
Vrije tijd in publieke ruimte 

Hoe gemeten? Als indicatie van de wijze waarop kinderen en jongeren toegang hebben tot de publieke ruimte 

om daar hun vrije tijd door te brengen en andere kinderen en jongeren te ontmoeten wordt 

gekeken naar het percentage jongeren dat aangaf minimum een of meermaals per maand 

vrienden ontmoet te hebben in de publieke ruimte. 

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/) 

 

DUIDING 

Hier bekijken we de mate waarin jongeren frequent ‘vrienden ontmoeten op straat, op pleinen, in de stad, …’ 

De meerderheid van de 15 tot 17 jarige jongeren, ongeveer 6 op de 10, geeft aan dat ze minstens een keer per maand 

vrienden ontmoeten op straat, op pleinen, in de stad, … Het met deze regelmaat ontmoeten van vrienden in 'de publieke 

sfeer' kan op basis van de bovenstaande cijfers als een gedeeld jeugdverschijnsel gezien worden, al blijken er ook 

belangrijke verschillen naar onderwijsvorm: jongeren die naar school gaan in het BSO-BuSO-DBSO en jongeren die 

komen uit niet-intacte gezinnen geven in merkbaar hogere mate aan dat ze dit minstens een keer per maand doen. 

Vergelijken we met de data verzameld in het kader van de JOP-monitor 3 (2013) dan zien we dat het aantal 15 tot 17 

jarige jongeren die minstens een keer per maand vrienden ontmoeten op straat, op pleinen, in de stad, … lichtjes is 

afgenomen. In 2013 gaf immers 65,3% van de jongeren aan een of meermaals per maand vrienden te ontmoeten in de 

publieke ruimte, in 2018 betrof dit slechts 59,9%.  

Het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van 

het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven vinden we terug in artikel 31 van het Internationale 

Kinderrechtenverdrag.  

In de algemene commentaar nr. 20 van 6 december 2016 over de rechten van kinderen tijdens de adolescentieperiode 

stelt het VN- Kinderrechtencomité als volgt: 

Adolescents’ right to rest and leisure and to engage and participate freely in play, recreational and artistic activities, bo th 

online and offline, are fundamental to their exploration of identity, enabling adolescents to explore their culture, forge new 

artistic forms, create relationships and evolve as human beings. Leisure, recreation and the arts give adolescents a sense 

of uniqueness that is fundamental to the rights to human dignity, optimum development, freedom of expression, 
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participation and privacy. The Committee notes with regret that those rights are widely neglected in adolescence, 

especially for girls. Fear of and hostility towards adolescents in public spaces, and a lack of adolescent-friendly urban 

planning, educational and leisure infrastructure, can inhibit the freedom to engage in recreational activity and sports. The 

Committee draws the attention of States to the rights embodied in article 31 of the Convention and its recommendations 

in general comment No. 17 (2013) on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the 

arts. 

Het VN-Kinderrechtencomité verwijst hier dus naar de vaststelling dat adolescenten vaak vijandig benaderd worden in de 

publieke ruimte en dat er een gebrek is aan een jeugdvriendelijke stedelijke planning en vrijetijdsinfrastructuur. Dit kan de 

vrijheid van jongeren om zich te engageren in vrijetijdsactiviteiten (in de publieke ruimte) beperken. Het VN-

Kinderrechtencomité herinnert de lidstaten daarom aan artikel 31 van het Internationale Kinderrechtenverdrag.  

 

MEER INFORMATIE  

Meer informatie over de grafiek? 

De indicator werd 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)’.  

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 

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. 

 

 


