
Vrienden 

Hoe gemeten? Voor jongeren tussen de 15 en 17 jaar oud werd de indicator ‘Hoe tevreden ben je met de 

sociale contacten met vrienden en kennissen’ gebruikt. De percentages die worden 

weergegeven in de eerste figuur geven aan hoeveel jongeren hebben geantwoord dat ze 

‘tevreden’ of ‘heel tevreden’ zijn hiermee. Voor de jongeren tussen de 12 en 14 jaar oud 

werd de indicator ‘hoe blij ben je met de relatie die je hebt met jouw vrienden’? De 

percentages die worden weergeven in de tweede figuur geven aan hoeveel jongeren ‘blij’ 

of ‘heel blij’ zijn met de relatie die ze hebben met hun vrienden. Voor de jongste groep wordt 

dus niet gepeild naar de relatie met kennissen. Bij het beschouwen van volgende resultaten 

dient hier rekening mee gehouden worden.  

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) 
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DUIDING  

De eerste figuur toont voor jongeren tussen de 15 en 17 jaar oud dat jongens en meisjes slechts in kleine mate verschillen 

van elkaar in de mate waarin ze (heel) tevreden zijn over de relatie die ze hebben met hun vrienden en kennissen. 91,4% 

van de jongens geeft aan dat dit het geval is, terwijl dit voor meisjes 89,0% is. Jongeren die les volgen in het bso (87,6%) 

geven in iets mindere mate aan (heel) tevreden te zijn over hun sociale contacten met vrienden en kennissen in vergelijking 

met jongeren uit het tso en aso/kso die in dezelfde mate aangeven (heel) tevreden te zijn (91,1%). Ook het verschil tussen 

de verschillende gezinssituaties, waarbij we jongeren onderscheiden die uit een ‘intact’ gezin komen (waar beide ouders 

samenwonen met het kind) en andere gezinssituaties, is relatief klein. 89,8% van de jongeren uit een intact gezin is (heel) 

tevreden met deze contacten, terwijl een iets hoger percentage uit overige gezinssituaties hier (heel) tevreden over is 

(91,5%). Het meest opvallende verschil vinden we naargelang het opleidingsniveau van de ouders. Jongeren met ouders 

waarvan het hoogste opleidingsniveau het universitair onderwijs is, zijn in grotere mate (heel) tevreden over hun contacten 

(93,0%) dan jongeren waarvan de ouders lager opgeleid zijn. 87,8% van de jongeren waarvan de ouders hoger onderwijs 

buiten de universiteit hebben gevolgd zijn (heel) tevreden, voor jongeren met ouders die geen, lager of secundair onderwijs 

hebben gevolgd bedraagt dit percentage 89,8%. Over het algemeen geeft 90,1% van de jongeren tussen de 15 en 17 jaar 

oud aan tevreden te zijn met de sociale contacten die men heeft met vrienden en kennissen.  

De tweede figuur toont voor jongeren tussen de 12 en 14 jaar oud dat er geen verschil bestaat tussen jongens en meisjes 

over de mate waarin ze (heel) blij zijn over de relatie die ze hebben met hun vrienden (respectievelijk 93,4 en 93,3%). Ook 

het verschil tussen jongeren uit de B-stroom (94,6%) en jongeren uit de A-stroom (93,6%) is niet sterk. Tot slot tonen de 

resultaten wel een duidelijk verschil naargelang het opleidingsniveau van de ouders. Jongeren waarvan de ouders geen, 

lager of secundair onderwijs hebben gevolgd (90,3%) geven in iets mindere mate (heel) blij te zijn met de relatie die ze 

hebben met hun vrienden in vergelijking met jongeren waarvan de ouders hoger onderwijs buiten de universiteit (94,9%) 

en universitair onderwijs (94,3%) hebben gevolgd. Over het algemeen geeft 93,4% van de jongeren tussen de 12 en 14 

jaar oud (heel) blij te zijn met de relatie die ze hebben met hun vrienden.  

Het recht op vrienden staat niet als zodanig omschreven in het kinderrechtenverdrag, maar dit heeft uiteraard alles te 

maken met het belang van het kind (art. 3) en zijn/ haar mogelijkheid (recht op participatie, art. 12) om dat zelf invulling te 

geven en zijn/ haar leven uit te bouwen, het recht op leven, overleven en ontwikkeling (art. 6) en zijn/haar recht op spel 

en vrijetijdsbesteding (art. 31).  
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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.  

 
 
 
 

http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/
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