
Welbevinden 

Hoe gemeten? In JOP-monitor 4 werd er gepeild naar algemene levenstevredenheid, als indicator voor de 

cognitieve component van welbevinden, aan de hand van items uit de Satisfaction with Life 

Scale – child version (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; Gadermann, Schonert-Reichl, 

& Zubmo, 2010). Uit deze schaal werd vervolgens het item ‘Ik ben blij met mijn leven’ 

geselecteerd als basis voor de huidige fiche, gezien deze het meest overeen komt met het 

item dat in de vorige monitor en fiche werd gebruikt om levenstevredenheid te meten. De 

percentages van jongeren (van 15 tot en met 17 jaar) die (helemaal) akkoord gaan met deze 

stelling worden weergegeven in de grafiek hieronder.  

Bij de stelling wordt vervolgens onderscheid gemaakt naar geslacht, onderwijsvorm, 

gezinssituatie en opleidingsniveau van ouder(s). 

Wanneer gemeten?  De data is afkomstig uit JOP-monitor 4, afgenomen in 2018. 

Bron   Deze data zijn afkomstig van het Jeugdonderzoeksplatform    

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

 

DUIDING (stukje duiding link verdrag – doet Afdeling Jeugd) 

Uit de grafiek blijkt dat een meerderheid van de Vlaamse jongeren tussen de 15 en 17 jaar (77%) aangeeft (helemaal) 

akkoord te gaan met de stelling ‘Ik ben blij met mijn leven’. Dit is in lijn met eerdere JOP monitors, nationale en 

internationale onderzoeken (Diener & Diener, 1996; Jacobs & Cops, 2013; Jeugdonderzoeksplatform, 2015; Op de Beeck, 

2010; Proctor, Linley, & Maltby, 2009) die aantonen dat de meeste mensen, waaronder ook jongeren, over het algemeen 

positief in het leven staan. Bij de beoordeling van deze cijfers dienen we echter ook rekening te houden met de 

mogelijkheid dat er een sociaal wenselijkheidseffect zou kunnen meespelen, waarbij men minder snel geneigd kan zijn 

het eigen leven negatief te beoordelen.   

Wanneer we vervolgens kijken naar de verschillen tussen jongens en meisjes zien we, wederom in overeenstemming met 

nationaal en internationaal onderzoek, dat meisjes een lagere levenstevredenheid aangeven (72,4%) dan jongens 

(81,3%). Het feit dat pubertijd voor jongens en meisjes verschillende effecten heeft wordt in de literatuur aangedragen als 

mogelijke verklaring voor dit gender verschil, waarbij meisjes meer psychologische veranderingen zouden ervaren en/of 

daar meer gevoelig voor zouden kunnen zijn (González-Carrasco, Casas, Malo, Viñas, & Dinisman, 2017; Jacobs & Cops, 

2013; Jeugdonderzoeksplatform, 2015; Op de Beeck, 2010; Savoye, Moreau, Brault, Levêque & Godin, 2015).  
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Daarnaast worden er verschillen waargenomen in de gerapporteerde levenstevredenheid van jongeren tussen de 

verschillende gevolgde onderwijsvormen. Jongeren uit bso-dbso-buso geven daarbij het minst vaak aan blij te zijn met 

hun leven (71,6%) terwijl jongeren uit aso-kso het meest vaak aangeven blij te zijn met hun leven (82,2%), wat 

overeenkomstig is met eerder onderzoek (Engels, Aelterman, Schepens, & Van Petegem, 2000; Jacobs & Cops, 2013; 

Jeugdonderzoeksplatform, 2015; Op de Beeck, 2010).   

Vervolgens zien we in de data dat van de jongeren uit een intact gezin, die bij beide ouders wonen, een hoger percentage 

(79,4%) aangeeft blij te zijn met hun leven, in vergelijking met jongeren die wonen in andere gezinssituaties (o.a. (vooral) 

bij vader of moeder; 69,2%). Dit is in lijn met eerdere JOP-monitors (zie vorig fiche en Jeugdonderzoeksplatform, 2015), 

waarbij jongeren die (vooral) bij moeder of (vooral) bij vader woonden een lagere levenstevredenheid aangaven. 

Tenslotte wordt er een onderscheid gemaakt op basis van het hoogst behaalde diploma binnen een gezin. Daarbij zien 

we dat jongeren waarbij de ouder(s) enkel een secundair, lager of geen diploma hebben, het minst vaak (73,3%) aangeven 

blij te zijn met hun leven, gevolgd door jongeren waarbij de ouder(s) een hoger onderwijs diploma buiten de universiteit 

hebben (78,3%), en zien we dat jongeren waarbij de ouder(s) een universitair diploma hebben de hoogste 

levenstevredenheid aangeven (80,4%). 

MEER INFORMATIE  

Meer informatie over de grafiek? 

De onderwijsvorm geeft weer in welke onderwijsvorm de respondent aangaf les te volgen. Er 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? 

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 waarin deze en andere gerelateerde items (binnenkort) vrij te raadplegen zijn. 
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