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Verdiepingsstudie: Vrije tijd als handicapsituatie 

Hoe gemeten?  Individuele interviews (n=39) met kinderen en jongeren (K/J) 

tussen 6 en 18 jaar met een handicap. 

Wanneer gemeten?  2014 

Bron Onderzoek ‘Vrije tijd als handicapsituatie uitgevoerd door AP 

Hogeschool Antwerpen in opdracht van afdeling Jeugd 

(departement CJSM, Vlaamse Overheid) 

 

Indicator 1: Tevredenheid van kinderen en jongeren over hun vrijetijdsbesteding 

(interview data) 
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Indicator 2: Vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren met een beperking (individuele 

interviews)  
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Indicator 3: Drempels voor participatie 
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Indicator 4: Met wie zouden kinderen en jongeren met een beperking liefst 

vrijetijdsactiviteiten doen? 

 

 

 

 

DUIDING 

Het Kinderrechtenverdrag waarborgt het recht van het kind op vrije tijd, spel en deelname 

aan culturele en artistieke activiteiten (art. 31). Alle door het verdrag gewaarborgde rechten 

gelden voor alle kinderen zonder onderscheid (art. 2). Het Kinderrechtencomité vroeg in het 

kader van zijn slotbeschouwingen van 2010 met aandrang meer inspanningen te leveren om 

het recht van alle kinderen op rust en vrijetijdsbesteding te verzekeren, te waarborgen dat 

ze kunnen deelnemen aan spel- en vrijetijdsbestedingen aangepast aan hun leeftijd en vrij 

kunnen deelnemen aan het culturele leven en kunstactiviteiten, en dat kinderen ten volle 

betrokken worden bij het besluitvormingsproces in dit kader. Het comité is bezorgd over het 

feit dat kinderen uit achtergestelde gezinnen, kinderen uit opvangcentra, kinderen met een 

handicap en kinderen die in psychiatrische instellingen verblijven, vaak geen toegang 

hebben tot eender welke vrijetijdsbesteding.  

Uit de eerste indicator blijkt dat de meeste ondervraagde jongeren tevreden zijn over hun 

vrijetijdsinvulling (51,3%). Slechts 10,3 % van de geïnterviewde jongeren geeft aan niet 

tevreden te zijn over zijn/haar vrijetijdsbesteding. In de bevraging uit 2014 brengt ruim één 
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op de twee bevraagde kinderen en jongeren hun vrije tijd meestal thuis door. De helft zegt 

ook te participeren aan het lokale aanbod. Een vijfde van de jongeren is niet op de hoogte 

van wat er in de buurt te doen is en bijna twee op vijf vindt dat er niet veel te doen is in de 

buurt. Jongeren met een handicap rapporteren vooral tijd met familie door te brengen. Een 

kleine meerderheid zegt graag meer georganiseerde activiteiten te doen, maar vindt niet 

meteen de weg naar het aanbod.  

Indicator 2 laat zien dat sportactiviteiten tijdens het schooljaar de meest frequente 

vrijetijdsactiviteit zijn. 61,5 % van de jongeren rapporteert hieraan deel te nemen. Ook 

jeugdbewegingen (43,5%) en vakantiekampen (38,5%) doen het goed. Jeugdhuizen zijn 

minder bekend bij de ondervraagde jongeren. Ook creatieve vakantiekampen, muziek, crea-

ateliers, toneelschool of tekenacademie zakken onder 20% participatie. Deze jongeren 

rapporteerden dat ongeveer 55% van deze activiteiten door een organisatie gericht op een 

specifieke doelgroep werden georganiseerd.  

In indicator 3 zien we dat de drempels aangehaald in de interviews (door de begeleidende 

volwassene of de jongere zelf) vooral te maken hebben met praktische bezwaren. De meest 

voorkomende is dat de uren waarop de vrijetijdsactiviteit plaatsvindt niet geschikt zijn. De 

tweede drempel wordt geïdentificeerd als dat er niets in de buurt is. Vervoer wordt als 

derde drempel geplaatst. We zien dat fysieke toegankelijkheid slechts door 18% van de 

respondenten wordt gezien als een drempel voor participatie. Meer frequent wordt de zorg 

van de ouders uitgedrukt dat de werking niet open staat voor kinderen met een beperking 

(35,9%), dat de ouders geen vertrouwen hebben in de begeleiding van de organisatie 

(35,9%) en dat de houding t.o.v. deze kinderen problematisch is in de organisatie (30,7%). 

Ook wordt hier duidelijk dat kinderen met een beperking wel degelijk willen gaan en ook de 

nodige  tijd zouden kunnen vrij houden om aan activiteiten te doen. 

Aan de jongeren werd gevraagd met wie ze nu eigenlijk samen hun vrijetijd willen 

doorbrengen. Indicator 4 laat zien dat het de meeste jongeren niet uitmaakt (48,9%). Een 

ander groot deel van de jongeren wenst deel te nemen aan activiteiten in een gemengde 

groep van kinderen en jongeren met en zonder beperking (28,2%). 17,9% van de jongeren 

geeft aan zich comfortabeler te voelen in een vrijetijdsetting met andere jongeren met een 

beperking. Een kleine minderheid (5,1%) doet het liefst aan activiteiten gericht op jongeren 

met een gelijkaardige beperking. 

 

MEER INFORMATIE 

De afdeling Jeugd gaf aan Artesis Plantijn Hogeschool de opdracht om een onderzoek te 

voeren naar de mate waarin jongeren tussen zes en achttien jaar met een beperking, 

deelnemen aan het bestaande vrijetijdsaanbod en hoe ze hun vrije tijd beleven.  

Het onderzoek ‘Vrije tijd als handicapsituatie’ bestaat uit individuele interviews (n=39) met 

kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar met een handicap met aandacht voor de 

diversiteit aan beperkingen en de regionale spreiding. 

Voor de interviews waren vaak de ouders aanwezig. 
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Aantal kinderen en jongeren individuele interviews naar leeftijd 

Leeftijdsgroep Aantal 
Percentag
e 

6 tot en met 10 jarigen 9 23,1 

11 tot en met 14 jarigen 16 41 

15 tot en met 18 jarigen 14 35,9 

Totaal 39 100 

 

 

 
 

In dit onderzoek voerden de onderzoekers ook groepsgesprekken (n=80) met kinderen en 

jongeren. Daarnaast ondervraagden de onderzoekers ouders van kinderen en jongeren met 

een beperking online en telefonisch (n=145). Ook werd een websurvey verspreid bij 

jeugdwerk- en vrijetijdsbegeleiders (n=213). Ook vonden er 14 focusgroepgesprekken plaats 

met staf- en beleidsmedewerkers binnen diverse vrijetijds- en jeugdwerkingen. 

 

Het volledige rapport is te raadplegen via deze link: 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/vrijetijd-als-

handicapsituatie_eindrapport.pdf 
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