
Inspraak 

 
Hoe gemeten? 1. Deelname aan formele participatie  

De mate van inspraak (het gevoel hebben dat je mening wordt gehoord en er iets mee wordt 
gedaan) kan afgemeten worden aan de deelname aan een leerlingenraad, jeugdraad 
(kinder-) gemeenteraad enz. We gaan er immers van uit dat de jongeren die deelnemen 
aan dit verenigingsleven, ook inspraak hebben in deze verenigingen. Er werd er gebruikt 
gemaakt van twee items: ‘Jeugdraad, (kinder)gemeenteraad, cultuurraad, sportraad’ en 
‘Leerlingenraad, scholierenparlement, studentenraad, schoolraad,...’. De percentages die 
worden weergegeven, zijn een optelsom van de leerlingen die op dat moment deelnamen 
aan één van deze verenigingen voor jongeren tussen de 15 en 17 jaar oud.  

2. Inspraak in school 

De indicator ‘Ik kan openlijk mijn mening geven, ook als die verschilt van die van de 
leerkrachten’ werd gebruikt om te peilen naar de inspraak binnen de school. De 
percentages die worden weergegeven, zijn een optelsom van de leerlingen die ‘akkoord’ 
en ‘helemaal akkoord’ aanduidden m.b.t. dit item. Voor de jongeren tussen de 12 en 14 jaar 
oud gebruiken we de indicator ‘ik durf mijn leraren te zeggen wat ik vind’ gebruikt.  

Wanneer gemeten? Deze indicatoren komen voor in de JOP-postmonitor (14- tot 25-jarigen) en de JOP-
kindmonitor (10- tot 13-jarigen), die werd afgenomen in 2018.  

Bron Deze data zijn afkomstig van het Jeugdonderzoeksplatform  
(zie: http://www.jeugdonderzoeksplatform.be) 

1. Deelname aan formele participatie  
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DUIDING  

De eerste figuur laat zien dat 7,4% van de jongeren in een leerlingenraad, schoolraad, cultuurraad, sportraad, jeugdraad, 

(kinder-)gemeenteraad, scholierenparlement, politieke jongerenbeweging of andere adviesraad zit. Dit is vaker het geval 

voor meisjes (8,9%) dan voor jongens (5,8%). Jongeren uit het algemeen secundair onderwijs (aso; 10,6%) zitten vaker 

in deze raden dan leerlingen uit het technisch (tso) en beroepssecundair onderwijs (bso), waarbij het percentage het 

laagst is bij jongeren die les volgen in het technisch secundair onderwijs. Daarnaast toont deze figuur ook dat jongeren 

uit een ‘intact’ gezin (een gezin waarbij het kind woont bij beide ouders, die nog samen zijn) vaker deelnemen (7,7%) aan 

deze vorm van formele participatie dan jongeren die in een gezin zitten dat niet (meer) intact is (6,1%). Tot slot, nemen 

jongeren uit een gezin waar het hoogst behaalde diploma universitair onderwijs is, vaker deel aan dergelijke raden dan 

jongeren uit een gezin waarvan de ouders geen, lager of secundair onderwijs diploma hebben behaald of een diploma 

hoger onderwijs buiten de universiteit. Het laagste percentage vinden we voor jongeren waarvan de ouders een diploma 

hoger onderwijs buiten de universiteit bezitten. Over het algemeen ligt het totale percentage van jongeren tussen de 15 

en 17 jaar oud dat deelneemt aan raden relatief laag, aangezien slechts 7,4% hieraan deelneemt. Dit is echter wel een 

hoger percentage in vergelijking met de resultaten uit 2013, waaruit bleek dat slechts 4% hieraan deelnam.  

2. Formele inspraak 
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DUIDING  

De tweede figuur toont voor jongeren tussen de 15 en 17 jaar oud aan dat jongens vaker het gevoel hebben dat ze openlijk 

hun mening kunnen geven (64,7%) in vergelijking met meisjes (57,2%). Jongeren die les volgen in het bso, dbso of buso 

(53,8%) geven in mindere mate aan dit gevoel te hebben in vergelijking met jongeren uit het tso (65,3%) en aso-kso 

(61,1%). Verder toont de figuur dat jongeren uit een intact gezin iets vaker (62,5%) vaker het gevoel hebben dat ze hun 

mening openlijk kunnen geven in vergelijking met jongeren waarvan de ouders niet meer samen zijn (56,0%). Tot slot zien 

we relatief zwakke verschillen wanneer we het opleidingsniveau van de ouders in rekening nemen, hoewel jongeren 

waarvan het hoogst behaalde diploma binnen het gezin een diploma universitair onderwijs is, iets minder vaak het gevoel 

hebben dat ze hun mening openlijk kunnen geven op school (58,0%) en dit percentage stijgt lichtjes naarmate de ouders 

lager opgeleid zijn. 61,9% van de jongeren waarvan ouders een diploma hoger onderwijs buiten de universiteit hebben 

behaald geven aan hun mening openlijk te kunnen geven op school en dit is voor 62,5% van de jongeren waarvan de 

ouders geen, lager of secundair onderwijs diploma hebben behaald. Over het algemeen geeft 55,1% van de jongeren 

tussen de 15 en 17 jaar oud aan hun mening openlijk te kunnen geven, ook als die mening verschillend is dan de mening 

van de leerkrachten.  

 

De derde figuur toont voor jongeren tussen de 12 en 14 jaar oud aan dat er slechts een klein verschil bestaat tussen 

jongens (60,2%) en meisjes (59,4%) met betrekking tot de mate waarin zij hun leraren durven zeggen wat ze vinden. De 

resultaten tonen echter wel een duidelijk verschil tussen jongeren uit de A-stroom en B-stroom, waarbij jongeren uit de B-

stroom minder vaak aangeven hun leraren te durven zeggen wat ze vinden. Beschouwen we de verschillen naargelang 

het opleidingsniveau van de ouders, zien we zwakke verschillen, waarbij jongeren met ouders die een diploma universitair 

onderwijs bezitten iets vaker hun leraren durven zeggen wat ze vinden (60,7%), gevolgd door jongeren wiens ouders 

geen, lager of een secundair onderwijs diploma behaald hebben (58,7%). De laagste scores vinden we voor de 

tussencategorie, die jongeren wiens ouders een diploma hoger onderwijs buiten de universiteit hebben behaald (58,7%).  

Over het algemeen durft net geen 60% van de jongeren tussen de 12 en 14 jaar oud zijn of haar leraren te zeggen wat 

hij/zij vindt. Beide figuren lijken erop te wijzen dat het totale percentage jongeren die het gevoel hebben dat inspraak 

mogelijk is op hun school iets lager ligt ten aanzien van 2013 (60%).   

 
Ingevolge artikel 12 e.v. van het Kinderrechtenverdrag en de algemene commentaar nr. 12 van het Kinderrechtencomité 

(2009) heeft elk kind het recht op zijn/ haar eigen mening, waarbij aan deze mening passend belang gehecht wordt in 
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overeenstemming met zijn of haar leeftijd of rijpheid. Participatie draagt ertoe bij dat het kind zijn of haar leven zelf in 

handen kan nemen. Het recht op inspraak is omgekeerd evenredig met de verantwoordelijkheid van ouders/ personen die 

voor kinderen verantwoordelijk zijn. Er is geen vast tijdstip te bepalen voor het tijdstip dat dit zal overgaan in overleg op 

gelijke voet. Deze overgang zal wel sneller gebeuren naarmate het kind aangemoedigd wordt zijn of haar eigen visie naar 

voren te brengen. Het comité beval België in het kader van de slotbeschouwingen van 2010 aan de deelname van alle 

kinderen op alle overheidsniveaus en binnen de familie, scholen en de gemeenschap te bevorderen met bijzondere 

aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties.  

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. Dit werd enkel gebruikt voor jongeren tussen de 15 en 17 jaar oud, aangezien de 

steekproefgrootte voor de jongeren tussen 12 en 14 jaar oud met deze opdeling slechts 90 cases betrof. Daarenboven 

werd de vergelijkbaarheid bemoeilijkt, door een verschillende wijze van bevraging bij de oudste en jongste groep. 

 

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