
GEWELD 

Hoe gemeten?  De indicator ‘geweld’ wordt via twee verschillende indicatoren geoperationaliseerd. De eerste 
indicator geeft uitdrukking aan de prevalentie van daderschap van fysiek geweld, de tweede 
indicator geeft aan hoeveel procent van de jongeren slachtoffer van fysiek geweld is 
geworden. ‘Daderschap fysiek geweld’ wordt gemeten via de vraag of jongeren het voorbije 
jaar wel eens iemand zodanig in elkaar hebben geslagen dat hij/zij verwondingen opliep. 
Respondenten konden kiezen tussen ‘nooit’, ‘één keer’, ‘twee keer’, ‘drie keer’ en ‘meer dan 
drie keer’. Deze indicator geeft het percentage jongeren weer dat zegt dit minstens één keer 
in het voorbije jaar te hebben gedaan. De indicator ‘slachtofferschap fysiek geweld’ drukt uit 
hoeveel jongeren aangeven dat ze het voorbije jaar minstens één keer in elkaar zijn geslagen 
zodanig dat ze verwondingen hadden. 

 
Wanneer gemeten?  Deze indicatoren komen voor in de JOP-postmonitor (14- tot 25-jarigen), die werd afgenomen 

in 2018. 

 
Bron  Deze data zijn afkomstig van het Jeugdonderzoeksplatform  

(zie: http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/) 
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DUIDING  

Zowel het zelfgerapporteerde daderschap als het zelfgerapporteerde slachtofferschap van fysiek geweld bij Vlaamse 

adolescenten blijft over het algemeen relatief beperkt. Voor beide items geeft minder dan 6% van de 15- tot en met 17-

jarigen aan dat ze het voorbije jaar dader (5.5%) of slachtoffer (3.5%) van fysiek geweld met verwondingen werden.  

Wat daderschap betreft blijkt, weinig verrassend, dat jongens meer fysiek geweld rapporteren dan meisjes, maar de 

verschillen zijn niet groot (7.3% versus 4.1%). Een tweede meer opvallend en ook meer uitgesproken verschil is vast te 

stellen op vlak van de onderwijsvorm, waarbij 10.7% van de jongeren uit het (deeltijds) beroepsonderwijs aangeven 

minstens één keer dader van fysiek geweld te zijn geweest. Bij jongeren uit het tso is dit 7,3% en bij jongeren uit aso of 

kso slechts 2,4%. Het verband tussen onderwijsvorm en daderschap is statistisch significant. Belangrijke nuances hierbij 

zijn dat de steekproef per onderwijsvorm (in absolute aantallen) relatief beperkt is in dit onderzoek, dat het bovendien om 

antwoorden gaat die door jongeren zelf worden gegeven en dat er geen aandacht is voor meer inhoudelijk relevante 

risicofactoren voor delinquent gedrag (zoals een minder goede band met ouders, schools falen, delinquente vrienden, 

enzovoort), die dit verschil eventueel zouden kunnen verklaren. Ten slotte zien we dat jongeren uit een intact gezin en/of 

met hoger opgeleide ouders minder daderschap rapporteren dan jongeren uit andere gezinsvormen en/of met lager 

opgeleide ouders, maar deze verschillen zijn niet statistisch significant. 

Wat slachtofferschap van fysiek geweld betreft blijkt uit de grafieken dat er weinig grote verschillen zijn naargelang de 

achtergrondkenmerken van de jongere. Geen enkele van de verschillen is bovendien statistisch significant. Het dient 

echter opgemerkt te worden dat de prevalentie van slachtofferschap in het algemeen vrij laag ligt en dat de 

steekproefgrootte in elk van de onderzochte categorieën relatief beperkt is. Deze combinatie maakt het moeilijk om met 

de nodige precisie verschillen tussen subgroepen van respondenten te onderzoeken.  

Vergelijken we deze data uit 2018 met de data verzameld in het kader van de JOP-monitor 3 (2013), dan zien we geen 

statistisch significante toe- of afname in het zelfgerapporteerd dader- of slachtofferschap van fysiek geweld.  

Het recht van het kind op bescherming tegen lichamelijk of geestelijk geweld en op aangepaste behandeling en 

herintegratie in de samenleving vinden we terug in art. 19 en 39 van het Kinderrechtenverdrag, de algemene commentaar 
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nr. 13 van het Kinderrechtencomité en de studie van de Verenigde Naties over geweld tegen kinderen. Het comité heeft 

in het kader van slotbeschouwingen (2010) België aanbevolen elke vorm van geweld tegen kinderen te verbieden, niet-

gewelddadige waarden te promoten, te voorzien in hersteldiensten en diensten in het kader van sociale re-integratie en 

te zorgen voor nationale dataverzameling en onderzoek. Ook wordt gevraagd een uitgebreide en gecoördineerde 

nationale strategie te ontwikkelen om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden. 

 

MEER INFORMATIE  

Meer informatie over de grafiek? 

De onderwijsvorm geeft weer in welke onderwijsvorm de respondent aangaf les te volgen. Voor de jongste groep (12- tot 

14-jarigen) gaat dit over A-stroom en B-stroom (B-stroom en BVL), en voor de oudste groep (15- tot 17-jarigen) werd een 

onderscheid gemaakt tussen ‘aso en kso’, ‘tso’, en ‘bso, dbso en buso’. Er werd in dit onderscheid geen rekening 

gehouden met onderwijsjaar. 

Intacte gezinnen zijn de gezinnen waarbij de jongere aangaf te wonen bij beide ouders. Overige gezinssituaties zijn 

gezinssituaties waarbij de jongere aangaf (vooral) bij moeder of vader, evenveel bij moeder of vader apart, zelfstandig of 

nog ergens anders te wonen. 

De variabele ‘opleidingsniveau ouders’ beschrijft het hoogst behaalde diploma binnen een gezin. Hierin werd een 

onderscheid gemaakt tussen ‘lager onderwijs of geen’, ‘secundair onderwijs’, ‘hoger onderwijs buiten universiteit’ en 

‘universitair onderwijs’. Echter, aangezien slechts enkele participanten in deze variabele onder ‘lager onderwijs of geen’ 

vielen, is deze samengevoegd met ‘secundair onderwijs’ als hoogst behaalde diploma.  

Meer informatie over de bron? 

Meer informatie over het JOP is terug te vinden op www.jeugdonderzoeksplatform.be, waarop onder meer een interactieve 

databank terug te vinden is.  

Meer informatie over het onderwerp?   
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Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 2 [pp.283-310]. Leuven: Acco 

Verdonck, E., Cops, D., Pleysier, S. & Put, J. (2011). Jongeren en geweld. Leuven: Acco. 

Cops, D. (2014). Criminaliteit en onveiligheidsgevoelens doorheen de tijd. Een analyse op basis van 10 jaar JOP-monitor. 
In L. Bradt, S. Pleysier, B. Spruyt, J. Siongers & J. Put (eds.). Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-
monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013 [pp. 71-93]. Leuven: Acco 
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