uit te nodigen op school (Bachelorproef VIVES, 2018). 

De jongeren wensen meer campagnes omtrent welzijn en gezondheidszorg. De campagnes die er 

nu zijn zouden meer tijd en middelen moeten steken in het overbrengen van hun boodschap. 

Onderwijs zou ook een podium kunnen zijn voor deze campagnes (Bachelorproef VIVES, 2018). 

De jongeren vermelden dat er in sommige scholen een jaarlijks ‘Wespdag’ wordt gehouden, 

waarbij ze werkgroepen omtrent pesten organiseren. De meeste scholen handelen echter pas als 

er iets gebeurd is. Hieruit blijkt dat zij nog te weinig inzetten op preventie. Naast de 

zorgcoördinator moet er, volgens jongeren, een persoon aanwezig zijn die zich enkel focust op 

praten met de gepeste en die het kind niet straft. Zo verlaagt de drempel om de stap te zetten 

naar meldpunten. Deze meldpunten hebben nood aan meer promotie. Het is voornamelijk de taak 

van de leerkrachten om in te grijpen en te signaleren. De samenwerking tussen de school en het 

gezin verbeteren is belangrijk.  De antipestcampagnes die plaatsvinden zijn vaak niet voldoende 

en worden soms belachelijk gemaakt. Er zou meer campagne moeten worden gevoerd om de 

gevolgen van pesten in de kijker te zetten. Een mentaliteitswijziging bij de jongeren is een 

noodzaak (Bachelorproef VIVES, 2018).  

Cyberpesten is moeilijker te bestrijden dan het traditioneel pesten, omdat er geen enkele omgeving 

meer is waar de jongeren veilig zijn. Jongeren vrezen dat dit in de toekomst nog meer zal 

voorkomen, omdat men de emoties van de andere online niet kan zien en er geen fysieke drempel 

is. Het is aangewezen om jongeren te sensibiliseren over de verschillende gevolgen van het internet. 

Jongeren vinden het moeilijk om cyberpesten tegen te gaan, want als je iemand blokkeert, haalt 

het niet veel uit. Jongeren weten niet echt wanneer cyberpesten strafbaar wordt. Pesten mag 
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volgens de jongeren voorkomen in series of films. Ze denken dat het verfilmen van de gevolgen en 

de pijn als een ‘eye-opener’ kan dienen, al zou het bepaalde mensen ook kunnen aanzetten tot 

pesten (Bachelorproef VIVES, 2018). 

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind adviseert in de Slotbeschouwingen van 2019 dat de 

maatregelen tegen cyberpesten moeten geïntensifieerd worden met nadruk op preventie en vroege 

detectie (CRC Concluding Observations, Belgium, 2019). 
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7. Kinderen met een handicap of een beperking 

 

Het exacte aantal kinderen met een handicap is onbekend. Hierdoor zijn er onvoldoende 

kwantitatieve analyses van de noden of van de participatiekansen van deze kinderen en hun 

gezinnen in alle maatschappelijke domeinen. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind maakt 

zich zorgen over dit gebrek aan cijfers en ziet kinderen met een handicap als een prioritaire 

doelgroep (CRC Concluding Observations, Belgium 2019). Het beleid rond handicap is in België 

verspreid over de verschillende beleidsniveaus. De versnippering bemoeilijkt de toegang tot 

informatie en dus tot rechten en dienstverlening. Dat is in het bijzonder het geval voor kinderen 

met een beperking uit de meest kwetsbare groepen: gezinnen in armoede, gezinnen van 

buitenlandse afkomst, nieuwkomers… Er wordt over het algemeen een tekort aan “redelijke 

aanpassingen” gerapporteerd. Hiermee wordt gedoeld op het treffen van concrete maatregelen 

om zo de nadelen verbonden aan een handicap te compenseren en de omgeving aan te passen. 

Door het gebrek aan ondersteuning worden ouders gedwongen zelf hun kind te ondersteunen, 

hun job op te geven, krijgen zij te kampen met burn-outs, kunnen ze onvoldoende voor de andere 

kinderen in het gezin zorgen en komen de relaties in het gezin sterk onder druk te staan 

(Alternatief rapport Kinderrechtencoalities, in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 63-64). 

 

7.1. Toegang tot voorzieningen 

In 2016 maakten 11.502 unieke kinderen en jongeren gebruik van de ondersteuning van een 

multifunctioneel centrum (MFC). Deze centra bieden ook nachtopvang met inbegrip van 

ondersteuning in de avond- en ochtenduren. 7.364 gebruikers maken minstens één keer gebruik 

hiervan (64%) in 2016. Dat is vergelijkbaar met 2015 (n=7.286) Het gaat hier zowel over kinderen en 

jongeren die zeer sporadisch gebruik maken van verblijf als over personen die zeer intensief 

worden opgevangen. Van de gebruikers in de leeftijdsgroep van 22 tot en met 25 jaar maakt 59% 

gebruik van verblijf. Bij jonge kinderen (0-5 jaar) is dit eerder beperkt (31%). 694 kinderen of 

jongeren tot en met 21 jaar zijn actieve budgethouders van een persoonlijk assistentiebudget op 

31 december 2016 (Kind in Vlaanderen, 2017). 

 

0,7% van de kleuters zit in het buitengewoon kleuteronderwijs, voornamelijk in het type 2  

onderwijs voor kinderen met een matige of ernstige mentale handicap. In het lager en secundair 

onderwijs zit respectievelijk 5,4% en 4,6% van de leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Het 

gaat in het schooljaar 2016-2017 voornamelijk om het buitengewoon onderwijs voor kinderen met 

spraak-, taal- en/of ernstige leerstoornissen (type 8). In het buitengewoon secundair onderwijs zit 

meer dan de helft van de leerlingen in type 2 (matig of ernstig mentale handicap) of type 1 

onderwijs (licht mentale handicap). Opmerkelijk is dat over alle onderwijsniveaus heen telkens 

meer dan twee derde van de kinderen in het buitengewoon onderwijs jongens zijn. In het 

schooljaar 2016-2017 waren er 17 kinderen minder aanwezig in het buitengewoon kleuteronderwijs 

dan in het schooljaar 2015-2016. In het buitengewoon secundair en (vooral) lager onderwijs gaat 

het aantal kinderen sterker achteruit (respectievelijk 203 en 933 minder kinderen) (Figuur 1, Kind 

in Vlaanderen, 2017).  
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Het M-decreet dat in 2014 werd opgericht om inclusief onderwijs te ondersteunen zorgt er voor 

dat inclusief onderwijs nu de eerste optie is. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind ziet dit 

als een erg positieve ontwikkeling (CRC Concluding Observations, Belgium, 2019). 

 

 
Figuur 1. Uit Kind in Vlaanderen 2017 

 
Uit het alternatief rapport van de Kinderrechtencommissaris blijkt dat er meer geld nodig is voor 

residentiële en gespecialiseerde multidisciplinaire zorg. Zo stonden in 2016 2.334 kinderen met een 

beperking op de wachtlijst voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp in een voorziening in 

Vlaanderen. De gemiddelde wachttijd is 277 dagen. Het recht op zorg en op continuïteit van die 

zorg van deze kinderen staat onder druk. Het Kinderrechtencommissariaat oppert dat de middelen 

onder meer ook zouden moeten dienen voor programma’s voor het opleiden van professionals 

die met kinderen met een handicap werken, in het bijzonder voor onderwijzers die binnen het 

gewoon onderwijs werken met kinderen met een handicap (Alternatief rapport 

Kinderrechtencommissariaat, in Beleidsadvies KeKi 2018). Dit wordt al gevat onder de doelstelling 

van de ondersteuningsteams in het kader van het M-decreet. 

 

Een persoonlijk assistentiebudget (PAB) bevordert inclusie. Maar de tijd tussen aanvraag en het 

ontvangen van een budget is te lang. De gemiddelde wachttijd bij minderjarigen bedraagt 5 jaar. 

Er zijn kinderen en jongeren die 15 jaar wachten. Dit legt druk op het recht van het kind om op te 

groeien in het gezin alsook op het recht op inclusief onderwijs. De wachttijd leidt er soms toe dat 

deze kinderen (in segregatie) worden geplaatst. Een opmerking is wel dat er andere vehikels dan 

PAB zijn om inclusief onderwijs te realiseren. Ook de (semi-)internaten kennen een gemiddelde 

wachttijd van 9 maanden. Op 31 december 2016 stonden in Vlaanderen in het totaal 1.191 

minderjarigen (tot 18 jaar) en 176 jongvolwassenen (18 tot 21 jaar) op de wachtlijst voor een PAB. 

In 2016 werden slechts 31 PAB’s opgestart bij minderjarigen. Twee onder hen wachtten reeds langer 

dan 10 jaar op een PAB. Van de in 2016 toegekende PAB’s waren er 17 voor kinderen met een snel-

degeneratieve aandoening die in 1 jaar enorm achteruit zijn gegaan. Daarentegen hebben wel 
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2.666 kinderen een traject kunnen opstarten met een voorziening (Alternatief rapport 

Kinderrechtencommissarissen, in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 62-63). 

 

In 2017 zijn 702 priorchecklists PAB voorgelegd aan de Intersectorale Regionale Prioriteiten 

Commissie (IRPC) om te bespreken. Aan 228 minderjarigen (32,48%) is een PAB toegekend, voor 

een totaal van 8.626.938,80 euro (Jaarverslag jeugdhulp 2017). 

Sinds 2017 worden de middelen voor minderjarigen met een handicap in kader van 

uitbreidingsbeleid uitsluitend persoonsvolgend ingezet in de vorm van PAB’s of persoonsvolgende 

convenanten, als voorloper op de persoonsvolgende financiering bij minderjarigen. 

 

7.2. Maatschappelijke participatie 

De sociale participatie van personen met een functiebeperking ligt duidelijk lager dan die van 

personen zonder functiebeperking. Hun arbeidsparticipatie ligt ver onder het algemene 

gemiddelde en ze hebben lagere lonen. Bovendien participeren ze minder aan cultuur, doen 

minder vaak aan sport, zijn minder vaak actief lid van een vereniging, gebruiken minder vaak het 

internet en zijn minder vaak politiek actief (Figuur 2, VRIND 2017).  De beschikbare gegevens wijzen 

voor deze groep niet op een duidelijk positieve evolutie (Moons e.a., 2014). 

 

 
Figuur  2. Uit VRIND 2017 
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7.3. Houding ten opzichte van mensen met een handicap 

 

De houding van de Vlamingen 

tegenover personen met een handicap 

is de voorbije jaren iets positiever 

geworden (zie Figuur 3). Wat leeftijd 

betreft, wordt duidelijk dat de jongere 

groepen meestal positiever staan 

tegenover personen met een handicap 

dan de oudere leeftijdsgroepen (VRIND 

2017, SCV-survey). 
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8. Gendergelijkheid 

 

Het gender van een mens bestaat uit vier verschillende aspecten: geslacht (genetisch: man, vrouw 

of interseksueel), genderidentiteit (het gevoel jezelf te identificeren met één of meer geslachten), 

genderexpressie (wat je uitdrukt) en seksuele oriëntatie (heteroseksueel, homoseksueel of 

biseksueel) (Sensoa). Onderstaande omgevingsanalyse focust vaak op het eerste aspect, omdat dit 

aspect het makkelijkst geregistreerd kan worden, maar we proberen ook andere aspecten zoals 

seksuele oriëntatie of genderidentiteit in beeld te brengen.  

 

8.1. Ongelijkheid op verschillende vlakken 

De samenleving streeft al lange tijd naar gendergelijkheid. Toch blijven we in verschillende 

levensdomeinen significante verschillen vinden tussen de twee geslachten. In het algemeen wordt 

er een beter welzijn voor vrouwen gerapporteerd. Ze roken minder vaak en leven langer. Er is 

minder verslaving, minder zelfmoord, minder overgewicht bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen 

worden wel sneller slachtoffer van armoede (zie Figuur 1, VRIND 2017). 

 

Vrouwen hebben hun opleidingsachterstand tegenover mannen de afgelopen decennia ingehaald. 

In alle leeftijdsgroepen tot 55 jaar zijn zij nu hoger opgeleid dan mannen. Dat jongere vrouwen 

beter geschoold zijn dan mannen wordt ook geïllustreerd door het feit dat het aandeel 

vroegtijdige schoolverlaters bij mannen hoger ligt dan bij vrouwen. Het gaat om jongeren tussen 

18 en 24 jaar die kortgeschoold zijn en geen verdere opleiding volgen. Volgens de EAK-survey lag 

dat aandeel in 2016 bij de vrouwen op 5,1%, bij de mannen op 8,5%. Een gelijkaardig verschil tonen 

de administratieve data van het Departement Onderwijs en Vorming over het aandeel vroegtijdige 

schoolverlaters. Bij de vrouwen ging het in 2015 om 8,4%, bij de mannen om 13,5%. 

 

Figuur 1. Uit VRIND 2017 

mannen vrouwen 
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Het blijft wel zo dat vrouwen andere 

opleidingen volgen dan mannen. Zowel in 

de laatste jaren van het secundair 

onderwijs als in het hoger onderwijs is er 

duidelijk sprake van een opsplitsing naar 

geslacht. In het algemeen secundair 

onderwijs (ASO) is deze segregatie nog 

het minst aanwezig, al kennen ook hier 

de menswetenschappelijke en 

taalrichtingen een eerder vrouwelijk 

publiek terwijl de wiskundige en exact-

wetenschappelijke richtingen meer 

mannelijke leerlingen aantrekken. Deze 

seksesegregatie is ook terug te vinden in 

het hoger onderwijs. Vrouwen zijn 

oververtegenwoordigd in studiegebieden 

als onderwijs, gezondheidszorg en de 

menswetenschappelijke richtingen. In de 

exact-wetenschappelijke en economische 

richtingen zijn mannen in de 

meerderheid. In het afgelopen 

decennium is er op dit vlak weinig 

veranderd (VRIND, 2017) 

 

 

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is sinds 2000 sterk gedaald (zie Figuur 2). Het gemiddeld 

uurloon van mannen ligt wel nog steeds 7,5% hoger dan dat van vrouwen (gemeten in 2014, private 

sector, voltijdse banen). Dit verschil hangt grotendeels samen met het verschil in loopbanen tussen 

mannen en vrouwen. In deze horizontale segregatie zijn vrouwen oververtegenwoordigd in de 

niet-commerciële dienstensector en ondervertegenwoordigd in de chemische industrie en de 

energie. 

Als men de aanwezigheid van mannen en vrouwen op de verschillende hiërarchische niveaus 

bekijkt, blijkt de arbeidsmarkt ook verticaal opgesplitst. Bij de personen met een leidinggevende 

functie van 50 jaar en ouder is slechts 1 op de 4 een vrouw. Ook bij de jongere leeftijdsgroepen 

(tot 49 jaar) blijven vrouwen – zij het in mindere mate – nog steeds ondervertegenwoordigd in 

hogere functies. Dat heeft vooreerst te maken met het feit dat de arbeidsparticipatie ook bij 

jongere vrouwen veelal lager ligt dan bij mannen. Vrouwen werken vaker deeltijds of nemen sneller 

loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Maar daarnaast spelen ook andere, minder becijferbare 

factoren een rol. Vaak wordt verwezen naar het zogenaamde glazen plafond: een barrière die 

vrouwen verhindert even vlot door te stromen naar hogere functies als mannen. Het plafond is 

het cumulatieve gevolg van allerhande organisatiestructuren en gedragspatronen op de 

arbeidsmarkt en in het gezin die - vaak onbedoeld of onbewust - discriminerend zijn voor vrouwen. 

Deze cijfers worden bevestigd door gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) over 

de samenstelling van de raden van bestuur van commerciële vennootschappen en bedrijven en 

over het profiel van de zaakvoerders van deze vennootschappen. In 2016 waren wel 48% van de 

Figuur 2. Uit VRIND 2017 
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leden van de raden van bestuur van de Vlaamse bedrijven vrouwen. Bij de zaakvoerders is het 

overwicht van de mannen groter: daar gaat het om 31% vrouwen. Gemiddelde in Europa: 1 op 3 

managerfuncties worden ingevuld door vrouwen (34%); in Vlaanderen ligt dit iets lager (32%) 

(VRIND 2017). 

Vrouwen waren in 2013 goed 6 uur per week meer bezig met het huishouden dan mannen. Bij 

kinderopvoeding en –zorg gaat het om een verschil van circa 1,5 uur. Het is niet zo dat er bij de 

jongere leeftijdsgroepen sprake is van een gelijkere taakverdeling tussen mannen en vrouwen. 

Bij laagopgeleiden ligt het verschil tussen het aantal uren door mannen en vrouwen gespendeerd 

aan huishoudelijk werk dubbel zo hoog als bij hoogopgeleiden. Naarmate vrouwen meer kinderen 

hebben, zijn ze minder aan het werk of werken ze vaker deeltijds. Bij mannen is dat verband er 

niet. Iets minder dan 6 op de 10 vrouwen op beroepsactieve leeftijd hebben een eigen inkomen 

gelijk aan of hoger dan het minimumloon. Bij de mannen gaat het om ruim 7 op de 10. 

 

Figuur 3. Uit Migratie en Integratiemonitor 2018 
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De werkzaamheidsgraad van vrouwen is sinds 2000 met 9 procentpunten gestegen. Die toename 

was relatief gezien het kleinst bij jongere leeftijdsgroepen. Het verschil in werkzaamheid tussen 

mannen en vrouwen verminderde van 12 procentpunten in 2008 tot bijna 9 procentpunten in 2016. 

(VRIND 2017). Bij laaggeschoolden zien we een grotere genderkloof dan bij hooggeschoolden.  

 

De houding van de Vlamingen tegenover gendergelijkheid in het gezin is de afgelopen 20 jaar 

duidelijk positiever geworden zowel bij mannen als bij vrouwen (Zie Figuur 3 en SVC-survey 2016). 

Bij de weerstand tegen vrouwen in topfuncties valt op dat jongeren negatiever staan tegenover 

meer gendergelijkheid dan ouderen. Hoogopgeleiden ten slotte staan positiever tegenover een 

gelijke taakverdeling in het huishouden en de opvoeding van kinderen, maar dat is niet het geval 

bij de opvattingen over de vertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties. 

 

 

8.2. Gendergeweld 

De realiteit op het terrein wijst aan dat gendergeweld altijd en overal aanwezig is in vele vormen 

(bijvoorbeeld pesten, slachtofferschap van tienerpooiers, huwelijksdwang …). In 2010 vroeg het VN-

Comité voor de Rechten van het Kind aan België een uitgebreide en gecoördineerde nationale 

strategie te ontwikkelen om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, cf. 

vrouwensbesnijdenis, gedwongen huwelijk … (Slotbeschouwingen België CRK 2010, para. 41-43 en 

Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, p. 43 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 61). Sinds 2001 

concretiseert België zijn beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld via een nationaal 

actieplan (NAP) met betrokkenheid van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. 

Dit plan wordt gecoördineerd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Het 

plan besteedt hierbij in het bijzonder aandacht aan seksueel geweld. Dit actieplan ligt bovendien 

volledig in de lijn van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden 

van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het actieplan concentreert zich op de volgende 

vormen van geweld: partnergeweld, vrouwelijke genitale verminkingen, gedwongen huwelijken, 

(zogenaamd) eergerelateerd geweld en seksueel geweld8. In 2014 werd er ook een wet goedgekeurd 

tegen seksisme op openbare plaatsen. In 2019 herhaalt het VN-Comité voor de Rechten van het 

Kind zijn bezorgdheid over seksuele intimidatie op openbare plekken en het seksueel misbruik 

door religieus personeel van de katholieke kerk vastgesteld in het rapport Adriaenssens in 2010. 

Ook waarschuwt het comité voor stigmatisering van slachtoffers van seksueel misbruik (CRC 

Concluding Observations, 2019). 

  

                                                           
8 https://igvm-
iefh.belgium.be/nl/publicaties/nationaal_actieplan_ter_bestrijding_van_alle_vormen_van_gendergerelateerd_geweld_2015  

https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/nationaal_actieplan_ter_bestrijding_van_alle_vormen_van_gendergerelateerd_geweld_2015
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/nationaal_actieplan_ter_bestrijding_van_alle_vormen_van_gendergerelateerd_geweld_2015
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8.3. LGBT+  

De sociaal-economische en maatschappelijke 

participatie van hetero’s en holebi’s verschilt 

slechts in beperkte mate van elkaar. Holebi’s 

doen wel vaker aan sport en gebruiken vaker 

het internet. Inzake sociale contacten is er 

enkel een verschil bij de contacten met 

familie. Die liggen iets lager bij holebi’s dan 

bij hetero’s (zie Figuur 4, VRIND 2017). 

Er is geen verschil tussen het welzijn en de 

levenstevredenheid van hetero’s en holebi’s 

gebaseerd op de resultaten van de SCV-

survey van 2016, die gericht is op de 

bevolking van 18 jaar en ouder. De situatie 

van jongere holebi’s komt daardoor niet in 

beeld. Europees onderzoek maakt duidelijk 

dat het welbevinden van jonge holebi’s lager 

ligt dan dat van hun heteroseksuele 

leeftijdsgenoten. Zo geeft een grote 

meerderheid van de holebi’s aan tijdens hun 

schoolloopbaan slachtoffer of getuige 

geweest te zijn van discriminerend gedrag. 

 

Iedereen die vragen heeft over 

holebiseksualiteit kan zijn of haar verhaal 

anoniem kwijt bij de Holebifoon, 

tegenwoordig Lumi. In 2016 steeg het aantal 

oproepen licht. De meeste oproepen komen 

via chat en mail (63%). Vooral jongeren 

nemen contact op: meer dan de helft is 

jonger dan 26 jaar. Toch wordt de Holebifoon 

gecontacteerd door alle leeftijden, de 

jongsten zijn tussen de 12 en 13 jaar, de 

oudsten tussen de 66 en 75 jaar. Thema’s die 

het meest aan bod komen zijn coming out en 

aanvaarding, verliefdheid en relaties en 

eenzaamheid. Mannen stellen meer vragen 

over seksuele gezondheid, culturele en 

religieuze achtergrond en zoeken vaker 

contact. Vragen over asiel en hulpvragen 

betreffende landen waar holebi’s en 

transgenders het moeilijk hebben, stijgen 

(VRIND 2017). 

Figuur 4. Uit VRIND 2017 

Figuur 5. Uit VRIND 2017 
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Er zou meer zorg moeten komen voor transgenderkinderen en –jongeren op school. Dit wordt 

versterkt door komende wetswijzigingen. Er is nood aan het verzamelen van objectieve gegevens 

om de behoeften van die kinderen beter te begrijpen, respect voor de voornaam en het geslacht 

van het kind, en de mogelijkheid om toiletten, sportvelden, kleedkamers en uniformen 

genderneutraal te maken (Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, p. 26-27 in 

Beleidsadvies KeKi 2018, p. 79).  

Ook voor de Raad van Europa is de aanpak van discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en 

genderidentiteit, met name in de context van onderwijs en media, prioritair (Council of Europe, 

2007, 2010, 2013).  

 

 

De aanvaarding van holebiseksualiteit ligt bij de buitenlandse herkomstgroepen moeilijker dan de 

aanvaarding van gendergelijkheid (zie Figuur 3 en 6). Bij de Belgische herkomstgroep vindt 90% 

dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat 

willen. Bij de Poolse en Roemeense herkomstgroep zijn iets meer dan 6 op de 10 het hiermee eens. 

Bij de Turkse en Congolese herkomstgroep gaat minder dan de helft hiermee akkoord. Het aandeel 

personen dat het eens is met de stelling dat het goed is dat twee personen van hetzelfde geslacht 

met elkaar mogen trouwen ligt lager. Bij de Belgische herkomstgroep gaat het om bijna 8 op de 

10. Bij de Roemeense herkomstgroep gaat het om net geen 5 op de 10. Bij de Turkse en Congolese 

herkomstgroep zijn 2 op de 10 personen het (helemaal) eens. Ten slotte zouden 7 op de 10 personen 

van Belgische herkomst het oké vinden als hun kind een partner heeft van hetzelfde geslacht. Bij 

de Poolse herkomstgroep vinden bijna 4 op de 10 dit oké, bij de Marokkaanse en Turkse 

herkomstgroep minder dan 1 op de 10 (Migratie- en Integratiemonitor 2018). 

 

16% van de mensen in Vlaanderen zou het problematisch vinden als hun kind een relatie zou 

hebben met iemand van hetzelfde geslacht, terwijl 28 procent van de Vlamingen 2 mannen die in 

het openbaar kussen als aanstootgevend ervaart. Bij een man en een vrouw is dit 11 procent (SCV-

survey 2017). 
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Figuur 6. Uit Migratie en Integratiemonitor 2018 

 

 

8.4. Kinderen en jongeren aan het woord 

Bij een bevraging van kinderen tussen 10 en 13 jaar en jongeren tussen 14 en 25 jaar werd duidelijk 

dat seksistische attitudes afnemen naarmate jongeren ouder worden. Jongens scoren hoger dan 

meisjes voor het subtiel seksisme ten aanzien van jongens. Jongens hanteren dus sterkere 

normatieve voorschriften voor zichzelf en andere jongens. Ze ervaren dan ook meer druk om zich 

te conformeren aan bepaalde genderverwachtingen- en normen dan meisjes. 

Jonge adolescenten tussen 10 en 13 jaar zijn over het algemeen tevreden over hun gender, ondanks 

de maatschappelijke beperkingen die gepaard gaan met hun gender. Meisjes zijn hierover minder 

tevreden dan jongens (Jongeren in cijfers en letters 4, 2019). 

 

Uit de bevraging van de LGBT+ Schoolklimaat Enquête werd duidelijk dat 41% van de LGBT+ 

leerlingen zich al eens onveilig voelden op school vanwege hun seksuele oriëntatie. 22% van de 

LGBT+ leerlingen miste minstens 1 dag school in de afgelopen maand omdat ze zich onveilig 

voelden. 6% miste zelfs 4 of meer dagen in de afgelopen maand. Zo goed als alle LGBT+ leerlingen 

worden met LGBT+ negatieve opmerkingen geconfronteerd op school. Bij iets meer dan de helft 
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is dat zelfs op regelmatige of zeer regelmatige basis. Meer dan de helft van de LGBT+ leerlingen 

(55,8%) kreeg te maken met verbaal geweld vanwege hun seksuele oriëntatie. 49% van de LGBT+ 

leerlingen zegt dat leerkrachten nooit reageren op LGBT+ negatieve opmerkingen. 26,8% van de 

LGBT+ leerlingen kreeg te maken met fysiek geweld (duwen, trekken etc.) vanwege hun seksuele 

oriëntatie. Iets meer dan de helft (56,6%) van de leerlingen heeft één of meerdere incidenten 

gemeld bij het schoolpersoneel. We vroegen ook aan deze studenten of ze het gevoel hadden of 

een interventie van het schoolpersoneel effect heeft gehad. 38,7% gaf aan dat het personeel goed 

gehandeld heeft op hun melding. 37% van de LGBT+ leerlingen heeft het afgelopen jaar op een 

positieve manier les gehad over het LGBT+ thema. Respondenten die het afgelopen jaar positieve 

lessen gehad hebben over het LGBT+ thema hebben het gevoel dat leerlingen hen meer accepteren 

(63,5%) dan bij respondenten die het afgelopen jaar geen positieve lessen gehad hebben over het 

LGBT+ thema (47%) (Schoolklimaat Enquête 2016-2017). 

 

Volgens een recent onderzoek van Vantieghem en Van Houtte (2018) hebben zowel jongens en 

meisjes als holebi's en hetero's meer kans om zich beter te voelen op een school waar er 

progressiever wordt gedacht over man-vrouwverhoudingen en holebi's. In totaal werden 4.987 

Vlaamse leerlingen uit het eerste en tweede jaar van het secundair onderwijs bevraagd. Vooral in 

scholen waar meer jongens, kinderen van arbeiders en kinderen van migranten les volgen, heerst 

een zogeheten heteronormatief klimaat. Zo'n sfeer, waarbij er negatiever wordt gesproken over 

holebi's, lijkt een sterke impact te hebben op alle leerlingen. Het gaat om sterke effecten, maar een 

direct causaal verband kan moeilijk worden aangetoond. 

 

Een van de EU Youth Goals is ‘Gelijkheid van alle genders’. De jongeren benadrukken de positie 

van jonge vrouwen en LGBT+ jongeren. Ze willen dat Europa ijvert voor het beëindigen van 

stereotypering, discriminatie in school- en werkcontext en geweld.  Het sensibiliseren van de gehele 

bevolking zien ze als een noodzakelijke stap (EU Youth Goals 2018). 

 

8.5. Wat zeggen experts?   

De experten die werden geïnterviewd door de studenten van Hogeschool VIVES gaven aan dat veel 

mensen achter het principe van gendergelijkheid staan. Ze merken wel dat het een uitdaging blijft 

in de realiteit, zeker in de media en reclame. Er zitten nog veel stereotypen in het taalgebruik. De 

LGBT+ gemeenschap begint stilaan erkenning te krijgen en meer aanwezig te zijn in het 

maatschappelijk debat, maar het is nog altijd opboksen. Officieel heeft iedereen gelijke rechten en 

zijn er mooie programma’s hierover op tv. Als je de haatboodschappen online leest, merken 

experts dat er nog veel werk aan de winkel is (Bachelorproef VIVES, 2018).  
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9. Onderwijs 

 

9.1. Schoolbevolking 

 

In het Vlaamse onderwijs volgen 

meer dan 1,1 miljoen leerlingen 

basis- en secundair onderwijs. 

Bijna 270.000 kleuters bezoeken 

2.339 kleuterscholen. In 2.434 

lagere scholen volgen ruim 

448.000 leerlingen dagelijks les. 

In het voltijds secundair 

onderwijs volgen meer dan 

438.000 scholieren les in 1.055 

scholen (Zie Figuur 1).  

Na acht opeenvolgende jaren 

met een toename van het aantal 

inschrijvingen in het 

kleuteronderwijs, was er in het 

schooljaar 2014-2015 een daling 

van het aantal kleuters. Deze 

daling zet zich door in 2015-2016 

(-713 kleuters).  

 

Deze daling is grotendeels terug te vinden in het gewoon kleuteronderwijs (-697 kleuters). In het 

buitengewoon kleuteronderwijs is er een lichte afname (-16 of -0,8%). In het lager onderwijs is er 

vanaf het schooljaar 2010-2011 een steeds grotere toename van het leerlingenaantal. In het 

schooljaar 2014-2015 was er een stijging met 11.368 leerlingen (+2,8%). In 2015-2016 is de aangroei 

nog iets groter, namelijk 11.814 (+2,9%). In het buitengewoon lager onderwijs zien we dat de daling 

van de voorbije 3 jaar zich versterkt doorzet. In 2015-2016 was er een afname met 1.905 (6,9%) 

leerlingen (VRIND 2017; Departement Onderwijs; Figuur 2: Kinderrechtenmonitor indicator 4). 

 

De bevolkingsprognoses van het Federaal Planbureau wijzen op een blijvende algemene groei van 

de bevolking, waarbij de leeftijdscategorie 0-17 jaar iets minder dan 20% van de totale bevolking 

van het Vlaamse Gewest blijft uitmaken. In absolute aantallen is er een toename van de 

schoolbevolking, met verschillende, elkaar opvolgende golfbewegingen (Beleidsdomein Onderwijs 

en Vorming, 2018). 

In 2015 behoort ongeveer 63,5% van de Vlaamse bevolking tot de beroepsactieve leeftijdsgroep (18-

67 jaar). In 2040 daalt dit volgens prognoses tot 56,5%. De stijgende afhankelijkheidsratio maakt 

dat het werk door steeds minder mensen zal moeten gedragen worden. Deze demografische 

kwantitatieve uitdaging maakt de nood aan een geïntegreerde competentiestrategie in het 

onderwijs steeds groter (Beleidsdomein Onderwijs en Vorming, 2018). 

Figuur 1. Uit VRIND 2017 
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OKAN-onderwijs 
 

In het schooljaar 2015-2016 werden 4.113 leerlingen geteld in de onthaalklas voor anderstalige 

nieuwkomers (2.691 jongens en 1.422 meisjes). Dit is een forse stijging ten opzichte van vorig 

schooljaar (Zie Figuur 3). In het schooljaar 2016-2017 daalde dit aantal licht naar 4.096 OKAN-

leerlingen (Zie Figuur 4). De onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers is verbonden met het 

secundair onderwijs, maar wordt niet ingedeeld bij een bepaalde graad of leerjaar (VRIND 2017). 

 

 
Figuur 3. Uit VRIND 2017 

Figuur 2. Uit Kinderrechtenmonitor, cijfers van Departement Onderwijs. 
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Figuur 4. Uit Migratie-en Integratiemonitor 2018 

Vlaanderen zet sterk in op onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Leerkrachten werken 

hard aan taalverwerving bij deze nieuwkomers. Het Kinderrechtencommissariaat meldt echter dat 

een aantal hardnekkige knelpunten, zoals moeilijkheden op schoolniveau van opbouw en behoud 

van expertise, beperkte interactie met andere leerlingen en afwezigheid van opvolging van 

leerlingen na de onthaalklas, de gemiddeld minder gunstige schoolloopbaan van nieuwkomers zou 

kunnen verklaren (Alternatief rapport Kinderrechtencommissariaat 2018, p. 26 in Beleidsadvies KeKi 

2018, p. 75-76). 

 

9.2. Kwaliteit van het onderwijs 

Vlaanderen kende tussen 2006 en 2016 een achteruitgang in de gemiddelde leesvaardigheidsscore 

van 22 punten, waarmee Vlaanderen de grootste daler is in deze periode. Waar we in 2006 nog 

gelijke tred hielden met onze buurlanden, zakt Vlaanderen in 2016 onder het West-Europese 

gemiddelde van 542. Zowat alle deelnemende Europese onderwijssystemen doen het beter dan 

Vlaanderen. Spanje en Portugal halen een gelijkaardig resultaat en enkel Frankrijk en de Franse 

Gemeenschap doen het nog slechter. Vlaanderen bevindt zich in een groep van minder goed 

ontwikkelde onderwijssystemen die zich vaak nog sterk (moeten) concentreren op de absolute 

vaardigheden. Dit zijn geen onderwijssystemen waarmee Vlaanderen vergeleken kan worden. De 

daling in de Vlaamse resultaten tussen 2006 en 2016 doet zich voor in alle thuistaalgroepen, 

waardoor deze niet kan verklaard worden doordat één groep het slechter dan de anderen zou 

doen (Beleidsdomein Onderwijs, 2018). 

 

In 2015 nam Vlaanderen deel aan de internationaal vergelijkende studie TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study). Aan leerlingen werd een toets wiskunde en 

wetenschappen voorgelegd. Vlaamse 15-jarigen zetten in alle domeinen een meer dan behoorlijke 

prestatie neer waardoor Vlaanderen internationaal telkens in de subtop staat. Wiskundige 

geletterdheid blijft het sterkste domein: enkel 5 Aziatische onderwijssystemen doen beduidend 

beter. Voor leesvaardigheid en wetenschappelijke geletterdheid scoren respectievelijk 6 en 9 

onderwijssystemen beter en daar zijn ook telkens enkele Europese landen bij (TIMSS, 2015). 
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Het Vlaams geletterdheidsniveau is tussen 2007 en 2012 niet gestegen. In 2012 is ongeveer 1 op 7 

Vlamingen laaggeletterd. Deze cijfers wijken niet significant af van de vorige meting in IALS (1996). 

In Nederland en Duitsland zien we een gelijkaardige tendens, dus hebben we niet te maken met 

een specifiek Vlaams fenomeen.  

De stagnering van het geletterdheidsniveau is verrassend, omdat in de beschouwde periode het 

onderwijspeil van de bevolking sterk gestegen is. Het percentage laagopgeleiden is in die periode 

gehalveerd en het percentage hoogopgeleiden is fors gestegen, maar dit heeft helaas niet geleid 

tot een stijging van het gemiddeld geletterdheidsniveau en evenmin tot een daling van het 

percentage laaggeletterden. Er zijn meerdere hypothesen om dit te verklaren, zoals een daling van 

de onderwijskwaliteit, een veranderende maatschappelijke en sociaal-culturele context, een trade-

off tussen klassieke vaardigheden zoals geletterdheid en nieuwe vaardigheden zoals ICT en 

probleemoplossende vaardigheden in technologierijke omgevingen en een diploma-inflatie.  

Het geletterdheidsniveau ligt in Vlaanderen hoger dan het OESO-gemiddelde. De matige tot zwakke 

score van de Vlaamse oudere generatie wijst op de uitdagingen voor het Vlaamse beleid inzake 

levenslang leren (Beleidsdomein Onderwijs en Vorming, 2018).  
 

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind adviseert om interdisciplinaire kinderrechteneducatie 

op te nemen in curricula op alle niveaus van het onderwijs (CRC Concluding Observations, 2019). 

 
 

9.3. Schoolloopbaan en opleidingsniveau 

Opleidingsniveau  
 

In het academiejaar 2015-2016 steeg de totale studentenpopulatie in de basisopleidingen van het 

hoger onderwijs met 1,2% ten opzichte van het academiejaar 2014-2015. Zowel aan de universiteiten 

als aan de hogescholen zijn vrouwen in de meerderheid. In 2015-2016 steeg de studentenpopulatie 

in het hogescholenonderwijs met 2% (of 2.358 meer studenten); de studentenpopulatie in het 

universitair onderwijs blijft zo goed als status quo op 0,1% (of 113 studenten meer) (VRIND 2017). 

 

De Europa 2020-strategie wil dat tegen 2020 de hooggeschoolden 40% van de 30- tot 34-jarigen 

uitmaken. De Vlaamse aanscherping hiervan bedraagt 47,8%. Het Vlaamse Gewest behaalde in 2016 

met 47% hooggeschoolde 30- tot 34-jarigen ruim de 40%-norm. Ook de eigen, scherpere 

doelstelling (47,8%) lijkt binnen handbereik te liggen.  In het Vlaamse Gewest is in 2016 23% van de 

15- tot 64-jarige bevolking kortgeschoold, 40% middengeschoold en 38% hooggeschoold. Er zijn 

duidelijk meer hooggeschoolde Vlaamse vrouwen dan mannen (Figuur 5, VRIND 2017).  

 

In het Pact 2020 wordt met het aandeel kortgeschoolden de werkenden en werkzoekenden zonder 

diploma hoger secundair onderwijs bedoeld tussen 15 en 64 jaar. De doelstelling van de Vlaamse 

overheid is dit aandeel in 2020 tot 10,4% te herleiden (een halvering ten opzichte van 2004). In 

2016 bedroeg dit aandeel echter nog steeds 16% (VRIND 2017). 
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Schoolse vertraging 
 

In het 6de leerjaar lager onderwijs heeft ongeveer 1% van de leerlingen minstens 2 jaar schoolse 

vertraging opgelopen: 1,1% van de jongens en 0,9% van de meisjes. Schoolse vertraging doet zich 

veel vaker voor bij niet-Belgische leerlingen. In de lagere school heeft 34,9% van de kinderen met 

een andere nationaliteit een schoolse vertraging van 1 jaar of meer; bij kinderen met een Belgische 

nationaliteit gaat het om 10,3% (Figuur 6, Kind in Vlaanderen 2017). 

 
Figuur 6. Uit Kind in Vlaanderen 2017 

In het 2de jaar van de 3de graad secundair onderwijs heeft bijna 1 leerling op 10 (9,2%) minstens 

2 jaar schoolse vertraging. Hier is het verschil tussen jongens en meisjes veel groter: 11% bij de 

jongens tegenover 7,4% bij de meisjes. In het secundair onderwijs loopt het aandeel kinderen met 

schoolse vertraging op naar onderwijsgraad: in de eerste graad bedraagt het aandeel 20,5%; in de 

derde graad gaat het al om 1 op de 3 leerlingen (33,6%). Voorts toont Figuur 7 ook dat het verschil 

tussen leerlingen met een Belgische en een niet-Belgische nationaliteit in het secundair onderwijs 

Figuur 5. Uit VRIND 2017 
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verder toeneemt. Meer dan de helft van de leerlingen met niet-Belgische nationaliteit kent een 

schoolse vertraging van 1 jaar of meer (Kind in Vlaanderen, 2017). In 2017 had in het laatste jaar 

van het secundair onderwijs 71% van de leerlingen met een buitenlandse nationaliteit een of 

meerdere jaren vertraging opgelopen. Dat is meer dan dubbel zoveel dan leerlingen met een 

Belgische nationaliteit (31%) (Migratie- en Integratiemonitor 2018). Binnen het secundair onderwijs 

komen grote verschillen tussen de onderwijsvormen naar voor. In het BSO hebben leerlingen veel 

vaker schoolse vertraging opgelopen dan in het TSO of KSO. TSO en KSO doen het op hun beurt 

minder goed dan het ASO (Zie Figuur 8). Meisjes doen het in alle onderwijsvormen beter dan 

jongens (Kind in Vlaanderen 2017). 

 

 

Figuur 7. Uit Kind in Vlaanderen 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 8. Uit VRIND 2017 



 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
15.04.2019 Omgevingsanalyse JKP pagina 101 van 165 
 

Vroegtijdig schoolverlaten 
 

Volgens het Vlaamse Pact 2020 

moet het aandeel vroegtijdige 

schoolverlaters in 2020 

gehalveerd zijn ten opzichte van 

de nulmeting in 2008. Toen 

bedroeg het aandeel vroegtijdige 

schoolverlaters 14%. Tegen 2020 

zou het aandeel dus gedaald 

moeten zijn tot 7%. Het tempo van 

de daling van de laatste jaren is 

vooralsnog niet sterk genoeg om 

deze halvering te realiseren. In 

2014-2015 bedroeg het percentage 

vroegtijdige schoolverlaters 11% 

(VRIND 2017). In absolute cijfers 

gaat het over 7.676 leerlingen die 

in 2014-2015 vroegtijdig de school 

verlieten. De verschillen naar 

geslacht blijven opmerkelijk groot: 

13,5% van de jongens versus 8,4% 

van de meisjes verlaat vroegtijdig 

de schoolbanken (Figuur 9 en 10, 

VRIND 2017). 

De verschillen naar sociaal-economische 

achtergrond zijn nog veel sterker. Bij 

kinderen uit een relatief kansarm milieu 

verlaat ruim een kwart vroegtijdig de 

schoolbanken. Bij kinderen uit een relatief 

kansrijk milieu is dat minder dan 5%. Verder 

zijn er ook sterke regionale verschillen. 

Vooral in de grote steden zoals Antwerpen 

(22,1%), Gent (16,6%) en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (18,8%) liggen de 

percentages hoog. Ook een aantal andere 

centrumsteden zoals Turnhout (18,6%) en 

Mechelen (19,3%) heeft af te rekenen met 

hoge cijfers (Kinderrechtenmonitor 2017 in 

Beleidsadvies KeKi 2018, p. 77). 

  

 

Figuur 9. Uit VRIND 2017 

Figuur 10. Uit VRIND 2017 
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We doen het wel beter dan het gemiddelde land uit de Europese Unie. De Europa 2020-strategie 

wil het aandeel vroegtijdige schoolverlaters tegen 2020 onder de 10% brengen. Vlaanderen heeft 

deze laatste doelstelling al bereikt: volgens metingen via de EAK survey zijn er 7% vroegtijdige 

schoolverlaters (Zie Figuur 10). De metingen van het Departement Onderwijs tonen echter nog 

steeds een percentage van 11 procent. 

 

Het aantal uitsluitingen op school stijgt wel. Vooral jongeren in sociaal kwetsbare posities lopen 

meer risico op uitsluiting. Het gaat vooral om kinderen en jongeren waarvan de ouders laag zijn 

opgeleid en/of waar thuis Nederlands niet de moedertaal is (Beleidsadvies KeKi 2018, p. 77). 

 

 

9.4. Ongelijkheid in het onderwijs? 

Onderzoek naar schoolse prestaties toont aan dat gezinskenmerken een grote invloed hebben op 

schoolresultaten. Jongeren uit gezinnen met een lagere socio-economische status, met een 

migratieachtergrond en waarvan de thuistaal niet het Nederlands is, lopen een verhoogd risico op 

een problematische schoolloopbaan. Bijna nergens anders zijn de verschillen tussen lerenden op 

basis van etnisch-culturele of socio-economische achtergrond zo groot als in Vlaanderen. Het PISA-

onderzoek van 2015 bevestigt eerder onderzoek dat er voor Vlaanderen, sterker dan in andere 

landen, een samenhang bestaat tussen achtergrond en leerprestaties. De school produceert sociale 

ongelijkheden. Leerlingen met een lagere socio-economische status, uit eenoudergezinnen en van 

buitenlandse herkomst scoren lager. Ze worden nog te vaak naar het buitengewoon onderwijs 

doorverwezen (Beleidsadvies KeKi 2018, p. 74).  

Verschillende onderzoeken tonen aan dat het niet zozeer de inkomensarmoede, het sociaal-

economisch milieu of de buitenlandse herkomst op zich zijn die tot ongelijke onderwijsresultaten 

leiden, maar wel de afstand tussen de school- en de thuiscultuur die niet overbrugd wordt (Boderé, 

Sassenus en Van Petegem, 2018).  

 

De algemene cijfers over de onderwijsdeelname van kinderen en jongeren met een niet-Belgische 

nationaliteit wijzen niet direct op achterstelling. Het aandeel leerlingen met een vreemde 

nationaliteit in het gewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs komt overeen met het aandeel 

kinderen met een buitenlandse nationaliteit in de betreffende leeftijdsgroep. Het aandeel 

leerlingen met een buitenlandse nationaliteit in het gewoon kleuter- en lager onderwijs lag in het 

schooljaar 2016-2017 respectievelijk op 11% en 9%. In het voltijds gewoon secundair onderwijs had 

in het schooljaar 2016-2017 8,2% van de leerlingen een buitenlandse nationaliteit (Zie Figuur 11). In 

het buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs liggen die percentages respectievelijk 6, 

3 en 3 procentpunten hoger.  

In het secundair onderwijs blijken er daarnaast duidelijk verschillen naar studierichting. In de 2de 

en 3de graad van het ASO en TSO ligt het aandeel leerlingen met een niet-Belgische nationaliteit 

telkens tussen 4% en 6%. In het BSO ligt dat aandeel op 13%. Ook in het buitengewoon secundair 

onderwijs is dit het geval (11%). Het aandeel jongeren met een buitenlandse nationaliteit ligt nog 
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een pak hoger in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (23%) (Figuur 11, Migratie- en 

Integratiemonitor 2018). 

Meer nog dan met nationaliteit hangen de slaagkansen in het onderwijs samen met de aan- of 

afwezigheid van een taalachterstand. Het gewoon kleuter- en lager onderwijs telde begin 2016 

respectievelijk 21% en 19% leerlingen met een niet-Nederlandse thuistaal. In het secundair 

onderwijs gaat het om 14% van de leerlingen.  

De Vlaamse resultaten van het PISA-onderzoek uit 2015 over de onderwijsprestaties van 15-jarigen 

geven aan dat autochtone leerlingen (zelf en hun ouders in België geboren) veel beter scoren dan 

leerlingen die zelf of wier ouders in het buitenland geboren zijn. Van de autochtone leerlingen 

haalt 13% het basisvaardigheidsniveau op vlak van wetenschappelijke geletterdheid niet? Bij de 

leerlingen met een migratieachtergrond loopt dat op tot 39%. Ook als er rekening gehouden wordt 

met de verschillen in sociaal-economische achtergrond van beide groepen blijven de autochtone 

leerlingen beduidend beter scoren. De resultaten op de wetenschappelijke geletterdheidsschaal 

wijzen op een verschil van iets meer dan 80 punten tussen autochtone leerlingen en leerlingen 

met een migratieachtergrond. Dat is een aanzienlijk verschil, wetende dat een jaar scholing 

gelijkgesteld wordt met ongeveer 30 punten. Het gaat om het op een na grootste verschil van alle 

geteste EU15-landen, de landen die reeds 13 jaar of langer lid zijn van de EU. Enkel in Finland ligt 

Figuur 11. Uit Migratie- en Integratiemonitor 2018 
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de kloof tussen autochtone leerlingen en leerlingen met een migratieachtergrond nog iets hoger. 

Opvallend is verder dat de eerste generatie leerlingen in Vlaanderen nagenoeg op hetzelfde niveau 

scoort als de tweede generatie leerlingen. In de meeste andere landen scoort de eerste generatie 

veelal (duidelijk) minder goed dan de tweede generatie. Dit komt door het relatief hoge aandeel 

leerlingen met de Nederlandse nationaliteit bij de eerste generatie leerlingen in het Vlaamse 

onderwijs (Migratie- en Integratiemonitor 2018) .  

In het schooljaar 2015-2016 had 4% van de leerlingen met als thuistaal niet het Nederlands in het 

laatste jaar van het gewoon lager onderwijs al 2 of meer jaar schoolse vertraging opgelopen. Bij 

de leerlingen met Nederlands als thuistaal is dat slechts 0,5%. In het secundair onderwijs loopt de 

schoolse vertraging verder op: 29% van de leerlingen in het 2de leerjaar van de 3de graad van het 

gewoon secundair onderwijs met een vreemde thuistaal heeft 2 of meer jaar vertraging opgelopen. 

Bij de leerlingen met Nederlands als thuistaal gaat het slechts om 7%. 

Uiteindelijk verlaten jongeren met een andere thuistaal dan het Nederlands veel vaker het 

secundair onderwijs zonder diploma. In 2015 verlieten 22% van de leerlingen met als thuistaal niet 

het Nederlands het secundair onderwijs zonder diploma. Bij de leerlingen met Nederlands als 

thuistaal ligt het aandeel vroegtijdige schoolverlaters 3 keer lager (7%). Ook voor jongeren met 

een buitenlandse nationaliteit is dit het geval. In 2015 ging het bij de leerlingen met een EU-

nationaliteit om 24%, bij de leerlingen met een niet-EU-nationaliteit om 38%. Bij de leerlingen met 

een Belgische nationaliteit lag dat aandeel op 10% (Figuur 12, Migratie- en Integratiemonitor 2018).  

 

 
Figuur 12. Uit Migratie-en Integratiemonitor 2018 
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Ook wat het hoger onderwijs betreft, lijkt het aandeel personen met een vreemde nationaliteit 

(8,2% in 2015-2016) niet direct te wijzen op achterstand (Zie Figuur 13). Maar een aanzienlijk deel 

van de personen met een niet-Belgische nationaliteit ingeschreven in het Vlaamse hoger onderwijs 

komt hier enkel om te studeren en vertrekt daarna weer.  

Als enkel gekeken wordt naar de deelname aan het hoger onderwijs van de personen die in 

Vlaanderen secundair onderwijs hebben gevolgd, blijkt een ander beeld. Zo volgden 7 op de 10 

leerlingen met een Belgische nationaliteit die in Vlaanderen in 2015 een diploma secundair 

onderwijs hebben gehaald in het daaropvolgende academiejaar een professionele of academische 

bacheloropleiding. Bij de niet-Belgen gaat het om de helft van de leerlingen (zie Figuur 14 en VRIND 

2017).  

 

 
Figuur 14. Uit Migratie- en Integratiemonitor 2018 

 

Figuur 13. Uit Migratie- en Integratiemonitor 2018 
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Als we kijken naar de algemene opleidingsgraad van de bevolking, zien we dat bij de personen 

geboren buiten de EU het aandeel laagopgeleiden 44% bedraagt, bij de personen geboren in België 

19% en bij de personen geboren in een EU-land 25%. Vergeleken met de EU15-landen is het aandeel 

laagopgeleiden bij de personen geboren buiten de EU vrij hoog in Vlaanderen en beduidend hoger 

dan het EU15-gemiddelde (Zie Figuur 15, Migratie- en Integratiemonitor 2018). 

 

 
Figuur 15. Uit Migratie-en Integratiemonitor 2018 

Het Vlaamse onderwijs realiseert inderdaad geen gelijke kansen (geen enkel land overigens), maar 

geeft jongeren uit kansarmere milieus wel veel betere kansen dan in landen waar het gemiddelde 

laag ligt. De gemiddelde score van jongeren met lage socio-economische status bedraagt in 

Vlaanderen voor wiskunde (PISA 2012) 488 punten. Daarmee scoort Vlaanderen het tweede hoogste 

in Europa (na Estland). Vlaanderen heeft zelfs het hoogste percentage (10,3%) resiliënte jongeren 

van heel Europa (zowel jongens als meisjes, dus geen genderverschil). Dat betekent dus dat we de 

meeste jongeren hebben uit de laagste SES-klasse (onderste kwart) dat in het hoogste kwart scoort 

op wiskunde (over alle landen en na controle voor SES van het land). Als we bovendien rekening 

houden met de reële maatschappelijke diversiteit, dan prijkt Vlaanderen ook geheel bovenaan het 

Europese peloton, zowel voor de gemiddelde wiskundescore als voor het percentage resiliënte 

leerlingen (Van den Broeck, W. 2014). 

Niet alle ouders hebben nu gelijke toegang tot (het kiezen van) regulier onderwijs, zoals 

vooropgesteld door het M-decreet. Kinderen in het regulier onderwijs kunnen op dit moment niet 

rekenen op dezelfde mate van zorg als in het buitengewoon onderwijs. Ouders die ervoor kiezen 

om hun kinderen in het reguliere onderwijs in te schrijven, zijn aangewezen op een (te betalen) 

extra zorgaanbod (ergotherapie, fysiotherapie, etc.) die zij in het buitengewoon onderwijs gratis 

zouden krijgen (Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, p. 77-78 in Beleidsadvies KeKi 2018, 

p.75). Ook het VN-Comité voor de Rechten van het Kind uit bezorgdheid over de gelijke toegang 

tot onderwijs voor kinderen in armoede en kinderen met een handicap. Ook wijst het comité op 
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schoolkosten en de inhouding van de schooltoelage in geval van veelvuldige afwezigheid op school 

en de discriminatie van bepaalde groepen kinderen als drempels voor kwalitatief onderwijs.  

 

Zowel de OESO als de UNESCO (2015) zien een grote rol weggelegd voor onderwijs om de ongelijke 

startposities weg te werken (Beleidsdomein Onderwijs en Vorming, 2018).  

In de Slotbeschouwingen van 2019 adviseert het comité België dan ook om te vechten tegen 

discriminatie in scholen, om leerkrachten te versterken in diversiteit en interculturele competenties, 

om schoolkosten af te schaffen, om het Vlaamse beleid inzake schooluitval te herzien, niet -

repressieve maatregelen te ontwikkelen zodat kinderen uit kwetsbare groepen school blijven 

volgen en om maatregelen tegen pesten te intensifiëren en de capaciteit van de scholen te 

verhogen (CRC Concluding Observations, 2019). 

 

 

9.5. Internationale uitwisselingen 

In het academiejaar 2017-2018 volgden zo'n 5.789 studenten uit het hoger onderwijs via het 

uitwisselingsprogramma Erasmus een deel van hun studies of stage in een ander Europees land. 

Dit is een stijging van 80% over 10 jaar. In het schooljaar 2015-2016 waren dit 5.325 studenten. Dit 

schooljaar verbleef een student gemiddeld 4,7 maanden in het buitenland voor studies en 

gemiddeld 3,7 maanden voor een stage. 

Ook leerlingen uit het secundair technisch of beroepsonderwijs kunnen via Erasmus stage lopen. 

Dit jaar liepen al 2.305 leerlingen een Erasmus-stage, een verdubbeling ten opzicht van 2014 (VRIND 

2017). 

 

9.6. Wat denken kinderen en jongeren? 

Uit de data van de bevraging van de JOP-kindmonitor (kinderen tussen 10 en 13 jaar) kunnen we 

afleiden dat de meeste jongeren in Vlaanderen van deze leeftijdscategorie graag tot zeer graag 

naar school gaan: ze voelen zich sociaal aanvaard, hebben goede relaties met hun leerkrachten, 

een positief academisch zelfbeeld en een redelijke interesse in de leerstof. Dit positieve verhaal 

geldt zelfs nog iets sterker voor de jongste leeftijdsgroep uit de JOP-kindmonitor, die in de laatste 

2 jaar van het lager onderwijs zitten. De overgang naar het secundair onderwijs vormt slechts in 

bescheiden mate een breekpunt. Enkel de relatie met leerkrachten wordt iets minder goed na de 

overgang naar de middelbare school (Jongeren in cijfers en letters 4, 2019). 

 

Naast dit positieve verhaal tekent zich echter ook een ander patroon af. Een deel van de leerlingen 

beleeft school niet per se als een fijne plek. Deze leerlingen zijn bovengemiddeld vaak afkomstig 

uit lager opgeleide gezinnen en/of hebben een migratieachtergrond. Jongeren met een 

migratieachtergrond hebben vaker een lager academisch zelfbeeld dan jongeren zonder 

migratieachtergrond. Jongeren uit lager opgeleide gezinnen hebben naast een lager academisch 

zelfbeeld ook vaker het gevoel minder sociaal aanvaard te worden door klasgenoten. Ook zijn het 

voornamelijk jongeren uit deze groepen die in hogere mate aangeven dat zij school niet per se 

ervaren als een rechtvaardige plek waar ze eerlijk behandeld worden of als een plek waar er naar 
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hen geluisterd wordt. Opvallend is dat dit opgaat voor zowel jongeren in de eerste graad van het 

secundair onderwijs alsook voor jongeren in de laatste jaren van het lager onderwijs. Het lager 

onderwijs is dus geen plek waar dergelijke sociale verschillen (nog) niet aan de orde zijn (Jongeren 

in cijfers en letters 4, 2019).  

 

In de shortlist van De Ambrassade (2017) gaven alle jongeren ouder dan twaalf ‘Onderwijs’ aan als 

een prioritair thema, met een piek bij de 13- tot 17-jarigen. Ze melden een nood aan meer 

begeleiding en hebben kritiek op het huidige watervalsysteem. Ze willen onderwijs dat toegankelijk 

is voor iedereen en meer ondersteuning voor leerkrachten. Schoolmoeheid signaleren ze als een 

reëel probleem. Dit is in overeenstemming met wat Belgische jongeren aangeven in de bevraging 

van What Do You Think? van UNICEF uit 2012. Spijbelen is volgens jongeren vluchtgedrag, niet om 

een paar uurtjes vrij te hebben (Shortlist De Ambrassade 2017). 

 

Kinderen en jongeren geven aan dat leerkrachten van essentieel belang zijn voor welzijn op school 

(UNICEF, 2012). Ze geven aan dat er soms een kloof is tussen de leefwereld van de leerkrachten en 

die van henzelf: “Leerkrachten vandaag leven te fel in hun eigen wereld. Ze weten niet hoe zwaar 

het is tegenwoordig”. Ze missen vaak een echte dialoog (Shortlist De Ambrassade, 2017). 

Verscheidene studies gaven de jongste jaren aan dat kinderen zich niet gehoord voelen op school. 

Vaak wordt participatie beperkt tot de leerlingenraad en tot bepaalde thema’s zoals het 

schoolreglement of conflictsituaties (Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, p. 31 in 

Beleidsadvies KeKi 2018, p. 73). Tijdgebrek wordt aangehaald als drempel. Ze vertellen ook dat lage 

verwachtingen, vooroordelen of stigmatisering een invloed hebben op de leerprestaties, het gedrag 

en de motivatie van leerlingen. 

 

Een van de EU Youth Goals is ‘Kwaliteitsvol leren’. De jongeren benadrukken gelijke toegang tot 

onderwijs en niet-formeel leren. Jongeren moeten interculturele en praktische vaardigheden 

aangeleerd krijgen (EU Youth Goals, 2018). Ook kritisch nadenken, creativiteit, 

burgerschapseducatie en politieke vorming moeten in het lessenpakket (Shortlist De Ambrassade, 

Beleidsadvies KeKi 2018, p. 73 en Het Scholierenrapport Vlaamse Scholierenkoepel 2016, p. 24-27). 

De thema’s zijn opgenomen in de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair 

onderwijs. 

In de bevraging van VIVES geven jongeren aan dat hun schoolcarrière over het algemeen goed 

verloopt. Ze merken wel dat de combinatie vrije tijd en schoolwerk soms wat stroef verloopt. De 

zoektocht naar stageplaatsen loopt ook niet altijd even vlot. De jongeren zouden een verbreding 

van het lessenpakket willen; als standaardvakken minder uren bevatten kan er ruimte ontstaan 

om meer keuzevakken in te voeren. Door middel van stages bereidt het onderwijs studenten voor 

op de arbeidsmarkt, maar dit zou ook mogelijk zijn door meer praktijkgerichte vakken. Deze nood 

wordt vooral in het ASO gevoeld. Ook huishoudelijke taken en financiële geletterdheid zijn nu te 

weinig aanwezig in het curriculum. Jongeren willen beter voorbereid worden op het echte leven. 

Dit wordt ook aangegeven in het Scholierenrapport van de Vlaamse Scholierenkoepel (2016). Ook 

vragen de jongeren meer mogelijkheid tot feedback geven over de leerkrachten.  

Wanneer leerlingen problemen ervaren op school is niet iedereen op de hoogte bij wie ze terecht 

kunnen. In het begin van het schooljaar overspoelt allerlei informatie hen, waardoor het niet meer 
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bij te houden is. Het zou beter zijn om deze informatie meerdere keren per jaar aan te halen en 

dit elk jaar opnieuw (Bachelorproef VIVES 2018).  

 

Kinderen willen een leerlingenbegeleiding die zich niet beperkt tot het ondersteunen van kinderen 

in hun functioneren op school. Zij wensen een leerlingenbegeleider die beschikbaar is voor vragen 

van leerlingen over hun algemeen welbevinden, bereikbaar is in de vakantieperiodes en een 

netwerk van zorgaanbieders heeft of kent (Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, p. 60 in 

Beleidsadvies KeKi 2018, p. 78). In het secundair onderwijs is vaak een leerlingenbegeleider aanwezig, 

maar deze persoon heeft niet altijd voldoende tijd voor de leerlingen. Vooral bij jongens heerst er 

nog een taboe rond het zoeken naar hulp bij problemen. Het is ook de taak van leerkrachten om 

problemen bij leerlingen te signaleren. De leerlingen hebben vaak het gevoel dat de directie meer 

bezig is met het imago van de school en tellingen, dan met de leerlingen op zich. Als scholen meer 

zouden samenwerken, zou dit kunnen worden opgelost (Bachelorproef VIVES 2018). 

 

Geweld op school is een van de meest gemelde onderwijsproblemen bij de Klachtenlijnen van de 

Kinderrechtencommissarissen in België. Het betreft zowel geweld tussen leerlingen onderling, als 

van leerkrachten tegenover leerlingen. In het bijzonder is pesten op school een blijvende 

wederkerend fenomeen, ondanks de vele inspanningen die Vlaanderen en de scholen leveren om 

pesten bespreekbaar te maken en een pestbeleid uit te werken. Recent HSBC-onderzoek, gevoerd 

door UGent voor Vlaanderen, wijst uit dat 20% van de leerlingen pestervaringen meldt. Ongeveer 

34.500 leerlingen tussen de 10 en 18 jaar (of 5%) zouden elke week gepest worden. De 

Kinderrechtencommissaris wijst bovendien op de specifieke problematiek van het pesten van 

kinderen van vreemde herkomst door medeleerlingen en leerkrachten.. De terroristische aanslagen 

in 2015 en 2016 hebben dit fenomeen versterkt. Er zijn klachten van beledigingen, fysiek geweld, 

racistische intimidatie door medeleerlingen en stereotype uitspraken en beledigingen van de kant 

van leerkrachten (Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, p. 27-28 en Alternatief 

rapport Kinderrechtencoalities 2018, p. 44-46 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 79). 

 

Jongeren kijken positief naar het M-decreet, maar merken dat scholen nog altijd niet volledig 

aangepast zijn. Jongeren hebben twijfels over het feit dat dit decreet de keuzemogelijkheid 

wegneemt om al dan niet te kiezen voor het regulier onderwijs. Sommige jongeren hebben nu 

eenmaal nood aan speciale begeleiding, waar het reguliere onderwijs niet altijd voldoende op 

afgestemd is. Extra ondersteuning voor de leerkrachten is aangewezen. Jongeren willen goed 

onderwijs voor elke jongere: diegenen die meer ondersteuning nodig hebben, maar ook diegene 

die iets sneller vorderingen maken.  

Sommige jongeren geven aan dat ze niet voldoende begeleiding hebben gekregen bij het zoeken 

naar een gepaste studierichting, zowel in de overgang van het basisonderwijs naar het secundair, 

als in de overgang naar hoger onderwijs. Hierdoor maken heel wat jongeren impulsieve 

beslissingen, waardoor ze in een suboptimale studierichting belanden. De jongeren suggereren 

meer ondersteuning van het CLB. De jongeren zijn wel enthousiast over de onderwijskiezer en de 

SID-in-beurs (Bachelor-proef VIVES 2018 en UNICEF, 2012 en 2018). 
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9.7. Wat vinden experts?  

De experten die werden bevraagd in de Bachelorproef van VIVES zien een verhoging van de 

mogelijkheden voor heel wat jongeren door de modernisering van het secundair onderwijs. 

Sommige experten zijn van mening dat het klassieke fenomeen van A- en B-stromingen hiermee 

niet verdwijnt. De op- of herwaardering van TSO en BSO is een belangrijke uitdaging. Ons huidig 

onderwijs legt immers nog steeds sterk de nadruk op taalvakken en wiskunde. Experts hebben 

echter het gevoel dat leerlingen vanuit het BSO sneller op eigen benen staan dan studenten uit 

het TSO of ASO. Dit komt doordat zij meer praktijkgerichte vakken hebben en meer bezig zijn met 

hun toekomst. De experten zien wel dat deze leerlingen minder kritisch ingesteld en politiek 

gevoelig zijn. Tegenwoordig ligt de nadruk te veel op presteren terwijl het onderwijs meer zou 

moeten focussen op het leven na de schoolcarrière van jongeren: leren kritisch nadenken en de 

praktijken van een zelfstandig leven. 

Het is van belang dat ieder kind zijn talenten ten volle kan ontwikkelen, maar op eigen tempo. Dit 

kan door middel van individuele trajecten, zowel in het lager-, secundair – als hoger onderwijs, 

onder begeleiding van een coach eerder dan een leerkracht. Voor maatschappelijk kwetsbare 

groepen is de hervorming van het secundair onderwijs een ingewikkeld gegeven. Voor hen is het 

moeilijk om een goede keuze te maken, omdat ze door het bos de bomen niet meer zien. Deze 

leerlingen hebben meer begeleiding nodig (Bachelorproef VIVES, 2018). 

 

De experten gaven ook de aanbeveling dat de school de lessen zou laten beëindigen rond 15 uur 

en dat de school pas zou sluiten om 18 uur. In die drie uren kunnen jongeren ervoor kiezen om 

hun huiswerk te maken of om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod dat door de scholen zou 

worden georganiseerd. Het is namelijk een van de grootste onrechtvaardigheden in het 

onderwijssysteem dat zorgt voor grote ongelijkheid, namelijk dat niet alle jongeren ondersteuning 

krijgen van ouders of gezinsleden om hun huiswerk te maken. In het vrijetijdsaanbod op school 

zou zeker een openwerkplek met computers en boeken aanwezig mogen zijn.  

Binnen het lager onderwijs, het secundair onderwijs en de hogescholen valt meer in te zetten op 

kinderrechteneducatie. Vooral in de lerarenopleiding, gezien de verwachting dat leerkrachten 

jongeren klaarstomen en hen bewust maken over hun rechtspositie (Bachelorproef VIVES, 2018). 

Kinderrechten zitten slechts impliciet in het inspectiemodel voor scholen en in de 

basiscompetenties van leerkrachten. Kinderrechten moeten in het onderwijs expliciet verankerd 

zijn (Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, p. 9 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 72). 

 

Volgens de experts kan de samenwerking tussen zorginstituties en het onderwijs beter. Grote 

campussen zijn nuttig omdat deze instanties zo makkelijker echt ter plaatse aanwezig kunnen zijn. 

Zo zou er een snelle doorstroming zijn en zou het makkelijker zijn voor iedereen om te weten 

waar jongeren terecht kunnen met hun problemen. Er zijn veel voorzieningen in Vlaanderen, maar 

soms weten we niet goed welke hulp een bepaalde instantie kan bieden. Het is de taak van het 

onderwijs om dit coherent te maken.  

Momenteel is er geen definitie van kwalitatief onderwijs, maar aan de hand van 

gestandaardiseerde testen die alle leerlingen afleggen zou men de kwaliteit van de school kunnen 

meten. Deze testen zouden niet mogen dienen om scholen te rangschikken (Bachelorproef VIVES, 

2018).  
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Over het M-decreet zijn de experten ambivalent. Volgens hen is de utopie van inclusie een mooie 

gedachte, maar beschikken veel scholen niet over voldoende middelen om dit te realiseren. 

Leerkrachten krijgen te weinig ondersteuning om gepaste zorg te bieden aan leerlingen die onder 

het M-decreet vallen. Er is de vraag naar tijd en ruimte om leerkrachten in hun competenties te 

versterken. Dit zou voor een betere en gelijke oriëntering van leerlingen zorgen. De experten geven 

aan dat er een risico is op onverdraagzaamheid bij hun medestudenten. Het is de taak van 

leerkrachten om hierop in te spelen (Bachelorproef VIVES 2018). Er is bovendien veel 

rechtsonzekerheid over de toegang van kinderen met een beperking tot het gewoon onderwijs. 

Vanaf 1 september 2017 geldt een nieuw ondersteuningsmodel. De overgang verliep echter heel 

snel en onduidelijk en zonder betrokkenheid van ouders of kinderen. Hierdoor valt sommige 

ondersteuning weg of is het niet duidelijk waar ze moet aangevraagd worden. Het ontbreken van 

continuïteit en perspectief voor deze extra kwetsbare kinderen is een groot probleem en treft 

vooral de zwakste gezinnen (Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, p. 77-78 in 

Beleidsadvies KeKi 2018, p. 75). In de Slotbeschouwingen van februari 2019 verwelkomt het VN-

Comité voor de Rechten van het Kind het M-decreet en daarmee gepaard gaande daling van het 

aantal leerlingen in het bijzonder onderwijs als een belangrijke vooruitgang. Het comité hamert 

op het belang van inclusief onderwijs, met inbegrip van het belang van redelijke aanpassingen 

(CRC Concluding observations Belgium 2019).  
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10. Werk 

 

10.1. Werkzaamheidsgraad 

In 2017 stuurden werkgevers in totaal 1.567.357 vacatures naar VDAB, een toename van 16,1% ten 

opzicht van 2016 en een record.  

 

De totale werkzaamheidsgraad steeg ten opzicht van 2016 in 2017 met 1 procent naar 73%. De 

kerndoelstelling is het bereiken van een werkzaamheidsgraad van ruim 76% bij de Vlaamse 20- tot 

64-jarigen tegen 2020. Een reeks doelstellingen, opgesteld in het kader van het Pact 2020 en de 

Europa 2020-strategie, geven deze ambitie vorm. Bij de jongeren en bij de meeste kansengroepen 

(vrouwen, personen afkomstig van buiten de EU en personen met een arbeidshandicap) is de 

werkzaamheidsgraad een stuk lager. De werkzaamheidsgraad steeg bij Vlaamse mannen van 76% 

in 1999 tot 78% in 2017. Bij Vlaamse vrouwen steeg het aandeel werkenden sterker, van 58% in 1999 

tot 68% in 2017. Voor cijfers tot en met 2016 zie Figuur 1. 

 

 

 

Figuur 1. Uit VRIND 2017 

De werkzaamheidsgraad van de Vlaamse laaggeschoolden blijft veel lager dan die van de midden- 

en hooggeschoolden. De werkzaamheidsgraad bij laaggeschoolde personen bedroeg 51% in 2017. 

Bij middengeschoolde personen was dat 72% en bij hooggeschoolde personen 84%.  
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De jongerenwerkzaamheid (20 

tot 24 jaar) is tussen 2008 en 

2016 behoorlijk gedaald van 

56% naar 46% en ligt ook over 

het algemeen duidelijk lager 

dan bij de andere 

leeftijdsgroepen omdat een 

groot aandeel van de 20- tot 24-

jarigen nog studeert en dus 

beschouwd wordt als zijnde 

niet-beroepsactief.  

 

Een lage werkzaamheidsgraad 

in deze leeftijdsgroep kan 

echter ook een gevolg zijn van 

een relatief hoog aantal 

werkloze jongeren of jongeren 

die om een niet-

studiegerelateerde reden niet-

actief zijn op de arbeidsmarkt. 

In 2017 waren er in het Vlaamse 

Gewest 7,2% NEET-jongeren van 

15 tot 24 jaar. Deze jongeren 

vormen een specifiek kwetsbare 

groep werklozen omdat zij niet 

aan het werk zijn en geen 

onderwijs of opleiding volgen. 

Vlaanderen ligt onder het Belgische (9,3%) en het Europese gemiddelde (10,9%) voor deze groep 

jongeren (Departement Onderwijs). 

 

De kloof tussen de werkzaamheidsgraad van jongeren van Belgische herkomst en jongeren van 

EU-herkomst bedraagt 8 procentpunten. De kloof tussen de jongeren van Belgische herkomst en 

jongeren van niet-EU-herkomst loopt op tot 16 procentpunten (Zie Figuur 2). De 

werkzaamheidsgraad ligt het laagst bij de jongeren met een herkomst van Noord-Amerika en 

Oceanië, van DR Congo, Burundi en Rwanda, van overig Azië en van overig Afrika. Opvallend is wel 

dat de werkzaamheidsgraad van jongeren tussen 2009 en 2016 bij nagenoeg alle herkomstgroepen 

gedaald is. Enige uitzondering hierop zijn de jongeren met een EU13-herkomst (Figuur 3, Migratie-

en Integratiemonitor, 2018). 

Figuur 2. Uit VRIND 2017 
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Figuur 3. Uit Migratie- en Integratiemonitor 2018 

 

10.2. Verloning 

HR-diensterverlener Acerta analyseerde de lonen van starters bij meer dan 40.000 werkgevers uit 

2016. Uit die analyse blijkt dat schoolverlaters, jonger dan 25 jaar en minder dan een jaar aan het 

werk, gemiddeld 2.195 euro bruto verdienen. Een startende schoolverlater met een diploma lager 

middelbaar onderwijs verdient gemiddeld 1.830 euro bruto. Dat is 16% minder dan het gemiddelde. 

Iemand met een universitair diploma verdient dan weer 2.426 euro, ofwel 10% meer dan het 

gemiddelde. Een diploma is dus wel degelijk een doorslaggevende factor voor de loonbrief. Wat 

nog opvalt in de cijfers van Acerta over loopbaanstarters is de loonkloof tussen mannen en 

vrouwen. Gemiddeld verdienen vrouwen al van bij de start minder dan mannen. Bij 

loopbaanstarters onder het arbeidersstatuut is de kloof het grootst: vrouwen verdienen bijna 10% 

minder (Acerta 2018). 

 

10.3. Werkloosheidsgraad jongeren 

60% van de ondervraagde Belgen vindt dat de huidige toestand van de Belgische economie goed 

is. Toch wordt werkloosheid het vaakst genoemd als een van de belangrijkste problemen waar het 

land mee te kampen heeft. Bovendien is inflatie het probleem dat de ondervraagde Belgen het 

vaakst vermelden bij het identificeren van de belangrijkste problemen in hun eigen leven 

(Eurobarometer 2017). 
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De VDAB-werkloosheidsgraad geeft aan welk 

aandeel van de beroepsbevolking 

ingeschreven is als niet-werkende 

werkzoekende. In januari 2018 komt de VDAB-

werkloosheidsgraad op 6,83%. Dit ligt op 

hetzelfde niveau als in januari 2012 en een 

halve procent lager dan in januari 2016. Dit 

percentage zakte onder 6% in het derde 

kwartaal van 2018 

 

Het aantal niet-werkende werkzoekenden 

daalt met 6% van januari 2017 naar januari 

2018 (Zie Figuur 7). Niet elke leeftijdscategorie 

profiteert even hard. De jongste 

leeftijdscategorie -18-jarigen en de oudsten 

(ouder dan 60) vormen nog steeds een 

probleem. Gebrek aan werkervaring en te lage 

of verkeerde scholing spelen de jongeren 

parten (VDAB statistieken). 

Voor jongeren jonger dan 25 jaar daalt de 

werkloosheidsgraad van 16,19% in januari 2017 naar 14,82% in januari 2018. Het grootste 

struikelblok blijft om werkervaring op te bouwen en duurzaam werk te vinden. In 2017 vonden 62,7 

% van de jongeren die instroomden werk (Jaarverslag VDAB 2017). 

 

 Er is ook een sterke regionale spreiding in de Vlaamse werkloosheidscijfers (Beleidsadvies KeKi 

2018, p. 81). Opvallend daarbij is dat de jeugdwerkloosheid piekt in Antwerpen, de grootste Vlaamse 

stad. Actiris – de Brusselse arbeidsbemiddelaar – signaleert overigens ook een zeer hoge 

werkloosheid bij Brusselse jongeren en wijst erop dat alle Belgische grootsteden kampen met een 

vergelijkbare problematiek  

 

In vergelijking met de totale groep blijft het na vier maanden voor allochtonen, laaggeschoolden 

en jongeren met een arbeidsbeperking moeilijker om een job te vinden. Dit geldt ook voor 2017: 

56% van de totale groep jongeren was na vier maanden aan het werk, ten opzichte van 30% 

laaggeschoolden, 31% allochtonen en 40% van de jongeren met een arbeidsbeperking. Wie 

voortijdig en dus zonder diploma of eindgetuigschrift de schoolbanken verlaat, loopt een groot 

risico om zelfs na een jaar nog geen enkele werkervaring te hebben (VDAB jaarverslag 2017).   

 

Hoogopgeleide jongeren zijn in de periode van vijf jaar na hun afstuderen gemiddeld drie jaar 

aan het werk. Hun laaggeschoolde leeftijdsgenoten hebben in dezelfde periode gemiddeld maar 

iets langer dan een jaar een baan (Cockx, 2013). In 2016 was de jeugdwerkloosheid voor jongeren 

tussen 15 en 24 jaar 11,5% voor hoog- en middelopgeleide jongeren en 27% voor laagopgeleide 

jongeren. Naast het opleidingsniveau zijn ook het land van herkomst en een eventuele handicap, 

aandoening of ziekte in belangrijke mate bepalend voor de kansen van jongeren op de 

arbeidsmarkt (Scholiers & Herremans, 2016). Deze factoren kunnen tijdens aanwervingsprocedures 

leiden tot discriminatie (Unia, 2016). 

Figuur 4. Uit Jaarverslag VDAB 2017 
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In 2017 zette de 

verbetering van het 

economisch klimaat zich 

verder door, en bijgevolg 

ook het 

aanwervingsbeleid, wat 

de tewerkstellingskansen 

voor jongeren verder 

deed groeien. In het 

laatste kwartaal van 2017 

vonden opnieuw meer 

jongeren 12 maanden na 

instroom in de 

werkloosheid een job 

(64%). 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Uit Jaarverslag VDAB 2017 

Figuur 7. Uit Arvastat 2018 

Figuur 5. Uit jaarverslag VDAB 2017 
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10.4. Langdurige werkloosheid 

 

In 2017 telde Vlaanderen 212.677 

werkzoekenden (jaargemiddelde), 12.102 

minder dan een jaar eerder, wat een daling is 

van 5%. Bij de langdurig werkzoekenden (1 tot 

2 jaar) zien we zelfs een daling van 7%. Bij de 

zeer langdurig werkzoekenden was die daling 

echter beduidend minder (3,5%). In 2017 waren 

er nog steeds 12.000 jongeren langer dan een 

jaar zonder werk (Zie Figuur 8). 

 

 

 

10.5. Werken en Gezin 

Op basis van de gegevens van de EU-SILC-survey blijkt dat het aandeel personen dat leeft in een 

huishouden waar niet of nauwelijks wordt gewerkt, sterk verschilt naar nationaliteit en 

geboorteland. Bij de personen met een niet-EU-nationaliteit ligt dat aandeel bijna 4 keer hoger 

dan bij personen met een Belgische nationaliteit. Een gelijkaardig verschil is er te zien naar 

geboorteland (Zie Figuur 9, Migratie- en Integratiemonitor, 2018). 

 

 
Figuur 9. Uit Migratie- en Integratiemonitor 2018 

 

91% van de minderjarigen leefde eind 2015 in een gezin met minstens 1 werkende ouder. Bij 4,3% 

van de kinderen is geen enkele ouder werkzaam. 62% van de kinderen woont bij 2 werkende 

ouders (Kind in Vlaanderen 2017). Het aandeel kinderen met minstens 1 werkende ouder ligt lager 

bij kinderen van niet-Belgische herkomst.  Kinderen uit eenoudergezinnen leven vaker in een gezin 

Figuur 8. Uit Jaarverslag VDAB 2017 
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met lagere werkintensiteit. Bijna een kwart (24,1%) van de kinderen uit een eenoudergezin heeft 

geen werkende ouder. Bij de kinderen uit een tweeoudergezin gaat het om 0,9% (Zie Figuur 10). 

Aangezien van ongeveer 5% van de kinderen de arbeidsparticipatie in het gezin niet uit te klaren 

valt, moeten de percentages als minimumsituaties beschouwd worden (Kind in Vlaanderen 2017). 

 

 

Eind 2015 zien we dat vaders vaker aan het werk zijn dan moeders (82,4% versus 73,1%). Moeders 

werken veel vaker deeltijds dan vaders. In figuur 11 zien we dat het aandeel kinderen met twee 

werkende ouders aanzienlijk lager ligt bij kinderen met een andere herkomst. Kinderen met een 

buitenlandse herkomst hebben duidelijk vaker een ouder met socio-economische positie ‘andere’, 

Dit is niet-werkend of niet aangesloten bij een Belgische sociale zekerheid. Ook hebben ze vaker 

dan kinderen van Belgische herkomst een ouder die werkzoekend of niet-beroepsactief is (Kind in 

Vlaanderen 2017). 

Figuur 10. Uit Kind in Vlaanderen 2017 
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Figuur 11. Uit Kind in Vlaanderen 2017 

 

10.6. Wat vinden jongeren? 

Jongeren voelen zich onzeker in hun zoektocht naar werk. Dit blijkt uit gesprekken die De 

Ambrassade in het kader van een participatief belevingsonderzoek voerde (2016). Ze voelen zich 

onvoldoende begeleid, ze zijn onvoldoende geïnformeerd over hun rechten en plichten op de 

arbeidsmarkt en vinden geen gepaste ondersteuning tijdens hun eerste job. De school besteedt te 

weinig aandacht aan de werking van de arbeidsmarkt en weinig jongeren komen er in contact 

met de praktijk van de werkvloer. Daarnaast botsen jongeren bij hun zoektocht naar een job op 

een gebrek aan ervaring en de sterke focus op diploma’s (De Potter, 2018). 

 

Een van de EU Youth Goals 2018 is ‘Kwaliteitsvol werk voor iedereen’. Jongeren willen dat Europa 

strijdt voor gelijke rechten en het beëindigen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Ook willen 

jongeren een onderwijssysteem dat hen beter voorbereidt op de arbeidsmarkt, en moeten de 

competenties die jongeren verwerven tijdens stages en vrijwilligerswerk meer worden erkend (EU 

Youth Goals, 2018).  

 

Waar de jongeren in de bevraging van VIVES belang aan hechten in een job is de sfeer en de 

collegialiteit. Een goed gevoel leidt namelijk tot het leveren van beter werk. De verloning en mate 

van verantwoordelijkheid komt ook naar boven als belangrijk. 

Bij de zoektocht naar werk zien we dat het grootste deel van de bevraagde jongeren moeite heeft 

ondervonden, vooral in het begin van de zoektocht. De jongeren die wel vlot werk vonden, hebben 
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meestal hulp gekregen van mensen in hun omgeving. De meeste jongeren geven aan dat ze weinig 

ondersteuning hebben gekregen van organisaties, zoals interimkantoren of de VDAB. Een klein deel 

van de jongeren vond dat ze voldoende geholpen werden door bovenstaande organisaties. Op 

vlak van werkzekerheid voor afgestudeerden maken de bevraagde jongeren zich zorgen. Dit komt 

omdat werkgevers vaak ervaring verwachten en dat is voor mensen die net afgestudeerd zijn een 

probleem. Ook maken ze zich zorgen dat ze geen job vinden die aansluit bij hun capaciteiten of 

diploma (Bachelorproef VIVES, 2018). 

 

Jongeren geven aan dat er voor jobstudenten voldoende mogelijkheden zijn, vooral in de 

horecasector en in fabriekswerk. Ze melden wel een gebrek aan mogelijkheden waarbij ze hun 

hoofd kunnen gebruiken, zoals kantoorwerk. De jongeren hebben uiteenlopende werkervaringen. 

Aan de ene kant hadden sommigen het gevoel dat er misbruik van hen werd gemaakt. Ze halen 

aan dat ze meer ‘vuilere’ klusjes hebben gedaan en dat ze niet geapprecieerd werden. Aan de 

andere kant zijn er ook jongeren die geen slechte ervaringen hebben. De ene jongere zou het 

meteen melden als hij niet akkoord gaat met het takenpakket, terwijl de andere het maar normaal 

vindt dat hij meer taken uitvoert dan andere werknemers. Op vlak van verloning van de 

studentenjob vinden meerdere jongeren dat er geprofiteerd wordt van hen en dat hun loon te 

laag is. Jongeren zeggen dat het verschil in loon tussen een zestien- en achttienjarige te groot is 

(Bachelorproef VIVES, 2018). 

 

 

10.7. Wat zeggen experts? 

De experten die geïnterviewd werden door de studenten vinden het belangrijk dat jongeren vanaf 

het middelbaar realiteitszin over de arbeidsmarkt worden bijgebracht. Het is belangrijk dat ze zich 

bewust zijn van de zoektocht naar zinvol werk. Ze moeten af van het idee dat het niet uitmaakt 

wat voor werk ze hebben, zolang ze maar een hoog loon hebben. Ze stellen zich pas later de vraag 

of de gekozen job is wat ze hun hele leven willen doen.  

Bij de zoektocht naar werk zijn er voldoende mogelijkheden ter beschikking, maar de vraag is of 

de jongere er zelf naar vraagt. Dit is deels te wijten aan het sanctioneringbeleid dat tegenwoordig 

de bovenhand neemt. Het beleid zegt namelijk dat er werk genoeg is, maar ze houden geen re-

kening met het feit dat deze jobmogelijkheden niet in lijn liggen met de talenten, competenties of 

passies van de jongeren. Jongeren vinden het belangrijk om inspraak te hebben in hun job, maar 

voor de werkgever is dit niet altijd mogelijk. 

Het huidige professionele leven is vooral diplomagericht. Heel wat jobstudenten oefenen een job 

uit waarvoor je geen diploma nodig hebt, waardoor er minder werkmogelijkheden zijn voor 

laaggeschoolden. De evolutie van de digitalisering komt terug in het werkveld. Niet iedereen kan 

deze evolutie volgen, waardoor er opnieuw een grotere kans is dat de laaggeschoolden hieronder 

lijden (Bachelorproef VIVES 2018). 

Het Kenniscentrum Kinderrechten benadrukt eveneens dat er meer aandacht zou moeten uitgaan 

naar de mate waarin niet-formeel en informeel leren flankerend en ondersteunend kunnen zijn 

(Beleidsadvies KeKi 2018, p. 81). 
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11. Vrije tijd 

 

Volgens de participatiesurvey uit 2014 is ruim de helft van de Vlamingen minstens actief in één 

vereniging. Een derde zegt te participeren in verenigingen, bewegingen, hobby- of sportclubs, een 

buurtcomité, een vrijwilligersorganisatie of een oudervereniging (Participatiesurvey 2014). 

 

Uit de JOP-monitor 4 blijkt dat ongeveer 55,6% van de jongeren (14- tot 25-jarigen) actief of 

organiserend deelnemer in het verenigingsleven is. De JOP-kindmonitor wijst uit dat van de 10- tot 

13-jarigen meer dan 81,8% lid van een of andere vereniging is (Jongeren in cijfers en letters 4, 2019). 

In totaal is 14,8% van de jongeren tussen de 14-25 jaar organiserend lid van minstens een vereniging 

of groepsgerichte vrijetijdswerking. Naast georganiseerde vrijetijdsbesteding, doen kinderen en 

jongeren nog veel verschillende zaken in hun vrije tijd. 10- tot 13-jarigen houden zich op dagelijkse 

basis vooral bezig met zingen, dansen, creatieve dingen maken met de computer, een boek of strip 

lezen en buiten spelen met vrienden en vriendinnen. 14- tot 25-jarigen besteden op dagelijkse basis 

vooral veel tijd aan hun uiterlijk, houden zich bezig met klusjes en huishoudelijke taken en doen 

thuis mee aan vrijetijdsactiviteiten met hun gezin. Ze doen ook aan sport en brengen tijd door 

met vrienden of met hun lief (Jongeren in cijfers en letters 4, 2019) 

Ook online brengen kinderen en jongeren steeds meer tijd door. Bijna de helft van de kinderen in 

de lagere school (46,9%) heeft een smartphone, voor de kinderen in de eerste graad van het 

secundair onderwijs loopt dat percentage op tot 95,6%. 71,6% van de 10- tot 13-jarigen is actief op 

of heeft ervaring met sociale media. Jongeren van 14 tot 25 jaar besteden op een weekdag 

gemiddeld 6,37 uur aan beeldschermactiviteiten (dit is 2,53 uur aan televisie of video’s kijken, 2,52 

uur aan sociale media en 1,32 uur aan spelletjes spelen).  

10- tot 13-jarigen gaan zich net iets sneller vervelen dan 14- tot 25-jarigen, terwijl 35% van de 14- 

tot 25-jarigen juist aangeeft te weinig vrije tijd te hebben (Jongeren in cijfers en letters 4, 2019). 

 

 

11.1. Cultuur 

In totaal bereikten de voorstellingen van de gesubsidieerde en erkende organisaties in 2015 3,8 

miljoen toeschouwers, een toename ten opzichte van 2014. Ook het steunpunt Cultuur stelt op 

basis van de Participatiesurvey-bevragingen een min of meer stabiele participatie voor de periode 

2004-2014 vast (Van Steen et al., 2015). Het bezoekersaantal voor niet-klassieke concerten stijgt, 

vooral bij jongere Vlamingen. De jongste generatie (18- tot 24-jarigen) neemt minder deel aan 

klassieke concerten, podiumactiviteiten, voorstellingen van kleinkunstenaars en musicals 

(Participatiesurvey, 2014). Daarnaast blijken veel jongeren ook zelf creatief en kunstzinnig bezig te 

zijn: 37% van de 18- tot 24-jarigen geeft aan dit te doen (Beleidsadvies KeKi 2018, p. 49). 

De erkende musea en de musea van de Vlaamse Gemeenschap trokken in 2016 3 miljoen bezoekers. 

De bezoekersaantallen zitten de voorbije jaren in stijgende lijn. Van de 15- tot 17-jarigen bezocht 

44,6% een museum in de afgelopen 6 maanden. Voor 18- tot 25-jarigen was dit 42,5%. 41% van de 

15- tot 17-jarigen bezocht een dans- of theatervoorstelling de afgelopen 6 maanden, tegenover 

28,2% van de 18- tot 25-jarigen. Vooral jongeren bezoeken een bioscoop. 9 op de 10 18- tot 24-

jarigen is participant. Bij toenemende leeftijd neemt dit stelselmatig af (Participatiesurvey, 2014).  
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De boekenverkoop in Vlaanderen is de laatste jaren achteruit gegaan. In 2016 daalde de omzet van 

de verkoop van papieren boeken in Vlaanderen licht met 0,7%. De kinderboeken doen het 

opvallend goed met een omzetstijging van ongeveer 3%. Alle andere boekengenres tonen een lichte 

daling in hun omzetcijfers. Strips kennen de grootste omzetdaling van ongeveer 5%. De verkoop 

van digitale boeken stijgt naar 3,9% van de totale boekenmarkt. Er werden de voorbije jaren wel 

weer meer boeken gelezen. 63% van de Vlamingen las in 2016 minstens een boek. In 1998 was dit 

55%. Er is een verschil naar geslacht. Vrouwen lezen meer en frequenter een boek. 46,1% van de 

15- tot 17-jarigen las een roman of poëziebundel in de afgelopen 6 maanden; dit was 33,3% van de 

18- tot 25-jarigen. In 2016 bezocht 35% van de bevolking een bibliotheek. Het bibliotheekbezoek is 

daarmee stabiel; er is wel een daling bij de regelmatigste bezoekers. De jongste leeftijdscategorie 

(18- tot 24-jarigen) scoort het best voor bibliotheekbezoek (Participatiesurvey, 2014). 

De eigen activiteiten van de cultuurcentra trokken de afgelopen jaren rond de 3 miljoen 

deelnemers en in 2015 rond de 3,3 miljoen deelnemers. Vooral het podiumaanbod binnen de eigen 

activiteiten trekt een groot publiek, met 8 op de 10 van het totale aantal deelnemers. Cultuurcentra 

betrekken jongeren ook steeds meer bij hun programmatie.  

 

Cultuureducatie en Amateurkunsten 
 

Uit het onderzoek Cultuur leren smaken (2016) blijkt dat 55% van de bevraagde jongeren tussen 

12 en 22 jaar ooit buiten de schooluren een of andere vorm van cultuureducatie volgde. Het 

deeltijds kunstonderwijs (DKO) blijft daarbij een van de belangrijkste aanbieders. 

Jongeren opteren hier voornamelijk voor het volgen van lessen in ‘highbrow’ cultuur. De minder 

formele aanbieders van cultuureducatieve lessen, zoals jeugdhuizen, culturele centra en 

verenigingen bereiken heel wat minder jongeren dan het DKO. Enkel voor danslessen wordt er 

vaker beroep gedaan op verenigingen. Meer dan een vijfde van de jongeren uit het secundair 

onderwijs in Vlaanderen speelt een muziekinstrument (20,3%), beoefent beeldende kunst (21,4%), 

zingt (22,(%) of is actief op het vlak van audiovisuele kunsten zoals film en video (22,6%). Het 

aandeel fotografen ligt echter lager met 16,2%. 15,7 % van de jongeren doet aan creatief schrijven 

en 15,8% aan dans (zowel klassieke of moderne dans als urban dance). 9,1% speelt toneel en 7,9 % 

maakt elektronische muziek (Cultuur leren smaken, 2016). 

 

11.2. Jeugdwerk 

Uit een bevraging van 14- tot 25-jarige Vlaamse jongeren in 2018 blijkt dat ongeveer 18% van de 

jongeren participeert aan het jeugdwerk (Jongeren in cijfers en letters 4, 2019). Dit percentage ligt 

lager dan in 2012. Toen rapporteerden 20% van de jongeren deelnemers aan het jeugdwerk te zijn 

(JOP-monitor III, 2013). Binnen de jeugdwerkverenigingen hebben de jeugd- en 

jongerenbewegingen het grootste aandeel. 15% van de Vlaamse jongeren zijn lid van een 

jeugdbeweging (Jongeren in cijfers en letters 4, 2019). 

Bijna de helft van de bevolking is of was ooit lid van een jeugdbeweging. Bijna 6 op de 10 van de 

18- tot 24-jarigen is minstens voormalig lid van een jeugdvereniging. Bij de 75-plussers is dit maar 

4 op de 10. Ook op het vlak van opleidingsniveau is er een duidelijk verschil. Bijna 7 op de 10 van 

de laagopgeleiden was nooit lid, tegenover 4 op de 10 van de hoogopgeleiden (SCV-survey, 2016).  
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Jongeren met laaggeschoolde ouders, jongeren uit BSO, uit gezinnen met een relatief lage 

materiële welvaart, jongeren van allochtone afkomst en (moslim)meisjes zijn minder lid van het 

verenigingsleven. Deze jongeren nemen eerder deel aan specifieke verenigingstypes: allochtone 

verenigingen, jeugdwelzijnswerk, religieuze verenigingen en jeugdhuizen (Beleidsadvies KeKi 2018, 

p. 49). 

 

De ledenaantallen van de grote jeugdbewegingen (Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen 

Vlaanderen, KSA, FOS open scouting) bereikten in 2006 een piek. Daarna was er een kleine terugval. 

In 2015 was het ledenaantal terug even hoog als in 2006. De grote jeugdbewegingen telden in 2017 

ruim 231.000 leden (inclusief leiding), wat terug een daling is. In het werkjaar 2016-2017 waren er 

159.233 kinderen en jongeren jonger dan 14 jaar lid van een van de grote jeugdbewegingen. 44.179 

jongeren tussen de 14 en 18 jaar waren lid (zonder leiding) (Zie Figuur 1, VRIND 2017).  

 

In 2017 werden er 5.683 attesten kadervorming opgemaakt: 4.838 voor animator, 677 voor 

hoofdanimator en 168 voor instructeur (cijfers van Departement CJM). Gemiddeld zijn er bij de 

grote jeugdbewegingen ongeveer 5 kinderen per begeleider. Het aantal afdelingen van 

jeugdbewegingen neemt geleidelijk af. Naast fusies spelen ook schaalvergroting en de toegenomen 

mobiliteit van de jeugd (en hun ouders) een rol.  

 

In 2014 organiseerden maar liefst 8 op de 10 Vlaamse gemeenten speelpleinwerking. Grabbelpas en 

SWAP worden door steeds minder gemeenten georganiseerd. Publieke initiatieven voor kleuters 

worden in steeds meer gemeenten opgestart. Gemiddeld telde een Vlaamse gemeente in 2014 16 

particuliere jeugdwerkinitiatieven. De jeugdwerkindex geeft het aantal jeugdwerkinitiatieven per 

1.000 jongeren weer. Het jeugdwerk kende zijn hoogtepunt in 2004, toen er gemiddeld 4,14 

jeugdwerkinitiatieven waren per 1.000 inwoners van 0 t.e.m. 24 jaar. Daarna daalde de 

jeugdwerkindex, maar in 2014 is er opnieuw een lichte stijging ( Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid 2014-

2015). 

Figuur 1. Uit VRIND 2017 
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Figuur 2. Uit VRIND 2017 

 

De jeugdwerkinitiatieven zijn redelijk goed gespreid over Vlaanderen. Opvallend is het groot aantal 

gemeenten in West-Vlaanderen met een algemene jeugdwerkindex groter dan 4. Een duidelijke 

invloed van verstedelijkingsgraad is er niet. De chiro- en scoutsverenigingen kennen nog steeds 

een ruime spreiding over Vlaanderen (Figuur 2, VRIND 2017, Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid 2014-

2015).  

In 2014 had 61% van de gemeenten een speelbos, waar onder andere jeugdwerk gebruik van kan 

maken, op zijn grondgebied. Dat is een stabilisatie ten opzichte van 2010. Vooral in de provincie 

Antwerpen en het noorden van Limburg zijn er veel gemeenten met een speelbos. 

In totaal waren er in 2016 576 erkende jeugdverblijfcentra met een totale overnachtingcapaciteit 

van meer dan 41.000 bedden. Deze aantallen zaten de voorbije jaren in stijgende lijn. In de best 

uitgeruste jeugdverblijven (type C) en de hostels (jeugdherbergen) worden het aantal 

overnachtingen geregistreerd. In 2016 waren dit ongeveer 466.000 overnachtingen. 

 

In 2015 werd in Brussel door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een vernieuwde 

speelpleinwerking gelanceerd. Hierdoor is er in de paas- en zomervakantie een rijk en gevarieerd 

spel- en speelaanbod voor kinderen en jongeren uit Nederlandstalige scholen in Brussel van 3 tot 

14 jaar. Het aantal uniek ingeschreven kinderen verdubbelde hiermee in vergelijking met de 

voorgaande jaren tot meer dan 2.300 op 18 speelpleinlocaties in 11 Brusselse gemeenten. In 2016 

verhoogde de VGC de capaciteit naar 24 speelpleinen wat leidde tot 3.500 ingeschreven kinderen 

van 3 tot 14 jaar in de zomervakantie en meer dan 1.000 kinderen in de paasvakantie. 

  

In 2017 steeg het aantal goedgekeurde deelnemers aan Youth in Action tot 3.823. Een groot deel 

(2.595) hiervan zijn deelnemers aan jeugdmobiliteitsprojecten. De overige nemen deel aan 
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strategisch Europees Vrijwilligerswerk (118), strategische partnerschappen (598) of 

jeugdbeleidsactiviteiten (512). Gemiddeld over de hele beleidsperiode 2014-2017 werden jaarlijks 

3.609,25 deelnemers goedgekeurd (JINT jaarverslag 2017). 

 

 

11.3. Sport 

Vlaanderen telde in 2016 meer dan 21.000 sportaccommodaties. Het voorbije decennium is er een 

duidelijke stijging merkbaar van 

sporthallen en van 

openluchtsportvelden (+14%), terwijl 

het aantal sportlokalen minder snel 

stijgt (+6%). Opmerkelijk blijft de 

daling van zowel het aantal overdekte 

(-15%) als het aantal openlucht 

zwembaden (-32%). 

Tussen 1969 en 2009 is het actief 

sportcontact (dat wil zeggen jaarlijks 

minimaal 2 keer gesport hebben) 

verviervoudigd (Scheerder, 2013). De 

grootste stap voorwaarts vond plaats 

in de jaren 1970. In de jaren 1990 en 

begin 2000 nam de participatie 

geleidelijk verder toe. Tussen 2009 en 

2014 was er een stabilisatie van de 

participatie. De voorbije 2 jaar zegt 

ruim 60% van de Vlamingen aan sport 

te doen, wandelen en fietsen 

inbegrepen (SCV-survey 2016). 

 

De participatie van volwassenen aan sport ligt het hoogst bij de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar 

(Figuur 4, SVC-survey 2016). 68% van de 18- tot 24-jarigen doet aan sport, de meerderheid daarvan 

meerder keren per week (Beleidsadvies KeKi 2018, p.49). In totaal waren er in 2014 587.510 

minderjarigen aangesloten bij sportclubs, waarvan er 338.963 jonger zijn dan 12 jaar (Zie Figuur 

3). 

Het aantal jeugdleden steeg in 2015 sterk met 6,4%. Bij de -12-jarigen was de stijging het grootst 

met opnieuw een toename van meer dan 8%. Ook bij 12- tot 15-jarigen en de 16- tot 18-jarigen 

zagen we een duidelijke stijging (SVC-survey 2016). De jongste jaren blijft het aantal deelnemende 

scholen aan de diverse schoolsportinitiatieven nagenoeg gelijk. Voor het tweede opeenvolgende 

jaar wordt zowel in het basis als het secundair onderwijs een lichte daling van het aantal 

deelnames vastgesteld. Multimove kent wel een jaarlijkse groei.  Momenteel zijn er jaarlijks 25.000 

kinderen tussen de 3 en 8 jaar die deelnemen aan een lessenreeks hiervan.  Dit stijgt met meer 

dan 10% per jaar. 

Figuur 3. Uit VRIND 2017 
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De Sport Na School-pas stijgt ook nog steeds jaarlijks.  Eind 2018 waren er 12.500 jongeren (vooral 

van de drop-outleeftijd, 2e en 3e graad van het SO) die regelmatig aan naschoolse sport doen 

hierdoor.  60% van deze jongeren zijn niet-sporters. 

 

 

De sportkampen van Sport 

Vlaanderen worden 

georganiseerd tijdens de 

schoolvakanties. In 2016 steeg 

het aantal georganiseerde 

sportkampen. Voor het aantal 

deelnemers zette de in 2015 

ingezette daling zich echter 

verder. De reden hiervoor is 

dat er sinds 2015 tijdens de 

zomervakantie een week 

minder sportkampen 

georganiseerd worden. 

 

 

 

 

Vlaanderen telt 6 topsportscholen met de specifieke studierichting Topsport, zowel op ASO-, TSO- 

als BSO-niveau. In het schooljaar 2016-2017 participeerden 15 sportfederaties in de verschillende 

topsportscholen, waarvan 14 sportfederaties topsportsubsidies ontvingen. Het aantal 

topsportleerlingen nam tot 2011 toe. Vanaf dan daalt het aantal ten opzichte van de voorgaande 

jaren. Er waren 511 topsportleerlingen in het schooljaar 2016-2017 ten opzicht van 519 in het 

schooljaar 2015-2016. Ook in het schooljaar 2016-2017 werd deze dalende trend voortgezet.  

 

De Kinderrechtencoalitie merkt op dat Frans onderzoek aantoont dat overheidsuitgaven voor 

sportvoorzieningen voornamelijk ten goede van jongens komen, zoals bijvoorbeeld door de aanleg 

van skateparken. Meisjes kunnen zich daardoor uit bepaalde publieke ruimtes terugtrekken, wat 

(een verhoging van) onveiligheidsgevoelens en/of een stereotypering van sportbeoefening met zich 

kan meebrengen (Raibaud, 2014). Deze trend is volgens hen ook merkbaar in België. De 

Kinderrechtencommissaris vraagt om onder meer sportvelden en kleedkamers genderneutraal te 

maken om transgenderjongeren meer op hun gemak te stellen (Alternatief rapport 

Kinderrechtencoalities 2018, p. 108 en Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, p. 26-

27 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 50). Volgens het Kinderrechtencommissariaat blijft er ook een 

zekere schroom merkbaar om de aanwezigheid van grensoverschrijdend gedrag in de sport te 

benoemen. Er is vraag naar om de noodzaak om hiermee aan de slag te gaan meer te erkennen 

(Alternatief rapport Kinderrechtencommissariaat 2018, p. 12 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 50). Het 

aanstellen van Aanspreekpunten Integriteit in de sportsector is alvast een stap in de goede richting. 

  

Figuur 4. Uit VRIND 2017 
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11.4. Vakantie 

Het aantal korte vakanties van Vlamingen neemt toe, terwijl het aantal lange vakanties daalt (Zie 

Figuur 5). De binnenlandse vakanties worden populairder en het aantal buitenlandse neemt af. 

19% van de Vlamingen geeft aan zich geen week vakantie te kunnen veroorloven. Voor 

eenoudergezinnen steeg dit naar 48% in 2016 (SILC-survey, 2016). 33% geeft aan liever thuis te 

blijven. Het Institut pour un développement durable geeft aan dat 28% van de kinderen in België 

nooit op vakantie gaat (Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, p. 107 in Beleidsadvies KeKi 

2018, p. 51). 

 

Het Steunpunt Vakantieparticipatie richt zich op personen en gezinnen in armoede, die vanwege 

allerlei drempels niet van een vakantie kunnen genieten. Het netwerk heeft naast de financiële 

drempel ook oog voor andere drempels, zoals specifieke zorgvragen, leeftijdsgebonden vereisten 

of zelfs voedselallergieën. Het steunpunt werkt daarvoor samen met meer dan 2000 organisaties, 

toeristische attracties en vakantiehuizen die bereid zijn een sociaal tarief te hanteren voor deze 

doelgroep. Er werd binnen het steunpunt ook een netwerk opgericht: ‘Iedereen Verdient Vakantie’. 

Het steunpunt is broodnodig, want in totaal kunnen 1,24 miljoen Vlamingen - of een op de vijf - 

niet op reis. In 2016 konden zo ruim 131.000 mensen wel genieten van een vakantie of een dagje 

uit. In 2017 waren dit er 157.018, een hoogtepunt. Dat kan omdat meer dan 600 toeristische partners 

een stevige korting uit eigen zak bieden. 1900 sociale organisaties en 70 Rap Op Stap 

kantoren brengen dat aanbod tot bij mensen in armoede.  

 

 

11.5. Obstakels voor vrijetijdsbesteding 

Sinds 2005 is de UiTdatabank de centrale verzamelplaats van informatie rond het vrijetijdsaanbod 

in Vlaanderen en Brussel. Meer dan 80% van de Vlaamse gemeenten zijn lid van het UiT-netwerk. 

In 2018 bevat de UiTdatabank gegevens over ruim 570.000 culturele en vrijetijdsevenementen. Er 

is een vrij goede spreiding van deze evenementen over Vlaanderen. Ongeveer vier vijfde van de 

bevolking neemt deel aan minstens een van deze culturele activiteiten. Het aanbod per 1.000 

inwoners is hoog in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de meeste centrumsteden. Er waren 

midden 2018 157.084 UiT-pashouders. Voor ongeveer de helft van de passen betreft het mensen in 

armoede.  

Figuur 5. Uit VRIND 2017 
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Om de financiële drempel voor vrijetijdsparticipatie te verlagen werd het Fonds 

Vrijetijdsparticipatie  opgericht. Het biedt een groot aantal activiteiten aan 20% van de normale 

kostprijs aan. Het aantal gemeenten met een afsprakennota vrijetijdsparticipatie steeg van 85 in 

2015 naar 104 in 2016. 

 

Ondanks deze inspanningen blijven participatiegegevens wijzen op de sociale ongelijkheid op het 

vlak van cultuurparticipatie. Een duidelijke groep Vlamingen zijn de Vlamingen die in het geheel 

niet participeren aan cultuur. In 2016 nam 17% van de Vlamingen van 18 tot 85 jaar niet deel aan 

culturele activiteiten. Dat komt overeen met ongeveer 840.000 Vlamingen. Het aandeel niet-

participanten is na een stijging tussen 2006 en 2013, in de meest recente jaren weer iets gedaald. 

De niet-participatie aan verenigingen ligt duidelijk hoger dan de niet-participatie aan cultuur: 

Ruim 1 op de 10 volwassen Vlamingen had in 2016 minder dan wekelijks contact met buren, familie, 

vrienden of kennissen. Het gaat om ongeveer 560.000 personen die een risico lopen op sociale 

isolatie. Het aandeel Vlamingen dat geen wekelijkse contacten heeft, ligt in de meest recente jaren 

iets hoger dan in de jaren tot 2010. Ten slotte daalt het aandeel Vlamingen dat geen of zelden 

gebruik maakt van internet de voorbije 10 jaar behoorlijk snel. In 2016 gaat het nog om 1 op de 8 

volwassen Vlamingen. Dat komt overeen met ongeveer 640.000 personen (Armoedemonitor, 2017).  

 

Ook zijn er verschillen qua vrijetijdsbesteding in de verschillende onderwijsvormen. De verschillen 

ontstaan heel vroeg in de schoolloopbaan. Al bij de aanvang van het secundair onderwijs, in de 

eerste graad, vinden we bij jongeren duidelijke verschillen terug. Jongeren in de A-stroom 

participeren doorgaans meer dan jongeren in de B-stroom. De verschillen tussen de 

onderwijsvormen nemen evenwel toe in de tweede en de derde graad. Zo ging bv. 24% van de 

jongeren in de A-stroom de afgelopen zes maanden naar een museum of tentoonstelling, terwijl 

in de B-stroom slechts 18% van de jongeren dit deed. In de hogere jaren, heeft 35% van de jongeren 

in het ASO wel eens een museum of tentoonstelling bezocht het voorbije half jaar. Bij de jongeren 

in het BSO en TSO is dit respectievelijk slechts 17% en 18%. Hetzelfde geldt voor het spelen van een 

muziekinstrument: waar zowel in de A-stroom als in het ASO 26% van de jongeren muziek speelt, 

doet respectievelijk slechts 16% van de B-stroom jongeren en 9% van de jongeren in BSO-

richtingen dit. Zo bereikt het DKO relatief meer jongeren in ASO- en A-stroom-richtingen dan 

jongeren in het BSO, TSO of de B-stroom (Cultuur leren Smaken, 2016). 

 

Uit de alternatieve rapporten van zowel de Kinderrechtencoalities als het 

Kinderrechtencommissariaat blijkt dat er nood is aan het garanderen van rust en ontspanning 

voor alle kinderen. In België kan een grote groep kinderen niet genieten van kwalitatieve 

buitenschoolse activiteiten. Een aantal groepen van kinderen ondervindt (meer) obstakels voor 

vrijetijdsbesteding, waaronder kinderen in opvangcentra, kinderen met een handicap, 

gehospitaliseerde kinderen, kinderen onder psychiatrische begeleiding en kinderen uit minder 

gegoede gezinnen (Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, Alternatief rapport 

Kinderrechtencommissariaat 2018). Ook de meest recente Slotbeschouwingen van het VN-Comité 

voor de Rechten van het Kind wijzen op het belang van het recht van kinderen op rust, spel, 

ontspanning en cultureel leven voor kansarme doelgroepen, meer bepaald kinderen met een 

handicap, vluchtelingenkinderen en kinderen in migratie. In dit verband wijst het comité erop dat 

vrijetijdsactiviteiten veilig, toegankelijk, inclusief en bereikbaar met het openbaar vervoer, rookvrij 

en aangepast aan de leeftijd moeten zijn, waarbij het comité ook wijst op het belang van open en 
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groene ruimte. Ook wijst het comité op blijvende discriminatie in deze domeinen. Redelijke 

aanpassingen moeten niet alleen in schoolinfrastructuur voorzien worden maar ook in die 

plaatsen die van belang zijn voor sport en vrijetijdsbesteding (CRC Concluding Observations, 2019). 

 

Specifiek voor kinderen met een handicap wordt de deelname aan vrijetijdsactiviteiten ervaren als 

een hindernissenparcours. De plaatsen zijn schaars: weinig vrijetijdsorganisaties zijn toegankelijk 

voor kinderen met een handicap of zijn bereid om kinderen met een handicap op te vangen zonder 

bijkomende externe hulp of omkadering. 

 

Een kwart van de sociaal-economisch achtergestelde jongeren is nooit lid geweest van een 

sportclub. Bij jongeren met een hogere sociaal-economische status is dat 12%. Zo kunnen meer 

dan 30% van de kinderen tussen 1 en 15 jaar uit gezinnen met een armoederisico niet geregeld 

deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten buitenhuis, tegenover ongeveer 3% van de kinderen uit 

gezinnen zonder armoederisico. Kinderen in armoede kunnen ook thuis moeilijk hun vrije tijd 

beleven. Dit is vooral als gevolg van slechte huisvesting. Plaatsgebrek, lawaai, verontreiniging of 

energiearmoede (omwille van financiële problemen verwarmt 6% van de Belgen hun huis niet)… 

versterken hun sociaal isolement (CRK Slotbeschouwingen België 2010, Alternatief rapport 

Kinderrechtencoalities 2018 en Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018 in 

Beleidsadvies KeKi 2018, p. 51). 

 

Migranten- en vluchtelingenkinderen geven aan dat ze graag buiten het opvangcentrum of school 

een sport willen beoefenen. Dit wordt onder meer bemoeilijkt door geen of te weinig zakgeld om 

een transportticket of toegang te betalen, het ontbreken van papieren identiteitsbewijzen zodat 

ze zich niet bij een club kunnen aansluiten, aan trainingen kunnen deelnemen en/of wedstrijden 

kunnen spelen (What Do You Think UNICEF 2018, p. 74, 88-90 en 112-113 in Beleidsadvies KeKi 2018, 

p. 50).  

Kinderen ondervinden ook andere obstakels naar vrijetijdsbesteding: de financiële kostprijs, 

mobiliteitsproblemen, tijdgebrek omwille van de schoolse verwachtingen, gebrek aan 

infrastructuur, geen informatie, onverenigbaarheid tussen de uurregelingen voor vrije tijd van de 

kinderen en het werk van de ouders en voor de meest kwetsbare kinderen de angst om uitgesloten 

en gestigmatiseerd te worden. Doordat het schoolzwemmen in belangrijke mate is afgeschaft 

(wegens gebrek aan budget of aan personeel of omdat het lokaal bestuur het zwembad heeft 

gesloten) gaan veel kinderen nooit meer naar het zwembad. Hetzelfde geldt voor culturele 

uitstappen. Het culturele aanbod blijft te weinig toegankelijk voor veel gezinnen die toch al het 

idee hebben dat toneel, museum of dans niets voor hen is (Slotbeschouwingen België CRK 2010, 

para. 70-71, Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, p. 107-109 en Alternatief rapport 

Kinderrechtencommissarissen 2018, p. 28-29 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 51). 

 

 

11.6. Wat vinden jongeren? 

Uit de JOP-schoolmonitor 2, een bevraging van jongeren tussen 12-18 jaar uit het secundair 

onderwijs, blijkt dat de overgrote meerderheid van de jongeren (meer dan zeven op tien) in hun 

vrije tijd vooral iets willen doen waar ze echt goed in zijn, vrienden willen ontmoeten en nieuwe 
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dingen willen ontdekken. Uitdagingen aangaan wordt minder belangrijk geacht door meisjes, 

jongeren met een migratieachtergrond, jongeren van wie de ouders lager opgeleid zijn en 

jongeren die de financiële situatie als minder toereikend beoordelen. Het is mogelijk dat ze daar 

minder belang aan hechten omdat ze doorgaans kwetsbaardere sociale posities bekleden in onze 

samenleving en waarschijnlijk in hun dagelijkse leven al genoeg met uitdagende situaties 

geconfronteerd worden (Jongeren in cijfers en letters 4, 2019). 

 

Jongeren verschillen ook onderling in hun deelname aan georganiseerde en ongeorganiseerde 

vrijetijdsactiviteiten. Zo zijn jongens, jongeren zonder migratieachtergrond, jongeren met 

hoogopgeleide ouders en jongeren in een financieel meer toereikende situatie meer actief in sport- 

en jeugdverenigingen, terwijl meisjes eerder deelnemen aan culturele en sociale verenigingen, 

jongeren met een migratieachtergrond aan doelgroepgerichte verenigingen etc. Meisjes en 

jongeren met een migratieachtergrond nemen eerder deel aan activiteiten met vrienden en familie 

(Jongeren in cijfers en letters 4, 2019).  

 

Er is ook een link tussen wat jongeren in hun vrije tijd zoeken en de activiteiten die ze in hun vrije 

tijd doen. Jongeren die hun leefwereld willen verruimen gaan voornamelijk deelnemen aan 

doelgroepgerichte, culturele en sociale verenigingen en scoren daarnaast hoger op deelname aan 

activiteiten met familie en culturele activiteiten. Sociaal bezig zijn hangt dan weer samen met 

deelname aan jeugdverenigingen en in ongeorganiseerd verband met sportactiviteiten en 

activiteiten met familie en vrienden. Uitdagingen aangaan vinden jongeren eerder terug in 

sportverenigingen, cultuurverenigingen en sociale verenigingen en ook in de ongeorganiseerde 

vrije tijd zullen ze eerder deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Jongeren die in hun vrije 

tijd tot rust willen komen scoren dan weer lager op sport- en jeugdverenigingen en ook 

sportactiviteiten en activiteiten met vrienden zijn minder populair (Jongeren in cijfers en letters 4, 

2019)  

 

De jongeren uit de bevraging van de Hogeschool VIVES geven aan dat er voldoende mogelijkheden 

zijn om hun vrije tijd in te vullen. Sommige jongeren hebben geen hobby. De opgegeven redenen 

hiervoor zijn de bereikbaarheid of het financiële aspect. Ouders zijn namelijk niet altijd 

beschikbaar om hun kinderen te vervoeren en het openbaar vervoer is niet altijd haalbaar. 

Het aanbod van de culturele mogelijkheden is op lokaal niveau soms te klein. Het is belangrijk dat 

gemeenten en steden hierbij meer leren inspelen op de leefwereld van jongeren. Dit kunnen ze 

doen door thema’s aan te halen die de jongeren interessant vinden en waar ze zichzelf in kunnen 

terugvinden. Jongeren geven ook aan dat ze zelf meer mogelijkheden willen om activiteiten te 

organiseren zoals buurtfeesten, eetfestijnen … De jongeren vinden het belangrijk dat er spontane 

ontmoetingsplaatsen zijn in hun gemeente en geven aan dat er nog mogen bijkomen. Deze 

plaatsen kunnen ze gebruiken om samen te komen met hun vrienden of om teambuilding- en 

sportactiviteiten te organiseren. Jongeren pleiten voor meer controle op deze 

ontmoetingsplaatsen, zodat overlast voor de buurt en schade aan de infrastructuur tot een 

minimum beperkt kunnen worden (Bachelorproef VIVES, 2018). 

 

Jongeren die een activiteit organiseren voor anderen zoals jeugdbewegingen of sportorganisaties 

etc. zijn van mening dat ze soms te maken krijgen met negatieve kritiek vanuit de media of van 

de ouders. Deze kritiek houdt voornamelijk in dat de leiders onverantwoord zouden omgaan met 
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jongeren. De reactie hierop is dat deze leiders niet verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van 

de jongeren. De overheid of andere organisaties kunnen hierop inspelen door extra steun te bieden 

aan de vrijwilligers en ouders meer informatie te geven over het concept jeugdbeweging zodat ze 

het beter gaan begrijpen (Bachelorproef VIVES 2018). 

 

 

11.7. Wat vinden experts? 

De experten die werden bevraagd door de studenten van Hogeschool VIVES zien heel wat culturele 

mogelijkheden voor jonge mensen, maar vaak komen de jongeren daar enkel in contact mee via 

de school. De experten zien het niet per se als een opdracht van het beleid om ervoor te zorgen 

dat culturele organisaties een breder publiek aantrekken. Dit ligt vooral bij de organisaties zelf. 

Er zijn volgens hen voldoende mogelijkheden voor jongeren om zelf iets te organiseren. Het 

grootste probleem dat hierbij voorkomt is dat jongeren niet op de hoogte zijn van de wetgeving 

hieromtrent. Ze zien ook een groot verschil in de ondernemingszin bij jongeren die reeds 

participeren in jeugdverenigingen of jeugdhuizen en diegene die dat niet doen. Het is de uitdaging 

om iets te organiseren waaraan zowel geëngageerde jongeren als niet geëngageerden deelnemen: 

spreek hen aan en maak ze warm (Bachelorproef VIVES 2018). 
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12.  Media(wijsheid) 

 

De aanwezigheid van de mobiele breedbandverbinding steeg de laatste jaren sterk in de Vlaamse 

huishoudens (van 23% in 2015 tot 31% in 2016). Uit de Europese cijfers van 2016 blijkt dat de 

verspreiding van de internetaansluiting en de breedbandaansluiting onder de Vlaamse 

huishoudens ongeveer gelijk is aan het Europese gemiddelde. In de buurlanden zijn de mobiele en 

de vaste breedbandaansluiting over het algemeen beter verspreid. 

De belangrijkste redenen waarom mensen in 2016 geen toegang tot het internet hebben zijn het 

gebrek aan interesse (42%) en het gebrek aan vaardigheden (39%). Hierna volgen de kostprijs van 

het materiaal en van de verbindingskosten zoals abonnement- of telefoonkosten (respectievelijk 

22% en 17%). Het belang van de bezorgdheid om privacy of veiligheid is sterk toegenomen van 

2006 (1%) tot 2016 (7%). Verder speelt het gebrek aan vaardigheden een steeds grotere rol om geen 

internet te hebben. Het aandeel mensen dat meent dat het internet niet interessant of nuttig is, is 

afgenomen over de tijd. 

De meeste jongeren zijn enigszins vertrouwd met de computer en het internet. Slechts een zeer 

kleine groep van hen kan echt “offline” genoemd worden. Deze jongeren vormen echter een 

kwetsbare groep in een samenleving die zich steeds meer digitaliseert. Voor hen is de digitale kloof 

een feit (Beleidsadvies KeKi 2018, p. 71). 

 

Het aandeel Vlamingen met vertrouwen in de juistheid van de berichtgeving is het grootst voor 

radio en televisie: 53% heeft (zeer) veel vertrouwen. Voor de geschreven pers (38%) en het internet 

(34%) ligt dat percentage wat lager. Het aandeel volwassen Vlamingen met weinig vertrouwen in 

de media is vrij stabiel sinds 2007: ongeveer een tiende van de Vlamingen heeft weinig vertrouwen 

in de juistheid van de berichtgeving van radio- of televisieprogramma’s, ongeveer een vijfde heeft 

weinig vertrouwen in de juistheid van de berichtgeving in kranten- of tijdschriftartikels of van 

webpagina’s die nieuws brengen. 

Het totale televisiegebruik van 4- tot 12-jarigen is gedaald tegenover cijfers uit 2015, 2014 en 2013. 

Het weekbereik van VRT kende een grotere daling (Figuur 1, VRIND 2017). Deze trend is 

waarschijnlijk niet los te zien van de opkomst van Netflix en andere alternatieve aanbieders van 

content. 

 
 

 
Figuur 1. Uit VRIND 2017 

 

 2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Weekbereik 

4-12 jarigen 

totaal tv 

(%) 

90,1  85,5  

 

88,6  94,8  95,1  92,7  90,8 

Weekbereik 

4-12 jarigen 

VRT (%) 

92,3  85,8  83,6  84,3  83,4  81,2  76,9 
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12.1. Wat zeggen kinderen en jongeren? 

 

Kinderen (6-12 jaar) 
 

Bij kinderen van 6 tot 12 jaar is de tablet het populairste toestel. In het eerste en tweede leerjaar 

hebben 40% van de kinderen een eigen tablet. Dit stijgt tot 58% in het derde en vierde leerjaar 

om dan weer te dalen naar 50% in het vijfde en zesde leerjaar (Zie Figuur 2, Apestaartjaren 2018). 

Ze kijken vooral filmpjes en spelen spelletjes op hun toestel. YouTube is bij deze jonge kinderen al 

populair. Deze 

populariteit stijgt met de 

jaren. 

 

Het aandeel kinderen dat 

sociale media gebruikt 

groeit stap per stap met 

hun leeftijd. In het eerste 

en tweede leerjaar 

hebben de belangrijkste 

sociale media gemiddeld 

nog maar 16% 

gebruikers. In het vijfde 

en zesde leerjaar haalt 

topper WhatsApp 

intussen al 46%. In de 

eerste en tweede graad 

van de lagere school zie 

je een lichte voorsprong 

voor de speelsere apps 

Snapchat en Musical.ly (ondertussen opgegaan in TikTok). Die voorsprong komt tot volle bloei in 

het derde en vierde leerjaar. Beide apps worden dan door bijna 30% van de kinderen gebruikt. 

Skype scoort ook iets hoger in de eerste graad. Vanaf de tweede graad krijgt het concurrentie van 

WhatsApp, waarvoor je een telefoonnummer nodig hebt. In de derde graad maken WhatsApp en 

Instagram de grootste vooruitgang. Samen met Snapchat ronden ze af op meer dan 40% van de 

kinderen. Musical.ly stagneert echter en krijgt rond de 30% het gezelschap van Facebook en Skype 

(Zie Figuur 3).  

Kinderen zijn al op jonge leeftijd in staat om stil te staan bij hun mediagebruik en geven soms 

ook zelf toe dat ze te veel met hun digitaal toestel bezig zijn. 

 

 

Figuur 2. Uit Apestaartjaren 2018 
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Figuur 3. Uit Apestaartjaren 2018 

 

Jongeren (12-18 jaar) 
 

Een smartphone is het meest gebruikte toestel voor jongeren 

tussen 12 en 18 jaar (Zie Figuur 4). Bijna alle jongeren hebben 

een eigen toestel. Daarmee zetten ze vooral in op het 

communiceren met leeftijdsgenoten. 

Binnen de top vier van de meest gebruikte sociale netwerken 

bij jongeren, zien we een aantal interessante bewegingen. 

Facebook verliest opnieuw actieve gebruikers (minstens een 

keer per maand gebruikt) en daalt van 87% naar 82% van de 

Vlaamse jongeren (Zie Figuur 5). Waar we in 2016 nog getuige 

waren van de opmars van Snapchat, zien we dat het netwerk 

de kloof met Facebook intussen bijna volledig heeft gedicht. 

Meer nog: het krijgt daarbij gezelschap van Instagram, dat een 

nog grotere inhaalbeweging maakt. Beide netwerken mogen 

erop rekenen dat bijna acht op de tien jongeren minstens 

maandelijks inlogt. YouTube sluit het rijtje af. Het aantal 

jongeren met een actieve account stijgt van 62% in 2016 naar 

77% in 2018. De verschillen in gebruik worden dus steeds 

kleiner. We verlaten hiermee de vaste top vier met een 

duidelijke rangschikking en evolueren richting een structuur 

met vier grote koplopers (Apestaartjaren, 2018).  

Het grootste deel van de bevraagde jongeren uit de Bachelorproef VIVES zit dagelijks op sociale 

media. De ene persoon wordt hierdoor meer beïnvloed dan de andere. Er zijn zowel voor- als 

nadelen aan verbonden: jongeren vinden dat ze makkelijker contact kunnen houden met vrienden 

en familieleden en op de hoogte kunnen blijven over schoolwerk. De jongeren signaleren wel de 

Figuur 4. Uit Apestaartjaren 2018 
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aanwezigheid van een sociale druk, waarbij iedereen het ideale beeld van zichzelf wil creëren. Er 

wordt veel nagedacht over wat andere mensen van hen denken. Dit leidt soms af van het werk- 

en schoolleven (Bachelorproef VIVES, 2018). 

 

Streamen via het 

internet is veruit de 

populairste manier 

om naar muziek te 

luisteren voor de 

Vlaamse jongeren. 

85% geeft aan de 

afgelopen maand 

muziek gestreamd 

te hebben. Ter 

vergelijking: de 

radio heeft slechts 

48% luisteraars onder de Vlaamse jongeren. Ze gebruiken het vaakst YouTube (79%) om te 

streamen, gevolgd door Spotify (50%) en Apple Music (21%) (Apestaartjaren, 2018). 

Vlaamse jongeren kijken vooral via streamingdiensten (75%) en televisiezenders (68%) naar films, 

series en andere audiovisuele content. Ze doen dat opnieuw het vaakst via YouTube (60%), gevolgd 

door Netflix (51%) en Popcorn Time (26%). Waar we vorige editie nog concludeerden dat jongeren 

liever niet betalen voor films en series, zien we dit jaar dus dat streamers vaker het betalende 

Netflix gebruiken dan de gratis en illegale tegenhanger Popcorn Time. Een verklaring zou kunnen 

zijn dat Popcorn Time de voorbije jaren hard werd aangepakt door de overheid, en daardoor niet 

altijd beschikbaar was. 

De smartphone is het populairste toestel om video op te bekijken. 65% zegt dagelijks naar filmpjes 

te kijken op zijn of haar smartphone. Het steekt hiermee voor het eerst het televisiescherm voorbij, 

dat blijft steken op net niet de helft van de jongeren. De tablet moet het hier stellen met de laagste 

score, slechts 17%. 

Bijna 20% van de jongeren geeft aan onrust te voelen door haar of zijn smartphonegebruik. Ze 

slagen er niet in minder tijd aan het toestel te besteden en geven aan dat ze daardoor soms in de 

problemen komen.  

 

Cyberpesten 
 

Kinderen tussen 6 en 12 jaar weten niet goed wanneer ze iets als pesten moeten benoemen. Ze 

maken vaak geen onderscheid tussen plagen en pesten. Een kleine 6% van de kinderen zegt ooit 

al iemand online gepest of geplaagd te hebben. Daarnaast zegt 16% van de kinderen ooit al ruzie 

gemaakt te hebben via de computer, tablet of gsm. Het is opvallend dat meer dan de helft (54%) 

van de jongeren tussen 12 en 18 jaar ooit al eens een online pesterij zag. 14% van de jongeren 

pestte zelf, 22% was ooit al slachtoffer (Apenstaartjaren 2018). 

Het delen van gênante foto’s blijft een valkuil voor veel jongeren. 31% van de jongeren durft 

toegeven dat ze zelf een gênante foto doorstuurden zonder toestemming. Bijna 30% van de 

jongeren was hier al eens slachtoffer van. Bijna de helft van de jongeren zag zulke foto’s al 

passeren (Apestaartjaren 2018).  

Figuur 5. Uit Apestaartjaren 2018 
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Naast het doorsturen van vervelende foto’s, is het online uitsluiten van anderen een belangrijke 

vorm van cyberpesten. 25% geeft toe dat hij of zij al eens iemand online uitsloot. Het aantal 

slachtoffers ligt hier op 23%. Het aantal omstaanders ligt een stuk hoger: 47% van de jongeren 

zag dit al gebeuren. Ook bij het versturen van ongewenste e-mails of beledigende berichtjes ligt 

het aantal omstaanders behoorlijk hoog: 36%. Het aantal slachtoffers en daders is bij deze acties 

iets beperkter: 22% van de jongeren was al eens slachtoffer van ongewenste berichten. 13% ziet 

zichzelf als dader. 64% van de jongeren zijn zowel slachtoffer als dader van deze feiten. De helft 

van de jongeren die anderen online uitsluiten draagt ook een dubbele rol.  

Onder de daders zien we iets meer jongens dan meisjes. Enkel bij het doorsturen van gênante 

foto’s is dat omgekeerd. Daders zijn vooral jongeren uit de B-stroom, BSO-, TSO- of KSO-richtingen. 

Vooral meisjes uit een BSO- of ASO-richting zijn slachtoffer van cyberpesten. Slachtoffers uit een 

BSO-richting worden voornamelijk geconfronteerd met digitaal pesten en ongewenste berichten. 

Terwijl er in het ASO meer slachtoffers zijn van het verspreiden van gênante foto’s zonder 

goedkeuring. Cyberpesten blijft dus een veel voorkomend probleem. Toch vinden bijna alle 

jongeren (96%) het niet oké om iemand online te pesten (Apenstaartjaren 2018). 

 

De data van de JOP-monitor 4 tonen dat bij 14- tot 25 jarigen het aandeel slachtoffers en daders 

van cyberpesten veel lager lijkt te liggen bij deze leeftijdscategorie. 6,5% geeft aan dat ze het 

laatste jaar gepest werden via sociale media, 9,1% geeft aan dat er ingebroken werd op hun 

account, 6,5% geeft aan dat er vervelende foto’s of filmpjes werden verspreid van hen zonder hun 

toestemming. Slechts 10% van hen geeft aan dat ze ooit zelf online iemand hebben lastig gevallen 

of bedreigd (JOP-monitor IV, 2019). 

 

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind adviseert in de Slotbeschouwingen van 2019 dat de 

maatregelen tegen cyberpesten moeten geïntensifieerd worden met nadruk op preventie en 

vroegdetectie alsook empowerment van kinderen en professionelen, interventieprotocollen en 

geharmoniseerde richtlijnen voor de verzameling van case gerelateerde data (CRC Concluding 

Observations, Belgium, 2019). 

 

Sexting 
 

Slechts 12% van de bevraagde jongeren uit het onderzoek van Apestaartjaren stelt dat hij of zij in 

de afgelopen twee maanden een seksueel getinte foto van zichzelf maakte en naar iemand 

verstuurde. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het vorig onderzoek (8%), maar op zich gaat 

het nog steeds om een minderheid van de jongeren. Hoe ouder jongeren worden, hoe groter de 

kans dat ze een sext versturen. Vooral jongeren uit de derde graad versturen seksueel getinte 

foto’s. Zij komen hoofdzakelijk uit het KSO (23%) en BSO (21%). Onder de sexters is 36% volledig 

naakt. Dat is een behoorlijke stijging in vergelijking met 2016 (21%). 

Positief is het feit dat 63% van de sexters aangeven onherkenbaar op de foto’s te staan die ze van 

zichzelf sturen. Toch werd bij een kwart van onze bevraagden de privacy geschonden na het 

versturen van een sext, wat dan weer een negatieve trend is. Net zoals bij cyberpesten is de groep 

omstaanders bij sexting sterk aanwezig. Bijna de helft van de jongeren (43%) zag al eens een sext 

op de smartphone van een vriend.  
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Meisjes zijn bezorgder over, maar tegelijkertijd ook strikter in hun privacybeheer wat betreft 

sexting. Over het algemeen stuurt de helft van de sextende jongeren hun sexts via privéberichten 

(51%) en maken ze afspraken met de ontvangers van seksueel getinte foto’s (54%). Aansluitend 

geeft ook de helft (56%) van de jongeren aan dat ze bij het versturen van een sext ervoor zorgen 

dat hun foto automatisch verdwijnt. Het automatisch verdwijnen van foto’s binnen een bepaalde 

tijd is kenmerkend voor Snapchat. Als we er rekening mee houden dat screenshots maken voor 

veel jongeren een fluitje van een cent is, kunnen we spreken van een vals gevoel van veiligheid. 

Ook al krijgt de verstuurder een melding als er een screenshot gemaakt wordt, dan is het al te laat 

(Apestaartjaren, 2018) 

De bevraagde jongeren uit in de bachelorproef van VIVES hebben het gevoel dat ook de mogelijke 

gevaren en gevolgen van sexting duidelijker kunnen gemaakt worden door middel van vorming. 

Vooral jongeren rond vijftien jaar hebben meer nood aan informatie, want op deze leeftijd 

beginnen ze vaak seksualiteit te ontdekken (Bachelor-proef VIVES, 2018).  

 

Mediawijsheid 
 

Een van de EU Youth Goals is ‘Informatie en constructieve dialoog’. Jongeren willen betrouwbare 

informatie voor Europese jongeren en een ondersteuning van hun vaardigheden om kritisch 

informatie te kunnen evalueren. Zo kunnen ze verantwoordelijke en kritische mediagebruikers 

worden. Jongeren moeten ook leren om haatspraak te identificeren en te melden. Jongeren hebben 

nood aan vaardigheden om respectvol, tolerant en niet-gewelddadig te communiceren online en 

offline (EU Youth Goals, 2018). 

 

Een deel van de Vlaamse jongeren bevraagd door de studenten van Hogeschool VIVES zegt vorming 

te hebben gekregen omtrent mediawijsheid. Alle jongeren staan achter het idee dat het onderwijs 

hierop sterker hoort in te zetten. Ze vinden het belangrijk dat jongeren meer bewust worden 

gemaakt van de gevaren van sociale media en van het verschil tussen fake en echt nieuws. Dit kan 

volgens hen het best gedaan worden aan de hand van praktische voorbeelden op maat van de 

leeftijd, leefwereld en studierichting van de kinderen en jongeren. Ze willen ook meer campagnes 

omtrent mediawijsheid. Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat hun campagnes over de 

gevaren van sociale media meer in het oog springen. Het is niet alleen de taak van het onderwijs, 

maar ook van ouders om controle te hebben over het gebruik van sociale media door hun 

kinderen. 

Niet alle jongeren zijn op de hoogte van de campagne ‘Leef zonder Filter’. Ze vinden dat 

campagnes het best kunnen verspreid worden op sociale media. Het is ook een taak van het 

onderwijs om deze campagnes meer te promoten. Een paar jongeren merkten ook op dat het 

geen opgave zou mogen zijn om foto’s zonder filter te posten op sociale media. Onder een post 

‘no filter’ plaatsen is opnieuw een soort filter. Hierbij verdedig je jouw keuze om geen filter te 

gebruiken. 

Alhoewel een groot deel van de bevraagde jongeren de term ‘social influencer’ niet kende, zijn ze, 

na verduidelijking, wel van mening dat deze personen wel degelijk een invloed hebben op hun 

leven. Vaak is dit een eerder indirecte invloed op de keuzes die ze maken. Dit kan een positieve 

invloed zijn, bijvoorbeeld op vlak van het bespreekbaar maken van psychisch welzijn of holebi’s. 

Wel voelen ze ook dat deze populaire personen ervoor kunnen zorgen dat veel jongeren streven 
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naar een onrealistisch ideaalbeeld. Indien social influencers een negatieve invloed uitoefenen, 

vinden ze het een taak van het beleid om meer controle uit te voeren op wat zij posten. Ze zijn 

zich ook bewust van het economisch voordeel dat sommige influencers halen uit het praten over 

producten of merken (Bachelorproef VIVES, 2018).   

 

De thema’s die jongeren het meest aanspreken in de actualiteit en de nieuwsmedia zijn terrorisme, 

politiek, armoede en milieu. Terreurdaden houden jongeren vaak bezig, omdat het heel aanwezig 

is in de actualiteit. Sommige jongeren vinden te negatieve artikels en artikels die gaan over andere 

continenten overbodig, ze zeggen dat dit leidt tot onnodige angst (Bachelorproef VIVES, 2018).  

 

12.2. Wat zeggen experts?  

De experten die werden bevraagd door de studenten van Hogeschool VIVES zeggen dat heel wat 

jongeren erg actief bezig zijn met sociale media in hun vrije tijd. Ouderen bekijken dit soms 

negatief en leggen het accent op het feit dat deze activiteit online gebeurt, terwijl de jongeren het 

accent op het sociale leggen. Wat de experten opvalt is dat er een sterke focus op prestatie is op 

sociale media. Ook ‘moet’ je een Facebookprofiel, een Twitter-account etc. hebben om volwaardig 

deel te nemen aan het sociale leven. Een uitdaging voor de toekomst voor volwassenen is deze 

wereld beter te leren kennen. Jongeren kunnen jeugdwerkers, ouders en het onderwijs hierbij 

helpen door in gesprek te gaan (Bachelor-proef VIVES, 2018). 

Volgens de experts moet het onderwijs meer focussen op een vorming in mediawijsheid met onder 

andere de bewustmaking van de gevaren van sociale media. Vaak komt dit niet aan bod in het 

onderwijs omdat leerkrachten zelf niet voldoende op de hoogte zijn. Daardoor willen leerkrachten 

dit liever uit handen geven aan experts. Veel scholen geven pas een vorming omtrent 

mediawijsheid als er al iets fout gelopen is. Dit wordt beter preventief aangepakt (Bachelorproef 

VIVES 2018). 

Er moet meer rekening worden gehouden met het vermogen van kinderen en jongeren om 

commerciële boodschappen te begrijpen. Als mediaconsument verdienen kinderen en jongeren 

een aangepast aanbod. Waar dat nodig is moet de regelgeving bijgestuurd worden om 

minderjarigen afdoend te beschermen tegen schadelijke inhoud of te veel reclame. Ook bestaan 

er te weinig initiatieven die de aanbieders van media ertoe aanzetten om meer rekening te houden 

met kinderrechten, bijvoorbeeld met toegankelijke klachtenprocedures en door duidelijk en 

voorzichtig te zijn met betalende opties. Er moet daarom blijvend worden ingezet op 

mediawijsheid en bescherming van de privacy (Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 

2018, p. 29 in Beleidsadvies KeKi 2018, p. 71). 

Experten uit de VIVES-bevraging wijzen ook op het gevaar van een filterbubbel en echo chamber 

op sociale media. Dit fenomeen houdt in dat jongeren enkel meningen en berichten te zien krijgen 

die in overeenstemming zijn met hun eigen interesses en houdingen. Dit betekent dat ze afgesloten 

zijn van andere meningen en een vertekend beeld krijgen van de werkelijkheid, waarbij hun eigen 

visie terug wordt geëchood (Bachelorproef VIVES 2018).  
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13. Omgeving van kinderen en jongeren 

13.1. Ruimte 

Bevolkingstoename, in combinatie met de zich doorzettende trend van gezinsverdunning, gaat 

gepaard met een toenemende vraag naar ruimte voor wonen, economische activiteit, mobiliteit en 

infrastructuur. Daardoor wordt het steeds moeilijker om bewoning, landbouw, industrie, transport 

en natuurbehoud met elkaar in balans te brengen en blijft de druk op de open ruimte hoog. Deze 

trend uit zich heel sterk binnen het Vlaamse Gewest, dat reeds gekenmerkt wordt door een hoog 

en versnipperd ruimtebeslag. De vraag naar verdichting en multifunctioneel ruimtegebruik dringt 

zich op. 

De aanhoudende concentratie van bevolking en economische activiteit in stedelijke centra en de 

sterke spreiding rondom de stad zetten bovendien de leefbaarheid van de verstedelijkte regio’s 

onder druk: toenemende verkeersdrukte, gezondheidsrisico’s als gevolg van bodem- en 

luchtverontreiniging, hinder, hitte- of wateroverlast als gevolg van grote versteende oppervlaktes 

(Omgevingsanalyse Vlaanderen 2018). Blijkbaar worden kinderen die opgroeien in achtergestelde 

stadsbuurten nog eens extra geconfronteerd met onveiligheid en kindonvriendelijkheid van hun 

leefruimte (Beleidsadvies KeKi 2018, p. 49-50). 

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind adviseert in haar meest recente Slotbeschouwingen 

dat België toegang tot groene en open ruimte garandeert voor kinderen (CRC Concluding 

Observations, 2019). 

 

13.2. Wonen 

Het aandeel personen met huisvestingsproblemen neemt af met de leeftijd. Het VN-Comité voor 

de Rechten van het Kind plaatst dan ook inadequate levensstandaard van kinderen in het lijstje 

van prioritaire aandachtspunten voor België (CRC Concluding Observations, Belgium, 2019).  

 

Toegang tot een woning 

 
‘Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste 

woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met 

woonzekerheid worden bevorderd’ (Vlaamse Wooncode art 3). 

De woningmarkt in Vlaanderen bestaat uit twee deelmarkten: enerzijds zijn er de eigenaar-

bewoners, en anderzijds de huurders. Binnen de huursector kan verder onderscheid gemaakt 

worden tussen het private deel en het sociale deel. De sociale huursector is een rechtstreeks gevolg 

van het optreden van de overheid. Op de private huurmarkt is er een weinig betaalbaar en 

kwaliteitsvol aanbod. Er is een te klein aandeel sociale woningen en dus lange wachtlijsten. 

De eigenaars scoren op de verschillende indicatoren beter dan de huurders: zowel qua 

tevredenheid en kwaliteit en comfort van de woning, als qua woonzekerheid en zelfs 
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betaalbaarheid. De private huurders scoren het slechtst op de verschillende woonindicatoren: 

zowel op het vlak van kwaliteit en comfort van de woning als wat betreft de woonzekerheid en de 

betaalbaarheid zijn de private huurders gemiddeld het minst goed af. De beperkte groep sociale 

huurders scoort over het algemeen goed qua tevredenheid, woonzekerheid en betaalbaarheid 

(Woonsurvey 2005).  

Vooral grote gezinnen vinden moeilijk een sociale huurwoning. In Vlaanderen zijn er verschillende 

vormen van huursubsidies, maar samen bereiken ze slechts 3,75% van de private huurders. 

Sommige gezinnen wachten al 8 jaar op een sociale woning. In afwachting hiervan zijn ze 

aangewezen op de privémarkt, waar de prijzen hoger zijn en de woningen dikwijls van slechte 

kwaliteit (Beleidsadvies KeKi 2018, p. 68). 

 

De EU-SILC-gegevens van 2012 geven aan dat het aandeel eigenaars bij personen met de Belgische 

nationaliteit meer dan 3 keer hoger ligt dan het aandeel eigenaars bij de personen met een niet-

EU-nationaliteit. Ook naar geboorteland bestaat er een zeer duidelijke kloof: bij de personen 

geboren in België zijn 8 op de 10 eigenaar van de woning, bij de personen geboren buiten de EU 

slechts 4 op de 10 (Zie Figuur 1).  

Anderzijds zijn er ook belangrijke verschillen naar socio-economische achtergrond. Het aandeel 

eigenaars is bijna uitsluitend gedaald bij de mensen met de laagste inkomens en onder de 

middelste leeftijdsgroepen. De huur blijkt op de private markt sterker te zijn gestegen voor de 

meer kwetsbare groepen: de huurders met de laagste inkomens, de gezinnen met een werkloos of 

ziek/arbeidsongeschikt gezinshoofd en de jongste en oudste groepen zien hun huur sterker stijgen 

(Groot Woononderzoek 2013). 

 

 

 

Elk jaar worden in Vlaanderen ongeveer 800 kinderen samen met hun ouders uit hun woning 

gezet. Bijna een op de drie dak- en thuislozen is minderjarig. Eind 2014 verbleven er in de Vlaamse 

dak- en thuislozenzorg 1.728 minderjarigen samen met hun ouders. In 2016 vond de Vlaamse 

Wooninspectie 2.838 slachtoffers van krotverhuur. Een vijfde was minderjarig. 25 kinderen waren 

nog niet een jaar oud (Beleidsadvies KeKi 2018, p. 68).  

Figuur 1. Uit Migratie- en Integratiemonitor 2018 
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Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind uit haar bezorgdheid over de inadequate huisvesting, 

thuisloosheid en uithuiszettingen van kinderen, die hen kwetsbaar maakt voor bedelen (CRC 

Concluding observations, 2019). Er is ook een groot tekort aan staanplaatsen voor 

woonwagenbewoners. Sinds 2012 worden steeds meer woonwagenbewoners weggejaagd van hun 

vaste standplaats en gedwongen om te blijven rondtrekken. Het gaat om ongeveer duizend 

gezinnen met de Belgische nationaliteit (Beleidsadvies KeKi 2018, p. 69). Ook de kinderen uit Roma-

gezinnen worden aangeduid als kwetsbare doelgroep door het VN-Comité voor de Rechten van 

het Kind (CRC Concluding Observations, Belgium, 2019). 

 

Een studie van de bezettingsgraad van de Vlaamse woningen (Vanderstraeten L., Vanneste D. & 

Ryckewaert M., 2016), gaf aan dat het aandeel overbezette of overbewoonde woningen gehalveerd 

is tussen 2001 en 2013 van 6% naar 3%. Ook jongere huishoudens (met een referentiepersoon 

jonger dan 60 jaar) zonder kinderen wonen vaak in een onderbezette woning. Zelfs heel wat 

gezinnen met kinderen onderbewonen hun woningen. De toenemende vergrijzing en 

gezinsverdunning werkt dit fenomeen verder in de hand. Anderzijds woonde in 2016 12% van de 

Vlaamse kinderen in een huis dat minder kamers telt dan gezinsleden. Bij een aantal groepen ligt 

het aandeel meer dan dubbel zo hoog als het gemiddelde. Het gaat om kinderen in grote gezinnen, 

kinderen in een gezin met een inkomen onder de armoededrempel, kinderen in een laagopgeleid 

gezin en kinderen in een niet-EU-gezin (Beleidsadvies KeKi 2018, p. 67). 

 

Woonkosten en woonkwaliteit 

 
Eurostat legt de grens voor een te 

zware woonkost op 40% van het 

beschikbare huishoudinkomen. In 

2016 leefde 7% van de Vlamingen in 

een huishouden met een te zware 

woonkost (Zie Figuur 2). Dat komt 

overeen met ongeveer 420.000 

personen. Bij gezinnen met een laag 

inkomen gaat een relatief groter 

aandeel van het budget op aan 

woonkosten. Het is dan ook weinig 

verwonderlijk dat bij de gezinnen in 

de laagste inkomensgroep de 

woonkosten vaker boven de grens 

van 40% liggen dan bij de andere 

gezinnen. 

Te zware woonkosten komen 

relatief vaker voor bij 

alleenstaanden en leden van 

eenoudergezinnen, werklozen, leden 

van gezinnen met (zeer) lage 

werkintensiteit, laaggeschoolden, Figuur 2. Uit VRIND 2017 
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huurders, de laagste inkomensgroep en personen geboren buiten de EU.  Bij deze laatste loopt 

het percentage zelfs op tot 28% (Zie Figuur 3). In Europees perspectief haalt Vlaanderen voor het 

probleem van te zware woonkosten met een 9de plaats een plaats in de betere middenmoot.  

 
 

 

Figuur 3. Uit Migratie- en Integratiemonitor 2018 

 

Huishoudens met een laag inkomen 

wonen vaker in huizen van mindere 

kwaliteit. Het gaat om huizen met 

woningdeprivatie (zonder 

basiscomfort, met structurele 

problemen en/of te donkere huizen) 

of met een gebrek aan ruimte. Bij 

het laagste inkomenskwintiel gaat 

het om 36%, bij het hoogste 

inkomenskwintiel om 14% (Zie Figuur 

2). Iets meer dan een vijfde van de 

Vlaamse bevolking leefde in 2016 in 

een huis van mindere kwaliteit (Zie 

Figuur 4). Dat komt overeen met 

ongeveer 1,4 miljoen personen. Dat 

aandeel is na een daling tussen 2011 

en 2014, in 2016 weer iets gestegen. 

Een niet te verwaarlozen minderheid 

van minderjarigen kan (nog) niet 

rekenen op een kwaliteitsvolle, 

betaalbare woning in een 

behoorlijke woonomgeving.  

 

In het Pact 2020 heeft de Vlaamse Regering zich ertoe verbonden om het aantal personen dat 

woont in een huis met een gebrekkige kwaliteit tussen 2006 en 2020 met 50% te verminderen. Dat 

betekent dat in 2020 het aantal bewoners van dergelijke huizen gedaald moet zijn tot maximaal 

Figuur 4. Uit VRIND 2017 



 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
15.04.2019 Omgevingsanalyse JKP pagina 147 van 165 
 

620.000 personen. In Europees opzicht scoort Vlaanderen in 2015 goed op vlak van het aandeel 

personen dat leeft in een huis met een gebrek aan ruimte (1ste plaats in EU-rangschikking). Wat 

betreft woningdeprivatie haalt Vlaanderen met een 12de plaats de betere middenmoot van de EU-

rangschikking. In Vlaanderen groeien 260.000 kinderen op in een woning zonder basiscomfort. Bij 

kansarme gezinnen is dat een op de drie kinderen. Er gaat (nog) te weinig aandacht uit naar de 

impact van de woonomgeving op het welzijn van kinderen (Beleidsadvies KeKi 2018, p. 67). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6. Uit Migratie- en Integratiemonitor 2018 

Figuur 6. Uit Armoedemonitor 2017 

Figuur 5. Uit migratie-en Integratiesurvey 2018 
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13.3. Mobiliteit 

Vergeleken met 2002 is het totale voertuigenpark in Vlaanderen – inclusief motorrijwielen – in 

2017 gestegen met 25,5% en het aantal personenwagens met 20,8%. In vergelijking met 1 augustus 

2016 is het totale voertuigenpark en het aantal personenwagens licht gestegen (respectievelijk 

+1,6% en +1,3%). In 1977 telde België een wagen per 3,55 inwoners. In 2017 is dat een wagen per 1,96 

inwoners. Er zijn dus steeds meer voertuigen op onze wegen. Sinds 1991 is de autodichtheid met 

bijna 30% gestegen. De autodichtheid in België is lichtjes hoger dan het Europese gemiddelde en 

sluit aan bij de cijfers van onze buurlanden (Kerncijfers Statbel 2018). 

De belangrijkste hoofdvervoerswijze voor het woon-werkverkeer is nog steeds de auto met een 

aandeel van 71% in 2016-2017. Bij korte verplaatsingen lijkt de fiets aandeel te winnen op de auto. 

63,5% van de geteste fietspaden scoorde behoorlijk tot uitstekend. Van de ruim 7.500 kilometer 

fietspaden langs gewestwegen voldeed in 2015 41,6% aan de normen uit het Vademecum 

Fietsvoorzieningen. Dat is een stijging van 2 procentpunten ten opzichte van 2013. Anderzijds blijkt 

dat de zelfstandige mobiliteit van kinderen afneemt. In 2000 ging 40% van de kinderen met de 

fiets naar school. In 2016 is dat 31% (Beleidsadvies Keki 2018, p. 69). 66% van de ouders brengt de 

kinderen met de auto naar school. Een vierde doet dat omdat de weg naar school te onveilig is. 

 

 

Verkeersslachtoffers 
 

In 2017 is het aantal letselongevallen verder gedaald tot 23.235. Ten opzichte van 2016 vielen er 

zowel minder lichtgewonden (-6,4%), zwaargewonden (-9,5%) als doden (-10,9%) (zie Figuur 7). 

 

In 2017 vielen er op de 

Vlaamse wegen 302 

verkeersdoden te betreuren. 

Sinds 2009 is het aantal 

doden met 37,6% afgenomen 

en het aantal 

zwaargewonden met 34,7%. 

Het aantal doden is sterker 

gedaald dan het aantal 

ongevallen waardoor dus 

ook de ongevalsernst 

afneemt. 

 

Er gebeuren meer ongevallen op autosnelwegen dan op andere wegen (zie Figuur 8). Hoewel het 

totaal aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers van 2002 tot 2017 sterk daalde, was dit 

niet het geval voor de zwakke weggebruikers, de fietsers en de voetgangers (zie Figuur 9). 
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Figuur 7. Gegevens van FOD Economie, ADS 2018. Index 2009=100 
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Figuur 8. Gegevens uit FOD Economie, ADS 2018 

 

Figuur 9. Gegevens uit FOD Economie, ADS 2018. Index 2002=100 

 

 

Het aantal dode en zwaargewonde jonge verkeersslachtoffers in 2017 is naar een derde gedaald 

ten opzichte van 2000, van 380 naar 112 (zie Figuur 10). Vooral in de leeftijdscategorie 5 tot 15 jaar 

is de daling aanzienlijk. In 2017 sterven in het Vlaamse Gewest 7 kinderen jonger dan 15 jaar in een 

verkeersongeval. 105 kinderen raken ernstig gewond (zie Figuur 10). Tegenover 2016 is er een stijging 

van het aantal dodelijke slachtoffers (+4), maar een daling van het aantal ernstig gewonde kinderen 

(-29). De meeste slachtoffers zijn voetgangers/bestuurders.  

Uit cijfers, die niet in deze tabel zijn opgenomen, weten we ook dat het aantal lichtgewonde 

kinderen jonger dan 15 jaar sterk afnam sinds 2000 (van 3202 in 2000 naar 1961 in 2017). In 2017 

was meer dan de helft van deze lichtgewonde kinderen minstens 10 jaar (Kind in Vlaanderen, 2017; 

FOD Economie, Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, 2018).  
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Figuur 10. Gegevens uit FOD Economie, ADS, 2018 

 

 

13.4. Klimaat en luchtvervuiling 

Ozon (O3) is een gas in de omgevingslucht dat, indien het te geconcentreerd aanwezig is, ernstige 

risico’s inhoudt voor de gezondheid. Vooral mensen met ademhalingsmoeilijkheden, bejaarden en 

jonge kinderen ondervinden hinder van hoge ozonconcentraties. De Europese richtlijn betreffende 

de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa legt als norm een maximum van 

overschrijdingsdagen voor. Het aantal overschrijdingsdagen schommelt van jaar tot jaar en volgt 

vooral de jaarlijkse variatie in zonnestraling en temperatuur. De ozonverontreiniging was relatief 

beperkt in 2016 met maximaal 19 overschrijdingsdagen. Sinds 2007 is het aantal 

overschrijdingsdagen telkens onder 25 gebleven. Om de langetermijndoelstelling van 0 

overschrijdingsdagen te kunnen halen, moeten de emissies van ozonprecursoren (vooral van NOX) 

verder dalen (VRIND 2017). 

Het Pact 2020 stelt dat de jaargemiddelde PM10-concentratie tegen 2020 met 25% moet 

verminderen ten opzichte van 2007. De ruimtelijk jaargemiddelde PM10-concentratie 

(gemodelleerd) toont globaal een dalende trend en komt in 2016 uit op 17,7 μg/m3 waardoor de 

doelstelling wordt gehaald. Op geen enkel meetpunt werd de jaargrenswaarde van 40 μg/m3 

overschreden. Blootstelling aan fijn stof heeft een negatieve invloed op de gezondheid. De DALY is 

een indicator die de gezondheidsimpact beschrijft. Deze staat voor Disability Adjusted Life Year of 

potentieel verloren gezond levensjaar. De impact van fijn stof op de gezondheid daalde in de 

periode 2005-2015, ondanks de stijgende bevolkingscijfers. Deze daling is statistisch significant. In 

2015 was de impact 29,7% lager dan in 2005. 

 

     

        

 2000 2014 2015 2016  2017  

 

Totaal Totaal Totaal Totaal 
Doden 
binnen 30 
dagen 

Ernstig 
gewonden 

Totaal 

Naar leeftijd        

Kinderen jonger dan 5 jaar 55 19 40 18 1 16 17 

Kinderen van 5 tot 10 jaar 133 55 44 50 6 30 36 

Kinderen van 10 tot 15 jaar 192 71 74 70 0 59 59 

Totaal 380 145 158 138 7 105 112 

Naar aard weggebruiker        

Bestuurder of voetganger 209 101 114 103 4 74 78 

Passagier 171 41 44 35 3 30 33 

Andere/onbekend 0 3 0 0 0 1 1 

Totaal 380 145 158 138 7 105 112 
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Onderzoek toont aan dat milieuvervuiling een sterkere impact heeft op kinderen en jongeren dan 

op volwassenen. Eveneens blijkt uit een analyse dat klimaatverandering meer zorgen baart bij 

jongeren in vergelijking tot de oudere leeftijdsgeneraties (Beleidsadvies Keki 2018, p. 69). 

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind wijst in haar Slotbeschouwingen dan ook op het 

hoge niveau van luchtvervuiling, vooral afkomstig van wegtransport, dat leidt tot een verhoging 

van de prevalentie van astma en longziekten. Het comité verwijst naar de SDG’s en adviseert België 

om een meting van de luchtvervuiling en de impact op kinderen uit te voeren (CRC Concluding 

Observations, Belgium, 2019). 

Het Vlaamse Humane-biomonitoringsprogramma werd opgestart in 2002 door het steunpunt 

Milieu en Gezondheid. Humane biomonitoring (HBM) meet de blootstelling aan milieuvervuilende 

stoffen en de effecten op het menselijke lichaam. Ze zitten nu in hun vierde cyclus (2016-2020). 600 

jongeren verspreid over Vlaanderen werden gerekruteerd. De resultaten worden in de loop van 

2019 verwacht. 

Uit vaststellingen van de vorige cycli Vlaamse humane biomonitoring bij 14-15 jarige jongeren blijkt 

een relatie te bestaan tussen jaargemiddelde gemodelleerde NO2-concentraties en gerapporteerde 

astmasymptomen. In dezelfde biomonitoringcyclus werd astma significant meer gemeld in de 

stedelijke agglomeraties. Bij 3-jarigen die vanaf de geboorte werden opgevolgd, was de 

concentratie aan omgevingsluchtpolluenten in de vroege (perinatale) periode van het leven 

gerelateerd met piepende ademhaling op 1 jaar, hoesten op 3 jaar en het voorkomen van 

graspollen- of huisstofmijtallergie op 3 jaar. Uit dit alles blijkt dat het belangrijk is de problematiek 

van luchtwegklachten in relatie met de omgevingsluchtkwaliteit blijvend op te volgen in 

Vlaanderen (Steunpunt Milieu & Gezondheid, 2019). 

 

 

 

   Figuur 12. Uit VRIND 2017 

 

 

 

 

 

Figuur 11. Uit VRIND 2017 
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Over het algemeen is er een lichte stijging van het aantal Vlamingen dat bereid is om financiële 

offers te leveren voor het milieu (zie Figuur 11). De bezorgdheid over het milieu is grotendeels 

stabiel gebleven over de laatste 16 jaar (zie Figuur 12). Dit is toch wel opmerkelijk als we kijken 

naar de objectieve cijfers over milieuvervuiling (VRIND 2017). 

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind pleit voor het ontwikkelen van een nationaal plan 

voor het reduceren van CO2-emissie om gevaarlijke klimaatimpact te vermijden met kinderen als 

actieve actoren. Ook pleit ze voor het versterken van het bewustzijn rond de relatie tussen 

gezondheid en klimaatsverandering bij kinderen, met actieve participatie van de scholen (CRC 

Concluding Observations, Belgium, 2019). 

 

 

13.5. Wat vinden jongeren? 

Ruimte 
 

De aandacht voor speel- en jeugdruimte verschilt in sterke mate tussen de steden en gemeenten. 

Jongeren geven aan dat ze in de steden graag meer groen willen. Daarnaast willen ze ook dat er 

bij de inrichting van de openbare ruimte zoveel als mogelijk gestreefd wordt naar 

ontmoetingsruimte, niet specifiek voor jongeren, maar waar verschillende generaties en groepen 

mensen door elkaar gebruik van kunnen maken. Jongeren vinden het belangrijk om betrokken te 

worden bij de invulling van speelpleinen en andere recreatieve voorzieningen. Bovendien hebben 

ze aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien en voor wie vrije tijd vaak als een 

luxeproduct wordt aanzien (Beleidsadvies KeKi 2018, p. 49-50). 

 

Een deel van de jongeren voelt zich onveilig waardoor ze willen dat er op straat meer politie 

spontaan patrouilleert. Als jongeren in grootsteden, openbare plaatsen, stationsbuurten, wijken 

met een grote etnische diversiteit of in de buurt van alcoholisten komen, krijgen ze vaak een 

onveilig gevoel. Straatverlichting is op sommige plaatsen uitgeschakeld om middernacht, waardoor 

de angst toeneemt. Een groep anderen voelt zich niet onveilig (Bachelorproef VIVES, 2018). 

Figuur 13. Uit VRIND 2017 
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Mobiliteit 
 

Kinderen en jongeren geven de nood aan een betere infrastructuur aan en meer veiligheid op de 

wegen en minder auto’s. Het is een van de prioriteiten op de shortlist van De Ambrassade. Ze willen 

beter openbaar vervoer en meer toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers (Shortlist De 

Ambrassade, 2017).  

De jongeren die geïnterviewd werden door de studenten van Hogeschool VIVES willen dat het 

netwerk van het openbaar vervoer vergroot wordt. Zowel in dorpen als in steden dienen er betere 

verbindingen te zijn. Jongeren willen aangenamer openbaar vervoer: minder vertragingen en meer 

hygiëne. Voor mensen met een beperking is het belangrijk dat het openbaar vervoer toegankelijker 

is. Mensen met een mobiele beperking vinden het noodzakelijk dat iedere trein toegankelijk is voor 

mensen in een rolstoel, zodat er geen reservatie nodig is om te reizen.  

Jongeren willen beter openbaar vervoer waarmee gedoeld wordt op een betere dienstverlening, 

met betere aansluiting en vooral bussen en treinen ’s avonds en in het weekend, meer groene 

vormen van vervoer en stipter en frequenter openbaar vervoer. De kostprijs van het openbaar 

vervoer moet naar omlaag. Er is een systeem nodig waarbij het bedrag afhangt van het aantal 

minuten dat je op de bus zit. Eveneens is er vraag naar meer (en betere) fietspaden en meer 

fietsbeleid in de stad (Beleidsadvies Keki 2018, p. 69). Ook jongeren met een beperking vinden 

bredere fietsbanen een must (Bachelorproef VIVES, 2018). 

 

De jongeren hopen dat er in de toekomst meer zal worden ingezet op zuinigheid en elektrische 

wagens. De lage emissiezone in Antwerpen is een goed voorbeeld van een duurzame 

mobiliteitsoplossing. Dit initiatief is echter wel discriminerend voor de lagere klasse. Zij hebben 

niet het budget om een nieuwe wagen aan te schaffen. Om het voor deze doelgroep dragelijker 

te maken, zou de gemeente meer moeten inzetten op shuttlebussen en parkings (Bachelorproef 

VIVES, 2018).  

 

Klimaat en luchtvervuiling 
 

Een van de elf jeugddoelen voor de nieuwe Europese jeugdstrategie is ‘Duurzaam groen Europa’. 

De jongeren willen een Europa waarin elke jongere ecologisch actief en onderwezen is, zodat ze 

actoren van verandering kunnen zijn voor duurzame ontwikkeling. Ze willen meer onderzoek en 

meer infrastructuur die jongeren in staat moeten stellen om een duurzame levensstijl te hanteren 

(EU Youth Goals, 2018). 

In alle leeftijdscategorieën was ‘natuur en milieu’ een prioritair thema bij de Shortlist van De 

Ambrassade, behalve voor de 13-17- jarigen. Ze praten over het aanpassen van onze 

voedingsgewoontes naar meer duurzame, vegetarische optie. Ook zien ze oplossingen voor een 

meer duurzame mobiliteit. Ze willen meer groen in de stad, meer aandacht voor dierenrechten en 

de opwarming van de aarde.  Jongeren voelen zich gefrustreerd bij de inactiviteit van de mensheid 

bij het zien van deze veranderingen. Ze pleiten voor een radicale overstap naar duurzaamheid 

(Shortlist De Ambrassade, 2018). 

 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 154 van 165  Omgevingsanalyse JKP 15.04.2019 
 

Bij de bevraging door de studenten van Hogeschool VIVES is duurzaamheid een belangrijk 

terugkerend thema. Op school leren ze over duurzame ontwikkeling. Hier zijn ze tevreden over. 

Toch vinden ze dat jongeren nog meer bewust mogen zijn van het milieu door middel van 

campagnes. Jongeren vinden dat fabrieken extra moeten worden gestimuleerd om duurzame 

producten af te leveren. Ze vinden het belangrijk dat de overheid in de toekomst bedrijven aanpakt, 

omdat zij de grootste vervuilers zijn. Het is de taak van de overheid om bedrijven meer te 

stimuleren om nieuwe, minder vervuilende apparatuur te gebruiken en minder verpakkingen toe 

te staan. Ze vinden het feit dat in sommige gemeenten bomen geplant worden per hoeveelheid 

schadelijke stoffen die de fabrieken produceren een heel mooi initiatief. De jongeren voorspellen 

dat ze in de toekomst met de klimaatverandering veel meer problemen zullen hebben. Ze geloven 

dat als we nu niet veranderen de schade aan de aarde onomkeerbaar zal zijn. De maatschappij 

moet nu actie ondernemen (Bachelorproef VIVES, 2018) 

 

13.6. Wat vinden experts? 

Er zijn heel wat spontane/openbare ontmoetingsplaatsen, maar vaak zijn deze niet gekend bij de 

jongeren, zeggen experts. Soms lijkt het alsof jongeren deze plaatsen niet mogen innemen. Vaak 

lijken openbare plaatsen zelfs zo ingericht dat jongeren zo min mogelijk overlast kunnen 

veroorzaken, bijvoorbeeld door minder banken te plaatsen. Het is een opdracht voor de toekomst 

om de publieke ruimte op een positieve manier te delen met jongeren en hen niet meteen te 

bestempelen als hangjongeren of lastige jongeren. 

De experten die werden bevraagd door de studenten van Hogeschool VIVES zien twee verschillende 

facetten in de beleving van duurzaamheid bij jongeren. Enerzijds is er het ecologische. Dit merken 

ze doordat er heel wat vegetariërs zijn onder de jongeren. Ook zijn jongeren er zich van bewust 

dat de samenleving voorzichtig moet omgaan met bepaalde grondstoffen. Anderzijds hebben we 

het persoonlijke aspect dat onder duurzaamheid valt. Jongeren zijn namelijk steeds mondiger, 

laten zich minder doen en zeggen dat zij zelf hun toekomst bepalen. Onder het persoonlijke aspect 

valt ook duurzaam werken (Bachelorproef VIVES, 2018).  

 

Bronnen 
 

Armoedemonitor 2017. Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) (2017). De Vlaamse 

Armoedemonitor 2017. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.   

Bachelorproef VIVES 2018. El Mhassani, S., Hemeryck, S., Janssens, K., Urkens, J., Vandewalle, 

L., Vanhalst, P., & Verriest, F. (2018). Je bent jong en je wilt wat. Toekomstvisie over en door 

Vlaamse Jongeren. Bachelor-proef VIVES Hogeschool  

Beleidsadvies KEKI 2018. Kenniscentrum Kinderrechten, (2018). Beleidsadvies Kinderrechten 

voeden de Omgevingsanalyse voor het Vlaamse Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024, 

Fase 1: een voorstudie naar recurrente en mogelijks nieuwe kinderrechtenthema’s. Gent.  

CRC Concluding observations Belgium 2019 : UN Committee on the Rights of the Child, 

Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention. 

Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child : Belgium – 1 februari 2019 



 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
15.04.2019 Omgevingsanalyse JKP pagina 155 van 165 
 

EU Youth Goals 2018. Structured Dialogue, Bulgarian Presidency of the council of the 

European Union: Sofia, EU2018bg.bg    

Groot Woononderzoek 2013. Winters S., Ceulemans W., Heylen K., Pannecoucke I., 

Vanderstraeten L., Van den Broeck K., De Decker P., Ryckewaert M. & Verbeeck G. (2015), Wonen in 

Vlaanderen anno 2013. De bevindingen uit het Grote Woononderzoek 2013 gebundeld, Steunpunt 

Wonen, Leuven, 97 p. 

Kind in Vlaanderen 2017. Kind en Gezin (2017). Het Kind in Vlaanderen 2017. Kind en Gezin: 

Brussel  

Migratie- en Integratiemonitor 2018. Noppe, J., Vanweddingen, M., Doyen, G., Stuyck, K., Feys, 

Y., Buysschaert, P. (2018). Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018. Brussel: Agentschap 

Binnenlands Bestuur.  

Omgevingsanalyse Vlaanderen 2018. Departement Kanselarij en Bestuur (2018). Algemene 

Omgevingsanalyse voor Vlaanderen (mondiale) trends met impact op Vlaanderen. Brussel: 

Departement Kanselarij en Bestuur.  

Shortlist De Ambrassade 2017. De Ambrassade (2017). Shortlist: 10 thema’s waar jongeren 

wakker van liggen. Brussel: De Ambrassade  

Steunpunt Milieu & Gezondheid (2019). Achtergronddocument: Het Vlaamse Humane-

biomonitoringsprogramma. Opgesteld in het kader van de rondetafelgesprekken over 

binnenmilieu, groene ruimte en ecologische voeding.  

Vanderstraeten L., Vanneste D. & Ryckewaert M. (2016), Grote Woononderzoek 2013. 

Transitie en continuiteit in het Vlaamse woonmodel. Trends in woningtypologie, grootte 

en -bezetting tussen 2001 en 2013, Steunpunt Wonen 

VRIND 2017. Studiedienst Vlaamse Regering (2017). VRIND 2017. Vlaamse Regionale 

Indicatoren. Brussel: Studiedienst Vlaamse Regering  

Woonsurvey 2005.  Omgevingsanalyse Woonbeleidsplan Vlaanderen: 

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/woonbeleidsplan_vlaanderen.pdf 

  

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/woonbeleidsplan_vlaanderen.pdf


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 156 van 165  Omgevingsanalyse JKP 15.04.2019 
 

14.  Radicalisering en polarisering  

 

14.1. Radicaliseringsproces  

Radicalisering is een omstreden concept en kan allerlei vormen aannemen. We hanteren volgende 

definitie voor (gewelddadige) radicalisering: 

“Een proces waardoor een individu of een groep dusdanig beïnvloed wordt dat het individu of de 

groep in kwestie mentaal bereid is om extremistische daden te plegen, gaande tot gewelddadige 

of zelfs terroristische handelingen. Het adjectief ‘gewelddadig’ wordt hierbij gebruikt om een 

duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds niet strafbare denkbeelden en de uiting hiervan 

en anderzijds de misdrijven of handelingen die een gevaar zijn voor de openbare veiligheid die 

gepleegd worden om deze denkbeelden te realiseren of de intentie tot het plegen van deze 

misdrijven of handelingen.” 

Deze definitie is echter abstract en daarom kan het zinvol zijn om te werken met specifieke 

kenmerken, aandachtsgebieden of signalen van radicalisering. Algemeen kan gesteld worden dat 

radicalisering een procesgegeven is dat gepaard gaat met verandering (Handvaten voor een lokale 

aanpak van radicalisering, VVSG 2015). 

 

14.2. Cijfers 

Tot dusver hebben zich naar schatting ongeveer 4.000 EU-burgers aangesloten bij terroristische 

organisaties in landen waar conflicten woeden, zoals Syrië en Irak. De meeste verdachten die 

betrokken waren bij de recente terroristische aanslagen in de EU waren Europese burgers die bij 

ons geboren en getogen zijn (Persbericht Europese Commissie, 2016). 

In 2013 werd bekend dat tientallen Belgische burgers naar Syrië en Irak waren getrokken om er te 

strijden tegen het regime van Bashar al-Assad. Ze werden bekend onder de noemer ‘Syriëstrijders’ 

of ‘Syriëgangers’. België voert sindsdien in West-Europa de lijst aan van het aantal Syriëgangers in 

verhouding tot de totale bevolking, gevolgd door landen zoals Noorwegen en Zweden, die eveneens 

in relatieve zin hoge aantallen vertrekkers kennen. In mei 2017 waren er 478 Belgen gekend die 

naar de Syrisch/Irakese gevechtslinies waren vertrokken.   

De leeftijd van deze Syriëstrijders bij hun vertrek varieerde van 13 tot 69 jaar, en de meerderheid 

was tussen de 20 en 24 jaar. Het merendeel sloot zich aan bij jihadistische terroristische 

groeperingen zoals de zelfverklaarde ‘Islamitische Staat’ (IS). Daarom worden ze in 

veiligheidskringen foreign terrorist fighters genoemd. In Syrië en Irak nemen ze deel aan 

extremistisch geweld van verschillende groeperingen en in Europa waren Syriëstrijders uit België 

mee verantwoordelijk voor de aanslagen in Parijs en in Brussel in 2015 en 2016. In recentere 

aanslagen waren ook daders betrokken die nooit naar conflictzones waren gereisd, maar wel 

geïnspireerd waren door IS. Deze mensen worden de ‘homegrown terrorist fighters’ genoemd. 

Uit een honderdtal Belgische gemeenten zijn mensen vertrokken naar Syrië, maar in enkele 

gemeenten ging het om grotere groepen. Vooral het arrondissement Brussel (met Molenbeek en 
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Schaarbeek op kop), en de steden Antwerpen en Vilvoorde werden getroffen. Ook Tongeren, 

Kortrijk en Gent kenden een tiental vertrokken Syriëgangers. Slechts 52 van de Syriëgangers kwam 

uit het Waals Gewest, en dan voornamelijk uit de steden Verviers, Luik en Charleroi.  

De Syriëgangers vormen een kleine groep, maar met een grote impact op de samenleving in termen 

van angst, onbehagen en polarisering. Preventie- en veiligheidsdiensten voelden zich overrompeld 

door de omvang en snelheid die de Syriëgang in 2013 aannam. Ondertussen zijn in getroffen 

buurten ouders bang voor de invloed van rekruteerders. Moslims voelen zich geviseerd door het 

antiterreurbeleid en leraren weten zich geen raad met radicale uitingen van jongeren. Debatten 

over samenleven in diversiteit, zoals de integratie van migranten of de opvang van vluchtelingen, 

worden gevoerd met de angst voor terroristisch geweld in het achterhoofd. Daarnaast getuigen 

lokale besturen van groeiende spanningen tussen gemeenschappen. Deze problematieken op het 

vlak van divers samenleven worden vaak door een veiligheidsbril bekeken, in een debat dat wordt 

voortgestuwd door terroristische incidenten (Vlaams Vredesinstituut, 2017). 

 

14.3. Radicalisering te eng benaderd 

Het concept ‘radicalisering’ bleek echter al snel een ambigu begrip te zijn. Door de definiëring van 

radicalisering als een proces dat start bij (moslim)extremisme en eindigt met gewelddaden, worden 

zowel radicale ideeën als de islam geassocieerd met terrorisme. Checklists die circuleerden met 

indicatoren om radicalisering te herkennen gingen niet enkel over gedragsveranderingen of 

extreme politieke uitingen maar bijvoorbeeld ook over islamitisch getinte kledij. En in het politieke 

en maatschappelijke debat werd ‘radicalisering’ een containerbegrip voor maatschappelijke 

uitdagingen op vlak van divers samenleven: van integratie tot de verzoenbaarheid van de islam 

met Europese waarden. Het gebruik van de term radicalisering voor het fenomeen van 

moslimterroristen maakte de baan vrij voor een associatie van de islam met terrorisme. 

Jeugdwerkers in Vlaanderen signaleren dan ook dat moslimjongeren zich vaak moeten 

verantwoorden en ondervinden dat ze op een negatieve manier worden aangekeken.  

Onderzoek toonde ondertussen echter aan dat de focus op de religieuze factor van radicalisering 

niet spoort met de realiteit. Uiterlijke religieuze tekenen bleken geen betrouwbare indicatoren van 

radicalisering. Radicalisering wordt vaak geassocieerd met geweld en terreur, radicale ideeën 

moeten niet per definitie leiden tot het gebruik van geweld. Radicalisme kan ook omschreven 

worden als een ideologie, een manier om zich politiek te engageren, die het gebruik van geweld 

niet als noodzakelijk beschouwt (Ponsaers et al., 2010). Een radicale persoon kan gecategoriseerd 

worden als iemand met extreme ideologieën, die afwijken van de publieke opinie. Van San e.a. 

(2010) geeft aan dat de focus moet liggen op het benaderen van radicalisering vanuit een ander 

perspectief in het politiek discours: het ontwikkelen van een extreme mening over bepaalde 

onderwerpen en de blik naar de toekomst, moet an sich niet problematisch zijn.  

Maar het categoriseren van jongeren als radicalen geeft zo de boodschap mee dat bepaalde 

overtuigingen ongepast zijn binnen een democratisch systeem, ook al zijn kritische stemmen of 

stukken van andere ideologieën relevant en legitiem (Van San, et al. 2010). De auteurs besluiten dat 

het engagement dat jongeren hebben voor bepaalde ideologieën en ideeën kan gebruikt worden 

ter ondersteuning van hun ontwikkeling als kritisch politiek geëngageerde burgers in onze 
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samenleving. Benschop (2006) geeft aan dat de overheid moet focussen op het empoweren van 

zogenaamde radicale jongeren (die bepaalde klachten meer naar de voorgrond willen brengen) in 

plaats van hen te bekijken als de vijand die verslagen moet worden.  

Het maatschappelijke en politieke debat rijdt zich nog steeds te vaak vast in monocausale 

verklaringen voor jihadistisch terrorisme (Vlaams Vredesinstituut, 2017). 

 

14.4. Een federaal, lokaal en Vlaams antwoord op 

radicalisering 

 

Federaal en lokaal beleid 
In de Europese Unie kwam er behalve een nieuwe taskforce van Interpol ook een Radicalisation 

Awareness Network dat expertise bundelt, evenals projecten om een counternarratief te 

verspreiden tegen extremistische propaganda.  

In België stond de radicaliseringsproblematiek al langer op de radar van de veiligheidsdiensten, 

maar won ze vooral vanaf 2012 aan urgentie. De federale overheid rolde toen Plan R uit, het 

Actieplan tegen Radicalisering. Het plan kreeg in 2015 een update in het kader van de twaalf 

antiterreurmaatregelen die genomen werden na de verijdelde aanslag in Verviers. Die maatregelen 

werden verder uitgebreid tot achttien in 2016, na de aanslagen in Parijs op onder andere de 

Bataclan. Ze moesten de inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer slagkracht geven, en hielden 

(een eenmalige) financiële steun in voor vijftien steden.  

De coördinatie van Plan R verloopt via een Nationale Task Force en Lokale Task Forces. Daarnaast 

moedigde de federale overheid lokale besturen ook aan om Lokale Integrale Veiligheidscellen 

(LIVC’s) op te richten. Die multidisciplinaire overlegtafels buigen zich over zorgwekkende signalen 

bij personen in de gemeente, en beslissen samen over de preventie en interventie in individuele 

radicaliseringsprocessen.  

Vlaams en lokaal beleid  
Het doel van het eerste Vlaamse actieplan was om “personen die risico lopen om te radicaliseren 

zo snel mogelijk te detecteren en hen op die manier aan boord te houden van onze samenleving”. 

In het tweede actieplan luidt dit: “voorkomen dat personen radicaliseren, en signalen van 

gewelddadige radicalisering zo vroeg mogelijk detecteren”. Het plan wordt gecoördineerd door de 

minister van Binnenlands Bestuur, in samenwerking met de ministers van Welzijn en Onderwijs. In 

de concrete maatregelen zijn ook de beleidsdomeinen Werk, Jeugd en Integratie betrokken. 

Concreet uitgerolde maatregelen zijn: vormingen voor eerstelijnswerkers in het herkennen van en 

omgaan met radicalisering, een hulplijn voor ouders, een netwerk islamexperten dat scholen 

ondersteunt en projecten om de weerbaarheid van jongeren te versterken en hun zoektocht naar 

een eigen identiteit te ondersteunen.  

Na twee jaar is er veel lokale beleidservaring opgedaan in Vlaanderen. De regering keurde ook een 

nieuw actieplan goed in mei 2017. Nieuwe uitdagingen dienen zich aan, zoals de re-integratie van 

teruggekeerde of vrijgekomen Syriëstrijders, ‘lone actors’, de aanpak van radicalisering in kleine 
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gemeenten, polarisering, de relatie tussen het beleid specifiek gericht op radicalisering en regulier 

beleid op vlak van bijvoorbeeld preventie en integratie, en de evaluatie van de waaier aan 

initiatieven die de afgelopen twee jaar gelanceerd werden (Vlaams Vredesinstituut, 2017). 

 

14.5. Welke impact hebben de terreuraanslagen in Europa op 

jongeren?  

In het onderzoeksrapport van Awel (2018) wordt duidelijk dat de terreuraanslagen van Parijs, 

Brussel & Zaventem en Manchester de jongeren die Awel contacteerden emotioneel hebben 

geraakt. Dit zowel meteen na de aanslagen als maanden later. Jongeren voelen zich bang. Bang 

dat dierbaren getroffen zullen worden, bang dat ze zelf een aanslag zullen meemaken, bang voor 

oorlog en overheersing, bang dat ze voor altijd in angst zullen moeten leven. Er zijn ook jongeren 

die angst voor etnisch-culturele minderheden en vluchtelingen benoemen. Maar er is ook 

opluchting omdat een dierbare ternauwernood ontsnapt is aan een aanslag. Jongeren leven mee 

met degenen die rechtstreeks geraakt zijn door de aanslagen en voelen verdriet. Anderen zijn 

teleurgesteld omdat de aanslagen hun fijne plannen dwarsbomen. En er is ook boosheid en 

onbegrip tegenover de plegers van geweld en anderen die ze verantwoordelijk achten. Gekrenkte 

nationale trots duikt op. 

De angst die veel jongeren voelen, leidt tot een aantal stresssymptomen. Zowel meteen na de 

aanslagen als maanden erna vermelden jongeren in hun gesprekken met Awel slaapproblemen, 

angstige dromen, concentratieproblemen, hyperwaakzaamheid, vermijdingsgedrag, agressieve 

gedachten en uitspraken, overspoelende beelden en emoties, maar ook shock. De terreuraanslagen 

hebben jongeren gestresseerd en gechoqueerd. 

Naast het verhaal van angst doemt doorheen de gesprekken - soms expliciet, soms tussen de regels 

- een verhaal van polarisatie op. We zien een wij-zij-beeld opduiken van ‘onschuldige slachtoffers’ 

tegenover ‘monsterlijke daders’, onder andere in de solidariteitsacties. Een beeld van ‘verliezers’ en 

‘winnaars’ in de gekrenkte trots en vechtlust. Een beeld van ‘het Vrije Westen’ tegenover ‘de radicale 

moslims’ in de angst voor overheersing. Een beeld van ‘ongevaarlijk’ tegenover ‘gevaarlijk’ in de 

angst voor vluchtelingen en etnisch-culturele minderheden. Polarisatie is dan ook een verhaal dat 

volop drijft op emoties (Onderzoeksrapport Awel, 2018). 

 

14.6. Wat denken jongeren? 

De jongeren die bevraagd werden door de studenten van Hogeschool VIVES zeiden dat 

radicalisering vaak een negatieve connotatie heeft in de media. Vaak wordt radicalisering enkel 

gelinkt aan geloof. Jongeren zien radicaliserende personen als mensen die denken vanuit de 

gedachte ‘het doel heiligt de middelen’. Zij zullen er alles aan doen om hun doel te bereiken, 

ongeacht er iemand verwond raakt of niet. Sommige jongeren hebben het gevoel dat de 

samenleving niet weet hoe ze met geradicaliseerde mensen horen om te gaan. Is re-integratie in 

de samenleving onder begeleiding nodig of is er meer plaatsing nodig in een gevangenis? 

(Bachelorproef Vives) 
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14.7. Wat zeggen experts? 

Jeugdorganisaties worden aangemoedigd om positief om te gaan met radicaliserende jongeren. 

Tegelijkertijd zijn er signalen dat jeugdorganisaties riskeren te worden benaderd als organisaties 

die radicaliserende jongeren mee moeten helpen opsporen. De vrees bestaat dat de positieve en 

vertrouwensvolle manier van werken van jeugdwerkorganisaties onder druk komt te staan. Deze 

benadering van jeugdwerk staat op gespannen voet met de open en positieve preventieve 

benadering van veel jeugdwerkorganisaties (Beleidsadvies KeKi, p. 49). 
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onderzoeksrapport). Geraadpleegd via 
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15.  Bronnen (A→Z) 

Apestaartjaren 2018 

Het Apestaartjaren-onderzoek is een tweejaarlijkse bevraging door Mediaraven, Mediawijs en de 

onderzoeksgroep imec-mict van de Universiteit Gent. Het onderzoek bestaat uit twee bevragingen: 

een uitgebreide survey bij kinderen (6-12 jaar) in de lagere school en bij jongeren (12-18 jaar) in de 

middelbare school. Er werden 1155 kinderen en 2000 jongeren bevraagd uit een 20-tal middelbare 

en lagere scholen. In die vragenlijst werden kinderen en jongeren bevraagd over verschillende 

digitale thema's: naar hun mediagebruik en -bezit uiteraard, maar ook naar wat ze denken over 

privacy, sexting, technostress, nieuwsconsumptie, sharenting en online burgerschap. 

 

Vlaamse Armoedemonitor 2017 

De Vlaamse Armoedemonitor wordt opgemaakt ter ondersteuning van het Vlaamse armoedebeleid 

en wil op een bevattelijke en overzichtelijke manier de armoedesituatie en –evolutie in Vlaanderen 

in kaart brengen en opvolgen. De publicatie brengt verschillende armoede-indicatoren samen die 

gebruikt worden in Europese, federale of andere Vlaamse monitorrapporten. Die worden 

aangevuld met eigen accenten en aandachtspunten gebaseerd op de prioriteiten van het Vlaamse 

armoedebeleid. Dat uit zich onder meer in de visualisering en bespreking van de verschillende 

armoededoelstellingen die door de Vlaamse Regering in het kader van het Pact 2020 en het 

Vlaamse Hervormingsprogramma voor de EU2020-strategie werden geformuleerd.  

 

Bachelorproef VIVES 2018 

In het kader van deze omgevingsanalyse ter ondersteuning van het nieuwe jeugd- en 

kinderrechtenbeleidsplan, gingen 6 studenten van de Hogeschool VIVES voor ons op onderzoek 

uit. Hun bachelorproef bestond uit het interviewen van 16 jongeren tussen 16 en 25 jaar over 

verschillende thema’s en hun toekomstvisie. Ze interviewden ook 14 experten afkomstig uit het 

jeugdwerk, de brede jeugdsector en het maatschappelijke veld. Ten slotte hebben ze een 

focusgroep bevraagd aan de hand van een babbelspel. Deze focusgroep bestond uit zes jongeren 

binnen de genoemde leeftijdscategorie.  

 

Beleidsadvies KEKI 2018 

Vanuit een kinderrechtenperspectief adviseert het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) het 

Departement CJM tijdens de opmaak van de omgevingsanalyse. In dit beleidsadvies duidt KeKi de 

betekenis van de internationale en nationale regelgevende kaders, onderzoeken en indicatoren op 

het vlak van kinderrechten voor de Vlaamse overheid. Dit document levert op basis van recente 

bevindingen en normatieve ontwikkelingen een inhoudelijke analyse van een aantal 

kernuitdagingen inzake kinderrechten voor de Vlaamse overheid. De aandacht gaat hierbij zowel 

uit naar sinds jaren terugkerende thema’s als naar thema’s die meer recent op de voorgrond 

treden. 
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CRK Slotbeschouwingen 2010 / CRC Concluding Observations 2019 

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind gaat op regelmatige basis na of de rechten die in het 

VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) en in de bijgaande optionele protocollen 

opgenomen zijn, toegepast worden. In dit comité zetelen onafhankelijke experts uit verscheidene 

landen.  

In beginsel moeten de lidstaten om de vijf jaar een rapport indienen met daarin een stand van 

zaken over de toepassing van het genoemde verdrag en de geratificeerde protocollen. De redactie 

gebeurt aan de hand van richtlijnen (“guidelines”) van het comité. In België stelt de Nationale 

Commissie voor de Rechten van het Kind sinds 2007 het rapport op. 

Na ontvangst van de alternatieve en/of parallelle rapporten van de NGO’s en de antwoorden van 

het land op de ‘list of issues’ (bijkomende vragenlijst) nodigt het VN-Kinderrechtencomité het 

betrokken land uit voor een constructieve dialoog. Tijdens deze dialoog wordt het rapport kort 

voorgesteld en stellen de experten van het comité vooral vragen over de situatie in het land. 

Dadelijk na deze dialoog maakt het comité zijn ‘Concluding Observations’ (Slotbeschouwingen) 

bekend, richtlijnen en adviezen voor het land in kwestie om de toepassing van de rechten van het 

kind te verzekeren. 

 

Eurobarometer 2017, 2018 

De Eurobarometer-enquête wordt elk jaar uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement. 

Het vraagt naar de mening en de prioriteiten van de Europese burger. Hij bestaat uit ongeveer 

1.000 face-to-face gesprekken per land. 

 

EU-SILC survey 2015, 2016, 2017, 2018 

De EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) is de referentiebron voor 

vergelijkbare statistieken over inkomensverdeling en maatschappelijke integratie in de Europese 

Unie. EU-SILC werd opgestart in 2003 in akkoord tussen Eurostat en zes lidstaten (België, 

Denemarken, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk) en Noorwegen. De enquête werd 

formeel gelanceerd in 2004 in vijftien landen en uitgebreid in 2005 zodat ze alle toenmalige EU-

25-lidstaten afdekte, evenals Noorwegen en Zwitserland. EU-SILC is een multifunctioneel 

instrument dat zich vooral op inkomen richt. De enquête verzamelt gedetailleerde gegevens over 

inkomenscomponenten, vooral dan over de inkomens van individuen, al worden ook een paar 

huishoudinkomenscomponenten meegenomen. Daarnaast wordt ook informatie over sociale 

uitsluiting, woonomstandigheden, arbeid, opleiding en gezondheid ingezameld.  

 

EU Youth Goals 2018: 

Op de EU Jeugdconferentie in Sofia van 16 tot 19 april 2018 werden de uitkomsten van de 6de 

cyclus van de gestructureerde dialoog over Jeugd besproken. Meer dan 48.000 jongeren over heel 

Europa participeerden en vertelden wat zij belangrijk vonden in hun leven via bevragingen. Met 

deze informatie in de hand bepaalden jongerenvertegenwoordigers en beleidsmakers uit 44 landen 

(waaronder België) samen in Sofia de elf jeugddoelen voor de nieuwe Europese jeugdstrategie. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://ncrk-cnde.be/IMG/pdf/crc_reporting_guidelines_2015_.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU-25
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU-25
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Household
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Deze doelen werden naar de ministerraad verstuurd en fungeerden als aanbeveling voor de 

Europese Commissie. 

 

JOP monitor III 2013 en IV 2019 

Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) is een Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek. Het is een 

interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband tussen drie Vlaamse 

onderzoeksgroepen: Tempus Omnia Relevat (VUB), de Vakgroep Sociale Agogiek (UGent) en de 

onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU Leuven). Een van de kerntaken van het JOP is het monitoren 

van de leefwereld van jongeren in Vlaanderen. Dit gebeurt aan de hand van een schriftelijke 

postenquête (JOP-monitor) en een schriftelijke enquête in scholen in Brussel, Antwerpen en Gent 

(JOP-scholenmonitor) die periodiek wordt afgenomen bij een representatieve steekproef van 

Vlaamse en Brusselse jongeren. De JOP-postmonitor is aan zijn vierde editie toe. In 2018 werd data 

verzameld van 1411 14-25 jarigen. De postmonitor werd deze editie uitgebreid naar een jongere 

leeftijdsgroep. De JOP-kindmonitor bereikte 1226 10-13 jarigen. In 2018 werd ook de JOP-

schoolmonitor 2 afgenomen bij jongeren uit de eerste, tweede en derde graad van het secundair 

onderwijs. Er werden 6.039 jongeren uit de grootsteden en 2400 jongeren uit Vlaanderen bevraagd. 

 

Kinderrechtenmonitor 

De kinderrechtenmonitor bestaat uit een set van indicatoren die jaarlijks een update krijgen 

(indien mogelijk). Deze set brengt vanuit het perspectief van het Kinderrechtenverdrag (een deel 

van) de leefsituatie van kinderen in Vlaanderen in beeld, evenals de context, processen en 

structuren die daar een impact op hebben. Hij biedt materiaal om (toekomstig) beleid te 

ontwikkelen of bestaand beleid aan te passen. De kinderrechtenmonitor neemt het kind als 

uitgangspunt en beperkt zich niet tot het opsporen van schendingen van kinderrechten, maar 

kinderrechten worden zo proactief en maximaal mogelijk toegepast. De kinderrechtenmonitor 

ondersteunt zo de Vlaamse minister bevoegd voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid, zijn 

collega’s en de betrokken administraties in de uitvoering en naleving van het Kinderrechtenverdrag. 

 

Het kind in Vlaanderen 2017 

In ‘Het kind in Vlaanderen’ bundelt Kind en Gezin jaarlijks, demografische gegevens over kinderen 

en gezinnen, cijfers over de arbeidsparticipatie van ouders, cijfers over het inkomen en de 

(kans)armoede in gezinnen, evoluties in het gebruik van formele en informele kinderopvang, cijfers 

over de gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen en over sterfgevallen, en cijfers over 

meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling en verwaarlozing. 

 

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 

De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor bundelt een aantal administratieve en andere 

statistische gegevens uit verschillende bronnen om inzicht te geven in de maatschappelijke positie 

http://databank.jeugdonderzoeksplatform.be/over-ons
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en participatie van personen van buitenlandse herkomst. Deze monitor behandelt meerdere 

levensdomeinen zoals werk, onderwijs, wonen, inkomen, gezondheid en maatschappelijke 

participatie op basis van de gegevens uit administratieve databanken of uit algemene 

bevolkingssurveys. 

 

Algemene Omgevingsanalyse Vlaanderen 2018 

Een keer om de vijf jaar, als aanloop naar de komende legislatuur, wordt door de afdeling Planning 

en Statistiek (APS) een algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen opgesteld. Men beschrijft hoe 

Vlaanderen nu is en wat de regio de komende jaren mag verwachten op demografisch, macro-

economisch, sociaal-cultureel, technologisch en ecologisch vlak. De algemene omgevingsanalyse 

biedt geen oplossingen, maar beschrijft de te verwachten knelpunten en geeft signalen voor de 

zich aankondigende opportuniteiten. 

 

Participatiesurvey 2015 

Tussen januari en november 2014 werd een representatief staal van 3965 Vlamingen uitgebreid 

bevraagd over hun participatiegedrag. Deze survey kwam tot stand via een unieke samenwerking 

tussen vier Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek van de Vlaamse overheid. 

 

SCV-survey 2014, 2015, 2016 en 2017 

De Sociaal-Culturele Verschuivingen in Vlaanderen-survey (SCV) is een jaarlijkse survey bij een 

toevallige steekproef van Nederlandstalige Belgen (inclusief niet-Belgen vanaf 2009) in het Vlaamse 

Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het betreft zo’n 1500 personen tussen 18 en 85 jaar. 

De survey peilt naar waarden, opvattingen en overtuigingen van Vlamingen met betrekking tot 

maatschappelijk- en beleidsrelevante thema's. 

 

Schoolklimaat Enquête 2016-2017 

De LGBT+ scholierenenquête is een instrument om LGBT+ leerlingen te bevragen over hun 

schoolervaringen en het schoolklimaat van hun secundaire school. Voor de Vlaamse editie van de 

schoolklimaat enquête werkten Çavaria, Colombia Teacher College en GLSEN samen. 484 studenten 

vulden de online enquête in. De enquête onderzoekt de aanwezigheid van negatief LGBT+ 

taalgebruik en gedrag zoals pestervaringen en geweld op school. Deelnemers vulden een online 

enquête in over hun schoolervaringen tijdens het schooljaar 2016-2017. De deelnemers moesten in 

dat jaar als leerling actief geweest zijn binnen het secundair onderwijs in Vlaanderen en zich 

identificeren als LGBT+ (+ staat voor panseksueel, queer, onduidelijk, interseksueel, aseksueel of 

een andere niet-cisgender of niet-heteroseksuele identificatie).  

 

Shortlist van De Ambrassade: 10 thema’s waar jongeren wakker van liggen 
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De hele zomer van 2017 trokken vrijwilligers door het Vlaamse land. Ze praatten met meer dan 800 

jongeren tussen 6 en 29 jaar. Deze jongeren gaven hun mening over waar de Vlaamse Jeugdraad 

moet mee bezig zijn. Dat resulteerde in een shortlist van 10 prioritaire thema’s.  

 

SID-survey 2017 

De survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) is de eerste grootschalige bevraging die specifieke 

technieken hanteert om de relatief hoge non-respons bij de groep personen van buitenlandse 

herkomst te verlagen en die in administratieve data en algemene bevolkingssurveys onderbelichte 

aspecten van de diverse samenleving in kaart brengt. Het gaat om een project van het Agentschap 

Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. De SID-survey is een mixed mode survey (combinatie 

van online en face-to-face bevraging) bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, 

Poolse, Roemeense en Congolese herkomst. 

 

VRIND 2017 – Vlaamse Regionale Indicatoren 

VRIND is een gemeenschappelijk project van alle diensten van de Vlaamse administratie en de 

bevoegde ministers, gecoördineerd door de voormalige Studiedienst van de Vlaamse Regering. 

In VRIND 2017 vindt men informatie over de algemene omgeving waarin de Vlaamse overheid 

optreedt en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de Vlaamse 

overheid zich stelt gerealiseerd worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, 

grafieken en kaarten.  


