
Participatie aan het groepsgericht vrijetijdsaanbod en het verenigingsleven 
 

Hoe gemeten?  Als indicatie van de toegang van verschillende jongerengroepen tot het vrijetijdsaanbod, 

wordt gekeken naar deelname aan verenigingen of groepsgerichte vrijetijdswerkingen.  

Wanneer gemeten?  Deze indicator kwam enkel voor in de vragenlijst van de 14-25 jarige jongeren van de JOP-

monitor 4, die afgenomen werd in 2018.  

 

Bron Deze data zijn afkomstig van het Jeugdonderzoeksplatform  

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

 
 
A1 Deelname aan verenigingen of groepsgericht vrijetijdswerkingen: algemeen  
 

 
 

A2. Deelname aan verenigingen of groepsgericht vrijetijdswerkingen: detail voor 
deelname aan sport, kunstbeoefening en jeugdwerk  
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DUIDING 
 
Elk kind heeft het recht om te spelen, zich te ontspannen en deel te nemen aan het cultureel en artistiek leven, zoals 

vermeld staat in Artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag. Bovenstaande grafieken geven inzicht in de deelname van 15- 

tot 17-jarigen aan het groepsgericht vrijetijdsaanbod en verenigingsleven in Vlaanderen en het verschil in participatie met 

betrekking tot socio-demografische kenmerken. Hoewel deelname aan georganiseerde vrijetijdsbesteding slechts één 

voorbeeld is van manieren waarop kinderen en jongeren kunnen spelen en ontspannen, vertellen ongelijkheden in 

participatie veel over de toegankelijkheid van het verenigingsleven en de invulling van dit recht.   

 

Er wordt in deze monitor eerst en vooral een algemeen overzicht gegeven van participatie aan het groepsgericht 

vrijetijdsaanbod en het verenigingsleven in zijn geheel, om vervolgens in te zoomen op enkele specifieke categorieën van 

vrijetijdsbesteding. Het is hierbij ook belangrijk op te merken dat vergelijkingen met de vorige kinderrechtenmonitor wat 

betreft dit thema niet representatief zijn, gezien daarin acht extra soorten vrijetijdsverenigingen bevraagd werden en ook 

12- tot 14-jarigen in de percentages opgenomen werden.  

 

Een behoorlijk aantal, namelijk 61,4% van deze leeftijdscategorie, is actief deelnemer in minstens één vrijetijdsorganisatie. 

Dit is een daling ten opzichte van vijf jaar geleden, toen bedroeg dit aantal nog 67,5% van de 15- tot 17-jarigen. Analoog 

met de vorige kinderrechtenmonitor zien we dat socio-demografische kenmerken hier opnieuw een grote invloed op 

uitoefenen. Voornamelijk de gevolgde studierichting en het opleidingsniveau van de ouders blijken een grote impact te 

hebben op deelname aan het verenigingsleven. Jongeren die in het BSO, BuSO of DBSO schoollopen en jongeren wiens 

ouders ten hoogste een secundair diploma behaalden, zijn veel minder aanwezig in georganiseerde vrijetijdsbesteding. 
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De gezinssituatie van jongeren blijkt eveneens een grote invloed uit te oefenen op de deelname aan vrijetijdsactiviteiten. 

Jongeren uit een intact gezin nemen veel meer deel dan jongeren uit andere gezinssituaties. Gender lijkt de minst grote 

rol te spelen in deelname aan het verenigingsleven, jongens nemen iets meer deel dan meisjes, al is dit verschil minder 

dan 3%.  

 

Deze tendens zet zich voort wanneer we bepaalde sectoren in detail bekijken. Zowel bij sportclubs, kunstbeoefening als 

jeugdwerk valt een sterke samenhang tussen participatie en socio-demografische kenmerken te bemerken, al zijn er 

hiertussen wel verschillen op te merken. Bijna de helft van deze leeftijdscategorie is actief in een sportvereniging. De 

verdeling wat betreft socio-demografische kenmerken blijft hierbij grotendeels hetzelfde, enkel het verschil in participatie 

tussen jongeren uit BSO, BuSO en DBSO en TSO is hier veel kleiner dan in het algemeen, al blijven leerlingen uit het 

ASO en KSO wel koploper met een serieuze voorsprong. Bij de deelname aan (amateur)kunstbeoefening valt onmiddellijk 

het grote verschil in gender op. Daar waar dit bij andere verenigingen slechts een verwaarloosbare factor is, nemen 

meisjes meer dan dubbel zoveel deel aan kunst dan jongens. Daarnaast zien we hierin een omgekeerde verdeling ten 

opzichte van het algemene beeld wat betreft de gevolgde studierichting, zo nemen jongeren uit het BSO, BuSO en DBSO 

juist meer deel dan jongeren uit het TSO. In het jeugdwerk komt dan weer de traditionele verdeling terug en zien we 

opnieuw grote verschillen naar gelang studierichting en opleiding van de ouders. Het is opvallend dat jongeren uit het 

BSO, BuSO en DBSO en jongeren wiens ouders geen, een lager of secundair diploma hebben in deze categorie van 

vrijetijdsorganisaties het sterkst uitvallen. Leerlingen uit het ASO en KSO en jongeren met ouders met een universitair 

diploma nemen meer dan 3 keer zoveel deel aan het jeugdwerk.  

 

Er kan geconcludeerd worden dat participatie aan het groepsgericht vrijetijdsaanbod en het verenigingsleven zeer sterk 

samenhangt met de socio-demografische kenmerken van jongeren en dat dergelijke vrijetijdsbesteding dus niet voor alle 

jongeren even toegankelijk is. Het Kinderrechtencomité vroeg dan ook reeds in 2010 met aandrang om meer inspanning 

te leveren om het recht van álle kinderen op rust en vrijetijdsbesteding te verzekeren, te waarborgen dat ze kunnen 

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

leven en kunstactiviteiten.  

 

MEER INFORMATIE  
 
Meer informatie over de grafiek? 
 
Jongeren van 15 tot en met 17 jaar kregen 14 groepsgerichte vrijetijdsinitiatieven en verenigingsvormen voorgelegd. Deze 

vraag en een overzicht van deze verenigingen is terug te vinden in deze fiche bij ‘meer informatie over deze bron’. Er werd 

de jongeren gevraagd bij elk van deze initiatieven – en het extra item ‘een vereniging of groepsgerichte vrijetijdswerking 

die niet in de lijst staat’ – hun deelname aan te geven. Ze konden hiervoor kiezen tussen: ‘nooit deelnemer geweest’, 

‘vroeger deelnemer geweest’, ‘nu passief deelnemer’, ‘nu atief deelnemer’ en ‘nu organiserend deelnemer’. In 

bovenstaande grafieken werden zowel de jongeren die ‘nu actief deelnemer’ als de jongeren die ‘nu organiserend 

deelnemer’ aanduidden, beschouwd als actieve deelnemers. Voor de detailstatistieken van ‘sportverenigingen, 

sportclubs’, ‘(amateur-)kunstbeoefening’ en ‘jeugdwerk’ (= ‘jeugdbeweging of jongerenbeweging’, ‘tienerwerking, 

meisjeshuis, jeugdwelzijnswerking of werking voor kansarme jeugd’, ‘Speelplein, grabbelpas/Swappas, Roefel… of 

andere gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven’ of ‘jeugdhuis of jeugdclub’) werd hetzelfde principe gehanteerd.  

 

De antwoorden van de jongeren werden algemeen weergegeven, maar ook verder opgesplitst naar geslacht, onderwijs, 

gezinssituatie en opleidingsniveau van de ouders. De variabele ‘onderwijsvorm’ werd bekomen door de items ‘algemeen 

secundair onderwijs (ASO) of A-stroom)’ en ‘kunstsecundair onderwijs (KSO)’ samen te nemen in de categorie ‘ASO-

KSO’. De items ‘Beroepssecundair onderwijs (BSO) of B-stroom’, ‘Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)’ en ‘DBSO 

(Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs)/ Leercontract/Duaal leren (combinatie leren en werken, Syntra, …)’ werden 

samengenomen in de categorie ‘BSO-BuSO-DBSO’. De categorie ‘TSO’ bestaat uit het item ‘technisch secundair 

onderwijs (TSO)’.  Voor wat betreft de variabele ‘intacte gezinnen’ werd aan de jongere gevraagd met wie hij/zij allemaal 

samenwoont. 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. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen ‘geen, lager of secundair onderwijs’, ‘hoger 

onderwijs buiten de universiteit’ en ‘universitair onderwijs’.  

 
Meer informatie over de bron? 
 
www.jeugdonderzoeksplatform.be 

http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/


De vragen inzake 'verenigingsparticipatie en deelname aan groepsgerichte vrijetijdswerkingen' in JOP-monitor 4 worden 

hieronder weergegeven. Dit schept duidelijkheid voor wat betreft de reikwijdte van de maat voor algemene deelname in 

een vrijetijdsorganisatie. 

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

databank te raadplegen is waarin deze en andere gerelateerde items vrij te raadplegen zijn. 

 


