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Verdiepingsstudie: Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen 

 

Hoe gemeten?  Schriftelijke of online bevraging van een steekproef van 447 

tieners tussen 10 en 18 jaar die op dat moment in een 

residentiële voorziening verbleven. 

Wanneer gemeten?  2015 

Bron Onderzoek ‘Vrije tijd van jongeren in een residentiële 

voorziening’ uitgevoerd door AP Hogeschool Antwerpen in 

opdracht van afdeling Jeugd (departement CJSM, Vlaamse 

Overheid) 

 

Indicator 1: Voortzetting van vrijetijdsactiviteiten wanneer jongeren verhuizen naar een 

residentiële voorziening 
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Indicator 2: Beslissingsproces van jongeren in voorzieningen over hun vrijetijdsbesteding. 
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Indicator 3: Vrijetijdsactiviteiten van jongeren in residentiële voorzieningen 
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Indicator 4: Tevredenheid van jongeren over hun vrijetijdsbesteding 
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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.  

In de bevraging uit 2015 geeft 67% van de jongeren in een voorziening aan zijn of haar 

vrijetijdsactiviteiten te hebben kunnen voortzetten in de voorziening. 33% geeft aan dat dit 

niet gebeurde.  

De overgrote meerderheid van deze jongeren (71%) beslist samen met anderen over hun 

vrijetijdsbesteding. 10 % geeft aan dit helemaal alleen te beslissen. 18 % geeft aan dat hij/zij 

helemaal geen inspraak heeft over de invulling van zijn/haar vrije tijd. 

De meest beoefende vrijetijdsactiviteit binnen de bevraagde voorzieningen is sport, zowel 

informeel als in clubverband. Ook spelletjes spelen en knutselen en tekenen is een 

frequente bezigheid. Ook zegt 19% van de bevraagde jongeren af en toe tot vaak deel te 

nemen aan activiteiten van jeugdverenigingen. 12% van de jongeren neemt deel aan 

jeugdbewegingsactiviteiten. 

58 % van de jongeren beweert zeer tevreden te zijn over zijn/haar vrijetijdsbesteding buiten 

de voorziening. Minder dan de helft hiervan zegt hetzelfde over zijn/haar vrijetijdsbesteding 

binnen de voorziening. Ook geven dubbel zoveel jongeren aan eerder ontevreden te zijn 

over de vrijetijd binnen de voorziening als buiten deze voorziening. 

 

MEER INFORMATIE 

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

voeren naar de mate waarin jongeren tussen tien en achttien jaar die in een voorziening of 

een instelling verblijven, een passend vrijetijdsaanbod kunnen vinden en naar welke rol het 

bestaande jeugdwerkaanbod daarin speelt.  

Het onderzoek ‘Vrije tijd van jongeren in een residentiële voorziening’ bestaat uit een 

schriftelijke of online bevraging van een steekproef van 447 tieners tussen 10 en 18 jaar die 

op dat moment in een residentiële voorziening verbleven. 
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Leeftijdsgroep Jongen Meisje Totaal 

10 tot 12 jarigen 89 62 151 

13 tot 15 jarigen 101 60 161 

16 tot 18 jarigen 95 40 135 

Totaal 285 162 447 

 

De bevraagde jongeren zijn afkomstig uit 80 Vlaamse voorzieningen, waaronder internaten, 

organisaties bijzondere jeugdzorg, observatie en behandelingscentra, 

gemeenschapsinstellingen, e.a. 

Daarnaast gingen de onderzoekers ook met twintig jongeren dieper in op hun 

vrijetijdsbesteding en -beleving, dit via methodes die aangepast zijn aan de jongeren. Om 

ook de rol van de voorziening en het jeugdwerkaanbod in te schatten, werden verder ook 

relevante actoren uit beide velden telefonisch of online bevraagd. 

De overgrote meerderheid van de bevraagde jongeren in het secundair loopt in het 

beroepssecundair onderwijs (BSO), deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) of in het 

buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) school. Slechts 13% loopt school in het 

algemeen, technisch of kunstsecundair onderwijs (ASO,TSO,KSO) of hoger onderwijs. De 

overige 35% gaat nog naar het basisonderwijs (BaO) 

 

 

Link naar het onderzoeksrapport: 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_vrijetijd_instelling.aspx 
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