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1. Inleiding
Sinds maart 2020 werden verschillende (verregaande) maatregelen genomen om de  
COVID-19-pandemie in te dijken. Hoewel in het begin vaak werd gezegd dat iedereen 
in hetzelfde schuitje zit, werd al snel duidelijk dat deze maatregelen verschillende 
groepen toch sterker raakten. Sommige groepen leken te zijn vergeten bij het nemen 
en weer versoepelen van de COVID-19-maatregelen. Kinderen en jongeren kregen 
initieel onvoldoende systematisch aandacht van de  beleidsmakers bij het uitstippelen 
van het beleid. Doorheen het jaar, kreeg deze groep echter wel steeds meer aandacht 
bij het bepalen van de COVID-19-maatregelen en de versoepeling ervan.

Uit onderzoek gevoerd in Vlaanderen en Brussel blijkt nochtans dat kinderen, 
jongeren en hun rechten sterk beperkt worden door de verschillende COVID-19-
maatregelen. Dit rapport biedt een overzicht van de onderzoeken over de impact van 
de COVID-19-maatregelen op kinderen en jongeren gevoerd in Vlaanderen en Brussel 
van maart 2020 tot en met 19 maart 2021. In deel 2 wordt toegelicht op welke manier 
de onderzoeken zijn verzameld en geselecteerd. In deel 3 worden de onderzoeken 
beknopt samengevat. De gebruikte methodologie, de belangrijkste bevindingen 
en eventuele relevante aanbevelingen worden besproken. Vervolgens wordt in het  
vierde deel nagegaan op welke punten de verschillende onderzoeken gelijkenissen 
vertonen of net verschillen, en welke hiaten nog bestaan in het huidige onderzoek. 
Deze analyse leidt tot het formuleren van enkele aanbevelingen voor verder 
onderzoek over de impact van COVID-19-maatregelen op kinderen en jongeren.

Op de volgende pagina’s worden de belangrijkste maatregelen met een impact op 
kinderen en jongeren tot en met 27 maart 2021 weergegeven.
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1.1 Tijdslijn COVID-19-maatregelen
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2. Methodologie
Het is belangrijk eerst stil te staan bij de criteria die werden gehanteerd bij de 
keuze om een onderzoek al dan niet op te nemen in dit rapport. Onderzoeken zijn 
opgenomen in het rapport op basis van inhoudelijke criteria. Ten eerste diende het 
onderzoek bij te dragen aan kennis over de impact van de COVID-19-maatregelen 
op kinderen en jongeren. Ten tweede, werden enkel onderzoeken uitgevoerd 
in Vlaanderen en Brussel opgenomen.  De geografische focus, het inhoudelijke 
zwaartepunt en de methodologische aanpak van de verschillende onderzoeken zijn 
echter zeer uiteenlopend. Enkele belangrijke gelijkenissen en verschillen tussen de 
onderzoeken worden hier toegelicht.

Het merendeel van de onderzoeken in dit rapport, focust specifiek op kinderen en/
of jongeren. Waar sommige van de onderzoeken zeer algemeen gaan over de impact 
van de COVID-19-maatregelen op het leven van kinderen en jongeren, focussen 
andere onderzoeken op specifieke aspecten binnen de leefwereld van kinderen 
en jongeren, zoals onderwijs en sociale media. Een deel van de onderzoeken 
(voornamelijk de lokaal gevoerde onderzoeken) gaan zowel over minderjarige 
jongeren, als jongeren tussen 18 en 25 jaar. Enkele onderzoeken zijn meer algemeen 
en focussen niet specifiek op kinderen en jongeren, maar op personen met een 
specifieke achtergrond, zoals personen met een handicap en vluchtelingen en 
migranten. Wanneer deze onderzoeken ook aandacht besteden aan kinderen en 
jongeren, of minstens een eerste belangrijke indicatie geven van de impact van de 
COVID-19-maatregelen op kinderen en jongeren binnen deze groep, zijn deze ook in 
het rapport opgenomen. 

Het wetenschappelijk karakter van de verzamelde onderzoeken loopt sterk 
uiteen. Grote verschillen bestaan op het vlak van de betrokken onderzoekers of 
organisaties achter het onderzoek, de gebruikte methodologie, en de aard van de 
onderzoeksoutput. Er werd besloten de onderzoeken niet uit te sluiten op basis van 
deze aspecten. Het is evenwel belangrijk om het uiteenlopende karakter van deze 
onderzoeken te duiden. 



11

 Ċ Wie voerde het onderzoek uit? De onderzoeken werden door uiteenlopende 
organisaties uitgevoerd. Niet enkel organisaties die gewoonlijk wetenschappelijk 
onderzoek uitvoeren, zoals instellingen hoger onderwijs en andere 
kennisinstellingen, maar ook organisaties en diensten die hier (bijna) geen 
ervaring mee hebben, zoals lokale jeugddiensten en jeugdraden, hebben het 
voorbije jaar onderzoek gevoerd naar de impact van de COVID-19-maatregelen 
op kinderen en jongeren. 

 Ċ Waar werd het onderzoek gevoerd? Het rapport beperkt zich tot onderzoeken 
gevoerd in Vlaanderen en Brussel. Enkele onderzoeken zijn gevoerd in heel 
Vlaanderen en Brussel. Sommige onderzoeken zijn echter uitgevoerd op lokaal 
niveau door diensten binnen steden en gemeenten, of gaan net over kinderen en 
jongeren in heel België. Ook deze onderzoeken worden besproken in dit rapport. 
Waalse en buitenlandse onderzoeken komen echter niet aan bod. De COVID-
19-maatregelen en de maatschappelijke context kan in andere landen zodanig 
anders zijn van België, dat deze buitenlandse resultaten niet zonder meer 
overgenomen of vergeleken kunnen worden. 

 Ċ Welke onderzoeksmethodes werden gebruikt? De meeste onderzoeken 
werden gevoerd aan de hand van online bevragingen. Slechts in enkele 
onderzoeken werden andere methoden gehanteerd. De gebruikte methode 
was geen criterium om een onderzoek al dan niet op te nemen in het rapport. 
Met enkele uitzonderingen, zijn deze onderzoeken gebaseerd op online 
vragenlijsten waarbij gebruik gemaakt werd van convenience sampling. Dit wil 
zeggen dat, meestal omwille van de beperkte tijd en middelen, de bevolking 
niet representatief wordt weergegeven in de bevraging. Dit heeft als gevolg dat 
de resultaten van deze onderzoeken niet zonder meer veralgemeend kunnen 
worden voor heel Vlaanderen en/of Brussel. Hoewel niet alle onderzoeken sterk 
wetenschappelijk onderbouwd zijn, geven ze wel een goed inzicht in de impact 
van de COVID-19-maatregelen op kinderen en jongeren. 

 Ċ Hoe worden de resultaten gecommuniceerd naar het publiek? Ook de 
manier waarop de resultaten gepresenteerd worden aan het publiek zijn zeer 
uiteenlopend. Het gaat onder andere om wetenschappelijke artikelen, rapporten, 
persberichten, opiniestukken, presentaties, videomateriaal en infographics. Alle 
onderzoeken worden in dit rapport gebundeld, zonder vereisten te stellen aan de 
output. Bij wetenschappelijke publicaties werd ervoor gekozen de link naar het 
persbericht op te nemen, en de referentie naar het wetenschappelijk artikel in 
voetnoten op te nemen. 

3. Overzicht onderzoeken
In dit deel van het rapport worden de verschillende onderzoeken beknopt 
weergegeven. De onderzoeken worden onderverdeeld in zes categorieën: algemene 
impact COVID-19-maatregelen, onderwijs, sociale media & schermtijd, kwetsbare 
kinderen en jongeren; COVID-19 bij kinderen en jongeren, en huiselijk geweld. Per 
studie worden de gebruikte onderzoeksmethode(n), belangrijkste bevindingen en 
meest relevante aanbevelingen voor het beleid en de praktijk toegelicht.
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3.1 Algemene impact COVID-19-maatregelen

Impact  van de coronacrisis op kinderen 
Studiedienst VRT (Ketnet)

  Onderwerp: welzijn kinderen; impact COVID-19-maatregelen

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: VRT studiedienst Ketnet en GfK 
Belgium

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: kinderen die deel uitmaken van het kinderpanel van GfK. 
Dit panel is een representatieve afspiegeling van de bevolking in België met 
een televisietoestel. Dit panel wordt doorgaans gebruikt voor het meten van de 
kijkcijfers.

 Ċ Aantal respondenten: 252 respondenten 

  Onderzoeksperiode: 20 maart tot en met 25 maart 2020

Belangrijkste bevindingen

Kennis van de COVID-19-maatregelen: 99% van de kinderen geeft aan het 
coronavirus te kennen. Hun kennis over het coronavirus hebben kinderen verkregen 
van hun ouders (89%), televisie (75%) of school (72%). 42% van de kinderen heeft via 
Karrewiet informatie gekregen over het coronavirus. 

Impact COVID-19-maatregelen op kinderen: kinderen geven aan dat ze vooral 
bezorgd zijn om hun familie (60%) en voelen zich bang (44%) en verdrietig (38%). 
Kinderen missen vooral hun vrienden, school en hun grootouders. 58% van de 
kinderen geeft aan zich te vervelen.

Het onderzoek vind je hier. 

Welke impact heeft de coronacrisis op gezinnen?  
Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee

  Onderwerp: impact van de COVID-19-maatregelen op gezinnen; welzijn; 
thuiswerken

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Kenniscentrum Gezinswetenschappen 
Odisee 

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: meerderjarigen

 Ċ Aantal respondenten: 5245 respondenten

https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2020/03/27/vrt-studiedienst-onderzoekt-reactie-van-kinderen-op-coronacrisis/
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3.527 van de 5.245 respondenten hebben kinderen en 534 hebben kleinkinderen. 
Mannelijke respondenten (17%, n=899) en 60+’ers (9,3%, n=484) zijn 
ondervertegenwoordigd. Bovendien werden vooral gezinnen uit de middenklasse 
bereikt. 

  Onderzoeksperiode: 23 maart tot 20 april 2020

Belangrijkste bevindingen

Het onderzoek peilt naar verschillende gevolgen van de COVID-19-maatregelen voor 
het gezin. Centrale onderwerpen in de bevraging zijn hoe gezinnen zich organiseren, 
en op welke manier gezinnen de combinatie van werk en gezin ervaren. 

Thuiswerken en  de zorg voor kinderen: het onderzoek toont aan dat bijna 9 op 
de 10 respondenten die thuiswerken een grote druk ervaren. De combinatie van de 
opvang van de kinderen en het thuiswerken is allesbehalve evident. Ouders voelen 
aan dat zowel de aandacht voor het gezin, als de kwaliteit van het werk vermindert 
omwille van deze moeilijke combinatie. Dit blijkt het moeilijkst te zijn voor ouders met 
jonge kinderen en mensen die niet rondkomen met hun inkomen. 

Kinderen en hun grootouders: tijdens de lockdown voelden grootouders zich 
meer geïsoleerd van hun kleinkinderen, dan voordien (bijna 8 op de 10). 8 op de 
10 grootouders gebruiken nu ook moderne communicatiemiddelen om contact te 
onderhouden met hun (klein)kinderen.

Grotere impact voor sociaal kwetsbare gezinnen: het onderzoek toont dat 
sociaal kwetsbare gezinnen het vaak ook harder te verduren krijgen door de COVID-
19-maatregelen dan andere gezinnen. Bij sociaal kwetsbare gezinnen wordt onder 
andere gedacht aan alleenstaanden, alleenstaande ouders, tijdelijk werklozen, 
arbeiders en zelfstandigen zonder personeel. Deze sociaal kwetsbare gezinnen doen 
significant minder activiteiten samen, signaleren meer stress in het dagelijks leven 
en zijn meer bezorgd (over hun (financiële) toekomst, voorraad medicijnen en eten, 
sociale isolatie, en besmetting). 
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Grotere impact appartementbewoners: het hebben van voldoende buitenruimte 
maakt een groot verschil in de beleving van de COVID-19-maatregelen. Zo worden 
meer spanningen gerapporteerd door personen die in een appartement wonen. Ook 
wonen appartementbewoners vaker in een stedelijke context en maken ze zich meer 
zorgen over sociale isolatie. 

Grotere impact op zorgende gezinnen: een laatste groep waarbij een zwaardere 
impact van de COVID-19-maatregelen werd vastgesteld, zijn zorgende gezinnen. Dit 
zijn gezinnen die zorgen voor een kind, jongere of meerderjarige met een specifieke 
zorgnood. Deze gezinnen maken zich in het algemeen meer zorgen dan andere 
gezinnen, bijvoorbeeld over hun financiële situatie, werksituatie, partnerrelatie, en de 
schoolachterstand van hun kinderen. 

Aanbevelingen

In het onderzoek worden enkele aanbevelingen geformuleerd om ervoor te zorgen 
dat meer rekening wordt gehouden met (de diversiteit van) gezinnen in het COVID-
19-beleid.

 M Beleidsmakers moeten actief nadenken over de impact van de COVID-19-
maatregelen op álle gezinnen, en indien nodig de COVID-19-maatregelen 
bijsturen om verdere impact te vermijden of beperken.

 M Er wordt te vaak gefocust op het gemiddelde gezin, en er wordt voorbijgegaan 
aan de diversiteit van gezinnen. Specifiek moet meer en prioritair aandacht 
gegeven worden aan gezinnen die moeilijk rondkomen, een moeilijke 
woonsituatie of specifieke zorgvragen hebben.

Het persbericht bij het onderzoek vind je hier, de meer gedetailleerde resultaten kan 
je hier nalezen.

Kinderrechtenperspectief in de coronacrisis 
#jongerenovercorona  
Kinderrechtencommissariaat, Kenniscentrum Kinderrechten & 
Kinderrechtencoalitie

  Thema: welzijn; Kinderrechten; Algemene impact COVID-19-maatregelen op 
kinderen en jongeren

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Kinderrechtencommissariaat, 
Kenniscentrum Kinderrechten & Kinderrechtencoalitie

  Methode: online bevraging

 Ċ Respondentengroep: kinderen en jongeren (<8j; 8-12j; 12-18j; >18j). De enquêtes 
waren gericht op kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar, maar ook (ouders 
van) kinderen jonger dan 8 jaar en meerderjarige jongeren vulden de enquête in.

 Ċ Aantal respondenten: 44.030 kinderen en jongeren vulden de vragenlijst volledig 
in; 54.736 kinderen en jongeren vulden de vragenlijst gedeeltelijk in. 

https://www.kcgezinswetenschappen.be/sites/default/files/publicaties/persbericht_14_mei_2020_corona-onderzoek_0.pdf
https://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/corona-impact-op-gezinnen
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Verschillende vragenlijsten werden gebruikt voor verschillende leeftijdsgroepen: 
jonger dan 8 jaar, van 8 tot en met 12 jaar, en ouder dan 12 jaar. De vragenlijsten 
werden opgesteld met de hulp van academici en experts van kind- en 
jongerenorganisaties, en werden vooraf getest door kinderen en jongeren. De 
vragenlijsten werden ruim verspreid, door onder andere gebruik te maken van 
tussenpersonen en organisaties, om ook moeilijker te bereiken kinderen en 
jongeren te bevragen. De kinderen en jongeren werden voor de start van de 
bevraging geïnformeerd over het doel van de bevraging, mochten vragen overslaan, 
konden stoppen wanneer ze wilden en volwassenen om hulp vragen. Er was geen 
toestemming nodig van een volwassene om de bevraging in te vullen. 

Er werd geen representatieve steekproef gebruikt. Hoewel 1 op de 16 Vlaamse 
kinderen en jongeren de bevraging invulde, kunnen de resultaten niet veralgemeend 
worden naar alle Vlaamse kinderen en jongeren. Verschillende groepen van 
kinderen en jongeren in kwetsbare situaties namen ook deel aan de bevraging, 
waaronder kinderen en jongeren die niet bij hun ouders wonen (n= 249 en n= 1.033 
respectievelijk), kinderen en jongeren die aangeven het financieel moeilijk te hebben 
sinds corona (n= 1.534 en n= 2.721 respectievelijk), en kinderen en jongeren zonder 
eigen rustplek (n= 2.992 en n= 5.133 respectievelijk).

  Onderzoeksperiode: 11 mei tot 17 mei 2020

Belangrijkste bevindingen

Het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum 
Kinderrechten hebben kinderen en jongeren bevraagd rond uiteenlopende 
onderwerpen en manieren waarop de COVID-19-maatregelen een impact op hen kan 
hebben. De vragenlijst werd opgesteld met de kinderrechten als vertrekpunt. Hier 
worden beknopt enkele van de belangrijkste bevindingen besproken. De resultaten 
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voor kinderen en jongeren worden, waar relevant, wel afzonderlijk weergegeven of 
nog verder naar leeftijd en gender.

COVID-19-maatregelen en schrik voor COVID-19: de grote meerderheid van de 
kinderen zegt de COVID-19-maatregelen te begrijpen (93,3%). Bij jongeren ligt dit cijfer 
opmerkelijk lager (55,9%). Dit is nog lager bij jongeren die alleen wonen, die zeggen 
het financieel moeilijk te hebben, of die al voor de COVID-19-gezondheidscrisis niet 
naar school gingen.  1 op de 3 kinderen is bang om zelf COVID-19 te krijgen. 2 op de 3 
kinderen zijn bang dat familieleden besmet geraken met COVID-19. 

Impact op welzijn: de bevraging geeft aan dat de COVID-19-maatregelen een sterke 
impact hebben op het welzijn van kinderen en jongeren: ze vervelen zich meer (77,1% 
en 62% voor kinderen en jongeren respectievelijk), voelen zich eenzamer (47,2% en 
51,9% respectievelijk), voelen zich verdrietiger (36% en 31,1% respectievelijk), voelen 
zich vaker boos (34% en 29,3% respectievelijk), hebben meer stress (31,5% en 42,9%), 
en voelen zich angstiger (20,9% en 18,5%) dan voor de COVID-19-pandemie. Een 
minderheid van de kinderen en jongeren voelt zich gelukkiger dan voor de COVID-19-
pandemie (11% van de kinderen en 13,2% van de jongeren). Ongeveer een vierde van 
de kinderen en jongeren voelt zich rustiger dan voor de COVID-19-gezondheidscrisis 
(23,9% en 26,5% respectievelijk).  Bij deze resultaten zijn vaak verschillen merkbaar 
tussen meisjes en jongens: meisjes voelen zich meer verdrietiger, eenzamer, vaker 
moe, vaker boos en meer gestresseerd dan jongens. Kinderen die zeggen dat het 
financieel moeilijker is sinds de COVID-19-pandemie, voelen zich vaker eenzamer, 
verdrietiger, bozer, angstiger en meer gestresseerd. Ook kinderen die niet bij hun 
ouders wonen zeggen zich verdrietiger, bozer, meer gestresseerd en angstiger 
te voelen. Terwijl jongeren die alleen wonen zich voelen eenzamer en angstiger, 
voelen jongeren die in groep wonen zich vaker verdrietig en boos. Beide groepen 
hebben meer stress. Kinderen zonder eigen plekje in huis voelen zich eenzamer. 
Jongeren zonder eigen plek voelen zich eenzamer, verdrietiger, meer moe en boos, 
en rapporteren meer stress. 86,7% van de kinderen, en 87,1% van de jongeren kan 
bij iemand terecht om over gevoelens te praten. De meerderheid van de bevraagde 
kinderen en jongeren ervaart de coronapandemie en bijhorende lockdown negatief. 
Een minderheid ziet er echt ook de positieve kant van in, bijvoorbeeld omdat de 
lockdown zorgt voor meer rust, toelaat andere dingen te leren en veel thuis te zijn 
samen met de ouder(s).

Kinderen en jongeren missen veel: uit de bevraging komt naar voor dat kinderen 
en jongeren vooral hun vrienden (90% van de kinderen en 86% van de jongeren), 
familie (74% van de kinderen en 48% van de jongeren), vrije tijd (76% van de kinderen 
en 72% van de jongeren), naar buiten gaan (34% van de kinderen en 59% van de 
jongeren) en de school missen (71% van de kinderen en 45% van de jongeren). 

Financiële impact: volgens 7,9% van de kinderen en 8,8% van de jongeren hebben 
hun ouders het financieel moeilijker door de COVID-19-pandemie. 35,9% van de 
kinderen en 23,5% van de jongeren weet het antwoord op deze vraag niet. Dit is 
een subjectieve inschatting door de kinderen en jongeren, en kan dus een onder- of 
overschatting zijn.

Gezinsrelaties, ruzie, geweld en pesten: door de COVID-19-maatregelen 
krijgen 6 op de 10 kinderen en bijna 1 op de 3 jongeren (veel) meer aandacht en 
complimenten en worden meer geknuffeld. Tegelijkertijd heeft ongeveer de helft 
van de kinderen en jongeren (veel) meer ruzie.  8,9% van de kinderen en 8,1% van 
de jongeren geeft aan soms te maken te krijgen met geweld door een volwassene. 
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Meer dan de helft van hen zegt dat dit een beetje of zelfs veel meer gebeurt dan 
voor de COVID-19-pandemie. 18,6% van de kinderen en 7,3% van de jongeren geeft 
aan soms gepest te worden. Hoewel de meerderheid van de kinderen en jongeren 
die zeggen soms gepest te worden, aangeeft dat dit minder is tijdens de COVID-19-
pandemie (68,5% van de kinderen en 66,5% van de jongeren), wordt een klein deel 
van de kinderen en jongeren net meer gepest (6,1% van de kinderen en 5,6% van de 
jongeren).

Onderwijs: ongeveer de helft van de bevraagde kinderen en jongeren zegt stress 
te hebben door het schoolwerk in de lockdown. Kinderen en jongeren ervaren meer 
stress bij hun schoolwerk als ze de opdrachten niet begrijpen, er teveel drukte is in 
huis, of als ze het nodige materiaal niet hebben. Ruim 85% van de kinderen en 72% 
van de jongeren wil graag weer naar school gaan.

Vrije tijd: in hun vrije tijd, speelt meer dan de helft met broers en zussen. 1 op de 
5 kinderen moet alleen spelen. De meerderheid van de jongeren zien hun vrienden 
online. De helft van de jongeren ziet zijn vrienden in het echt, op veilige afstand. 
84,1% van de kinderen en meer dan 4 op de 5 jongeren heeft een eigen rustplek. 
16% van de kinderen en 17% van de jongeren heeft dat echter niet. Het percentage 
kinderen en jongeren dat geen eigen plekje heeft, stijgt bij kinderen en jongeren die 
zeggen dat ze het financieel moeilijk hebben door de COVID-19-gezondheidscrisis, 
kinderen die nooit naar buiten kunnen als ze willen, en bij kinderen die ergens anders 
wonen. 76.5% van de kinderen en 50% van de jongeren gaat (bijna) iedere dag naar 
buiten. De helft van de jongeren die niet naar buiten gaan, heeft geen zin om naar 
buiten te gaan. 1 op de 3 kinderen gaat niet naar buiten omwille van schrik voor 
COVID-19. Kinderen en jongeren gaan ook niet naar buiten omdat hun ouder of 
begeleider geen tijd heeft, omdat ze geen goede plek hebben om naartoe te gaan, of 
omdat ze geen reactie willen van de politie of anderen.

Inspraak in de regels (thuis): bijna 2 op de 10 kinderen (19%) en 23% van de 
jongeren zegt niet te mogen meepraten over hoe ze omgaan met de de COVID-19-
maatregelen. Kinderen en jongeren reageren positief op de vragenlijst, zijn blij dat 
naar hen geluisterd wordt, en willen meer betrokken worden. 

Tips van en voor kinderen en jongeren: in de bevraging werden kinderen en 
jongeren ook gevraagd naar de tips die zij hun leeftijdsgenoten zouden geven. 
Voorbeelden van tips zijn (buiten) bewegen en sporten, hobby’s doen zoals 
schilderen, spelen of spelletjes bedenken, structuur aanbrengen in de dag, voldoende 
ontspannen, en (online) contact onderhouden met familie en vrienden.

Aanbevelingen

Op basis van deze resultaten werd een uitgebreid beleidsadvies uitgebracht 
door het Kinderrechtencommissariaat, het Kenniscentrum Kinderrechten en 
de Kinderrechtencoalitie. In dit advies worden verschillende aanbevelingen 
geformuleerd. Voorbeelden van noden waarop ingespeeld moet worden door het 
beleid zijn de volgende: 

 M Duidelijke en directe informatie op maat van kinderen en jongeren; 

 M Meer bescherming van kinderen en jongeren tegen geweld;
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 M Extra aandacht en tijd voor kinderen en jongeren met een leerachterstand;

 M Meer aandacht voor kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare 
situatie.

Het volledige rapport kan je hier nalezen. Het beleidsadvies kan je hier nalezen.

Grote Coronastudie, 10e corona enquête  
Universiteit Antwerpen

  Onderwerp: welzijn kinderen; impact COVID-19-maatregelen

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Universiteit Antwerpen, met   
medewerking van UHasselt, KU Leuven en de ULB.

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: 6 tot 12-jarigen in België

 Ċ Aantal respondenten: 4.600 kinderen

  Onderzoeksperiode: 19 mei 2020, 10u tot 22u

Belangrijkste bevindingen

In de tiende coronabevraging gevoerd sinds de start van de COVID-19-
gezondheidscrisis, werd aandacht gegeven aan kinderen. In een aparte 
kinderbevraging, werden kinderen van 6 tot en met 12 jaar gevraagd naar hoe zij de 
lockdown ervaren.

Impact COVID-19-maatregelen: kinderen geven aan vooral hun vriend(inn)en te 
missen. Dit is meer zo voor kinderen met een tuin of terras. Ongeveer de helft van de 
kinderen mist ook zijn of haar hobby’s. 4 op de 10 kinderen geeft aan zich te vervelen. 
Kinderen geven aan dat er ook positieve kanten zijn aan de lockdown: langer opblijven 
’s avonds, langer slapen ’s ochtends, en zich minder moeten haasten zijn de meest 
genoemde voordelen. De jongste kinderen vinden het ook vaak fijn om meer tijd door 
te brengen met de ouder(s) (bijvoorbeeld 35% van de zesjarigen). Opvallend is dat 7% 
van de kinderen niets positief vindt aan deze periode. 

Grotere impact voor kinderen in appartementen of zonder tuin: dit onderzoek 
geeft ook aan dat kinderen die kleiner wonen en geen tuin of terras hebben, de 
lockdown negatiever ervaren. Ze voelen zich vaker ongelukkig, hebben meer ruzie en 
ervaren financiële problemen in het gezin. 

Er wordt opgemerkt dat kinderen in kwetsbare situaties amper of niet werden bereikt 
met deze online bevraging. 

De resultaten van deze editie van de Grote Coronastudie kan je hier nalezen.

https://www.keki.be/sites/default/files/20200525_Rapport_corona_versie_finalKEKI.pdf
https://www.keki.be/sites/default/files/Advies_2019_2020_12_Jongeren_over_corona_0.pdf
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/coronastudie/resultaten/resultaten-tiende-enquete/
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COVID-19: een test voor de mensenrechten 
Unia

  Onderwerp: mensenrechtenschendingen tijdens de COVID-19-pandemie

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Unia

  Methode: Het rapport van Unia is een bundeling en analyse van meldingen 
bij Unia van 1 februari tot en met 19 augustus 2020 met betrekking tot de COVID-
19-maatregelen. Dit is verder aangevuld met het werk van Unia als onafhankelijk 
mechanisme voor de bevordering, de bescherming en de opvolging van de 
toepassing van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap 
(VRPH). Alle meldingen werden in het overzicht opgenomen, zonder analyse van hun 
gegrondheid.

  Onderzoeksperiode: 1 februari tot en met 19 augustus 2020

Belangrijkste bevindingen

Unia bundelde de verschillende meldingen die ze ontvangen heeft van 1 februari tot 
en met 19 augustus 2020 die gelinkt zijn aan de COVID-19-maatregelen. Hier worden 
kort de belangrijkste bevindingen van Unia met betrekking tot kinderen en jongeren 
aangegeven. Unia ontving verschillende meldingen met betrekking tot jongeren, 
onder andere over het recht op onderwijs, beperkte toegang omwille van leeftijd en 
vrijheid van beweging. 

In de eerste plaats kwam Het recht op onderwijs in het gedrang: veel 
kinderen en jongeren hadden geen computer, slechts één voor het hele gezin, 
of een verouderde computer, en/of geen internetverbinding om de lessen online 
te kunnen volgen. Daarnaast hadden niet alle kinderen en jongeren een aparte 
kamer om lessen te volgen en te studeren. Ouders die geen Nederlands spreken 
en ouders van kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften konden 
hun kinderen geen of onvoldoende ondersteuning bieden bij hun schooltaken. 
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Unia ontving ook klachten over het discriminerende karakter van de versoepelingen 
van de COVID-19-maatregelen op het vlak van onderwijs vanaf mei 2020, waarbij in 
eerste instantie enkel leerlingen van bepaalde leerjaren weer naar school mochten 
gaan. Tot slot kreeg Unia veel meldingen over het schoolverbod van kinderen die 
in het opvangcentrum van Fedasil in Koksijde verbleven. Zij mochten enkel naar 
school gaan nadat ze getest waren op COVID-19. De kinderen in het opvangcentrum 
kregen een andere behandeling dan andere kinderen in de gemeente, die wel naar 
school konden gaan zonder COVID-19-test. Ook werd aangeklaagd dat de betrokken 
kinderen zo gezien werden als verspreiders van het virus. 

Beperkte toegang tot verschillende plaatsen van minderjarigen omwille van 
hun leeftijd: voorbeelden zijn de weigering van supermarkten om alleenstaande 
ouders samen met hun minderjarige kinderen boodschappen te laten doen en het 
beleid van een ziekenhuis dat kinderen en jongeren jonger dan vijftien jaar verbood 
op bezoek te komen.

Vrijheid van beweging: er kwamen meldingen binnen dat de politie meer 
optrad tegen jongeren met een migratieachtergrond. Deze klacht werd zowel 
algemeen gemaakt, als gelinkt aan concrete situaties. Zo werd bijvoorbeeld melding 
gemaakt van social profiling van (voornamelijk) jongeren die in augustus naar de 
kust wilden gaan, nadat een verbod op dagjestoeristen was opgelegd omwille van 
schermutselingen op het strand. 

Specifieke situaties: zo werd gemeld dat verschillende kinderen bij hun 
grootouders in België verbleven, terwijl hun ouders met Belgisch-Marokkaanse 
nationaliteit in Marokko vastzaten tijdens de lockdown. Doordat voor hen geen 
vluchten georganiseerd werden, waren de kinderen voor langere periode van hun 
ouders gescheiden. Een andere melding ging over de versoepeling van het verbod op 
niet-essentiële verplaatsingen. In mei 2020 mochten ouders van kinderen tot vijf jaar 
weer de auto nemen om in het bos te gaan wandelen. Dit werd discriminerend geacht 
voor gezinnen met kinderen ouder dan vijf jaar. Een meer algemeen onderwerp dat 
regelmatig terugkeerde in de meldingen aan Unia, is dat (de versoepelingen van) 
de COVID-19-maatregelen voornamelijk gericht waren op de betere middenklasse. 
Voorbeelden zijn de toegang tot het strand enkel voor inwoners en tweedeverblijvers 
en de beperkte toegelaten sporten (kajak, tennis). Tegelijkertijd kwamen zeer veel 
meldingen binnen over de moeilijke situatie van mensen die in (te) kleine woningen 
in dichtbevolkte wijken de lockdown doorbrachten, familiale spanningen die verder 
opliepen en de mentale belasting van telewerkende ouders.

Aanbevelingen

Unia formuleert verschillende aanbevelingen in het rapport. De meest relevante 
aanbevelingen in het licht van de bevindingen van het rapport met betrekking tot 
kinderen en jongeren worden hier weergegeven. 

 M Unia beveelt onder andere aan om de mogelijke negatieve impact van de 
COVID-19-maatregelen op de meest kwetsbare groepen in de samenleving te 
voorkomen, deze impact te monitoren en deze gegevens bekend te maken. 

 M De controles op de naleving van de COVID-19-maatregelen moet op een 
uniforme en niet-discriminerende manier gebeuren.

Het volledige rapport van Unia kan je hier terugvinden.

https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/2020_Rapport_Covid_-_NL.pdf


21

Welzijnsenquête voor jongeren. Welke impact heeft de 
coronacrisis op het welzijn van jongeren tussen 12 en 30 
jaar?  
Jeugdraad Lokeren

  Onderwerp/focus: welzijn; lokaal beleid

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Jeugdraad Lokeren

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: jongeren van 12 tot 30 jaar die in Lokeren wonen

 Ċ Aantal respondenten: 2.045 jongeren

De enquête (en de QR-code) werden verspreid via Facebook, Instagram, postkaart 
en mail. Daarnaast lieten verschillende organisaties (scholen, verenigingen en 
leefgroepen) hun jongeren de bevraging invullen. Moeilijk bereikbare groepen 
en maatschappelijk kwetsbare jongeren werden bereikt via het Huis van het Kind 
Lokeren. 

Er was geen toestemming nodig van een volwassene om de bevraging in te vullen. In 
de toelichting bij de bevraging werd aangegeven dat ze de hulp van een volwassene 
konden inroepen bij het beantwoorden van de enquête. Deze bevraging is gebaseerd 
op de #jongerenovercoronabevraging van het Kinderrechtencommissariaat, het 
Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie. Bij de totstandkoming van 
de bevraging heeft het Kenniscentrum Kinderrechten ook advies verleend.

  Onderzoeksperiode: 14 oktober tot en met 8 november 2020
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Belangrijkste bevindingen

De Lokerse Jeugdraad heeft de jongeren in Lokeren bevraagd over een groot aantal 
uiteenlopende kwesties met betrekking tot de COVID-19-maatregelen. 

De COVID-19-maatregelen: 45% van de jongeren geeft aan dat de regels niet 
duidelijk zijn.1 De meerderheid van de jongeren vindt het moeilijk om de richtlijnen 
te volgen, ook al gaan ze ermee akkoord.2 Slechts 22% van de jongeren gaat niet 
akkoord met de richtlijnen. 

Welzijn: de bevraagde jongeren geven aan zich te vervelen, meer stress te hebben 
en zich eenzaam te voelen. 20% van de bevraagde jongeren zegt even gelukkig te zijn 
als voor de COVID-19-pandemie. Bijna 5% voelt zich zelfs gelukkiger dan voordien. Dit 
zijn meestal jongeren jonger dan 18 jaar. Meer dan 15% van de bevraagde jongeren 
heeft geen eigen plek om alleen tot rust te komen. 1 op de 10 jongeren heeft 
niemand om mee te praten over hun vragen en gevoelens. 35% van de jongeren 
heeft meer ruzie met de personen waarmee ze samenwonen. In sommige gevallen 
leiden deze ruzies tot geweld: 1 op de 10 jongeren krijgt evenveel of een beetje meer 
te maken met geweld met een volwassene. Vooral vrouwen zijn het slachtoffer van 
geweld. 5% van de jongeren is het slachtoffer van pesten. Voor de grote meerderheid 
van de jongeren is dit hetzelfde gebleven als voor de COVID-19-pandemie, voor 
sommigen is het net toegenomen of verminderd. 

Vrije tijd: jongeren vullen hun vrije tijd voornamelijk online in, door te gamen, series 
te kijken en muziek te beluisteren. Offline activiteiten, zoals muziek spelen, boeken 
lezen en afspreken met vrienden, doen ze veel minder. Jongeren sporten, wandelen 
en fietsen wel meer. 1 op de 10 jongeren kan zich thuis niet ontspannen. Dit is vooral 
het geval voor jongeren die geen eigen plek hebben. Jongeren geven aan dat ze nood 
hebben aan plaatsen waar ze veilig kunnen samenkomen en ontspannen. Hoewel er 
speelpleintjes zijn voor (jonge) kinderen, is er geen of onvoldoende openbare ruimte 
voor jongeren. Hoewel de alcoholconsumptie bij jongeren algemeen veel lager ligt 
dan voor de COVID-19-pandemie, geeft 7,8% van de jongeren aan meer alcohol of 
drugs te gebruiken.

Onderwijs: 1 op de 20 jongeren beschikt nog steeds niet over het nodige materiaal 
om lessen te volgen en schoolwerk te maken. 1 op de 20 jongeren heeft geen rustige 
of eigen plek om lessen te volgen en om schoolwerk te maken. Veel jongeren geven 
aan dat ze een plek nodig hebben om te kunnen studeren (“blokspots”).

In dit onderzoek werden jongeren niet bevraagd over hun leefsituatie en sociale 
achtergrond. Het rapport geeft wel aan dat jongeren zonder eigen plek thuis, het 
vaker financieel moeilijker hebben thuis omwille van de COVID-19-maatregelen. 

Aanbevelingen

De Jeugdraad van Lokeren formuleerde ook enkele aanbevelingen op basis van dit 
onderzoek.
Volgens hen moet ingezet worden op de volgende zaken: 

 M duidelijkere communicatie naar de jongeren toe (zowel over de COVID-19-

1 In de periode waarin de enquête liep, werden op korte tijd verschillende verstrengende maatregelen genomen. Dit resultaat kan 
hier sterk aan te wijten zijn.
2 Op dat ogenblik werd bijvoorbeeld net beslist om het aantal persoonlijke contacten te verminderen tot drie.
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maatregelen, als over waar jongeren terecht kunnen met hulpvragen);

 M activiteiten voor jongeren;

 M materiaal (zoals laptops) en rustige studieruimte voor jongeren die dit niet 
hebben; 

 M (overdekte) publieke ruimte waar jongeren veilig kunnen samenkomen;

 M acties om het sociaal welzijn van jongeren te bevorderen;

 M jongeren blijven vragen hoe het met hen gaat, met bijzondere aandacht voor 
kwetsbare kinderen en jongeren;

 M jongerenparticipatie bij het opstellen van de COVID-19-maatregelen.

Het volledige rapport van de jeugdraad van Lokeren kan je hier raadplegen.

Bevraging over impact van de coronacrisis op jongeren 
Jeugddienst Merelbeke

  Onderwerp/focus: welzijn; lokaal beleid

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Jeugddienst Merelbeke

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: jongeren van 13 tot en met 25 jaar die in Merelbeke wonen

 Ċ Aantal respondenten: 139 respondenten

De enquête werd verspreid via Facebook en Instagram, en werd gedeeld via 
jeugdverenigingen, de lokale middelbare school en grote Facebookgroepen in 
Merelbeke (zoals “ge zijt van Merelbeke als” en “Gratis Merelbeke”). 

  Onderzoeksperiode: 19 tot 29 november 2020

Belangrijkste bevindingen

Welzijn: de bevraging toont dat de COVID-19-maatregelen leiden tot een grote 
impact op het mentaal welzijn, eenzaamheid en depressieve gevoelens. Dit wordt 
veroorzaakt door het wegvallen van de hobby’s, het gebrek aan (fysiek) sociaal 
contact, online les, wegvallen van werk, … De jongeren hebben het ook moeilijk met 
het gebrek aan vrijheid om te beslissen wat ze wanneer willen doen, en met wie. 

Vrijetijdsbesteding: online alternatieven worden voorzien voor sommige 
vrijetijdsactiviteiten. Deze zijn er niet voor alle activiteiten en worden als minder 
leuk ervaren, voornamelijk omdat jongeren al online lessen moeten volgen. 
Jongeren geven aan dat er niet veel meer overblijft in hun leven naast lessen volgen 
en schoolwerk. Er wordt gepolst naar de interesse voor andere activiteiten en 

https://lokeren.be/adviesraden/jeugdraad/bestanden/5fd730bb782354c03a18ee90
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aanbod, zoals studieplekken (60,9%), fysieke uitdagingen (44,9%), een motiverende 
facebookgroep voor jongeren (27,5%), motiverende sms-berichten (24,6%), online 
praatmomenten (15,2%). De jongeren geven enkele voorstellen die zouden kunnen 
helpen, zoals een online communicatieplatform voor jongeren, (overdekte) plaatsen 
buiten waar mensen kunnen samenkomen volgens de regels, hulp bij het organiseren 
van online activiteiten, meer aandacht geven aan mentale gezondheid en gratis 
postkaartjes.

Meer informatie over de bevraging kan gevraagd worden bij de Jeugddienst van 
Merelbeke (jeugd@merelbeke.be).

Kopzorgen 
Sint-Niklaas 

  Onderwerp/focus: welzijn; lokaal beleid 

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Stad Sint-Niklaas, i.s.m. Wavemaker & 
iVox

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: leerlingen uit het 5e middelbaar uit Sint-Niklaas 

 Ċ Aantal respondenten: 412 respondenten

  Onderzoeksperiode: van 30 oktober tot 5 november 2020 

Belangrijkste bevindingen

Met dit onderzoek wou de stad Sint-Niklaas inzicht krijgen in het welzijn van leerlingen 
van het vijfde middelbaar die naar school gaan in Sint-Niklaas. Dit onderzoek kadert 
in het ruimere project ‘Jongerenbegroting’, waarin gelote vijfdejaarsleerlingen samen 
acties uitwerken om het welzijn van de jongeren in Sint-Niklaas te verhogen. Enkele 
van de belangrijkste bevindingen worden hier gedeeld.

Welzijn: in het algemeen geven leerlingen zichzelf een gelukscore van 6 op 10. De 
helft van de jongeren geeft een score boven de 7 op 10. 1 op de 4 geeft zichzelf 
een gelukscore van 0 tot 4. 1 op de 5 voelt zich vaak alleen. 75% voelt zich soms 
alleen.  21% van de leerlingen geeft aan zich vaak rusteloos te voelen. Meisjes geven 
significant lagere gelukscores dan jongens en geven significant vaker aan zich (soms 
of vaak) alleen en rusteloos te voelen. Meer dan 1 op de 10 leerlingen geeft aan zich 
soms waardeloos, angstig, hopeloos of depressief te voelen, en het gevoel te hebben 
de problemen niet de baas te kunnen. 6 op de 10 leerlingen vinden dat er nog steeds 
een taboe rust op de mentale gezondheid bij jongeren. 

Grootste kopzorgen: 5 op de 10 leerlingen maken zich zorgen over de toekomst. 6 
op de 10 maakt zich zorgen over schoolwerk. 

Iemand om mee te praten: 5% van de jongeren zegt dat ze bij niemand terecht 
kunnen. 8 op de 10 kan terecht bij vrienden. Leerlingen geven aan ook bij ouders 

mailto:jeugd%40merelbeke.be?subject=
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(67%) en broers en zussen (41%) terecht te kunnen.

Meer info over het onderzoek is te verkrijgen bij de Jeugddienst van Sint-Niklaas 
(jeugd@sint-niklaas.be). 

Coronabevraging  
Dienst Vrije Tijd en Jeugd Laarne 

  Onderwerp/focus: welzijn; lokaal beleid

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Dienst Vrije Tijd en Jeugd Laarne

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: jongeren van 13 tot en met 25 jaar die in Laarne en Kalken 
wonen. 

 Ċ Aantal respondenten: 63 respondenten

  Onderzoeksperiode: najaar 2020

Belangrijkste bevindingen

De Dienst Vrije Tijd en Jeugd van de gemeente Laarne bevroeg jongeren naar de 
impact van de COVID-19-maatregelen op hun welzijn en manieren waarop zij met de 
COVID-19-maatregelen omgaan.

COVID-19-maatregelen: uit de bevraging blijkt dat de jongeren zich aan de regels 
houden, hoewel ze die niet altijd even duidelijk of gemakkelijk vinden. 

Welzijn: de bevraging wijst uit dat jongeren zich vervelen, doordat ze minder mensen 
mogen zien, en hobby’s, sport en evenementen afgelast zijn.

Vrije tijd en sociale contacten: de bevraagde jongeren geven ook het belang van 
fysiek contact aan. Jongeren zeggen massaal te zijn beginnen wandelen, lopen en 
fietsen, nu alle andere hobby’s en sporten weggevallen zijn en dit de enige manieren 
zijn om vrienden te zien. Jongeren geven ook aan dat praten met familie en vrienden 
heel belangrijk is. Sociale media spelen een belangrijke rol in het contact met familie 
en vrienden. Tot slot zijn jongeren ook creatief aan de slag gegaan, door bijvoorbeeld 
een nieuw muziekinstrument te leren of thuis te klussen.

Meer informatie over de bevraging kan opgevraagd worden bij de Jeugddienst van 
Laarne (jeugd.cultuur@laarne.be).

mailto:jeugd%40sint-niklaas.be?subject=
mailto:jeugd.cultuur%40laarne.be?subject=
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Oe ist? Jong Kortrijk over Corona 
Jong Kortrijk Spreekt 

  Onderwerp/focus: Welzijn; lokaal beleid

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Jong Kortrijk spreekt

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: Kortrijkse kinderen en jongeren van 10 jaar tot ouder dan 
25 jaar  

 Ċ Aantal respondenten: 1.754

  Onderzoeksperiode: 19 tot en met 30 november 2020  

Belangrijkste bevindingen

Met dit onderzoek peilde de stad Kortrijk naar het welzijn van de Kortrijkse kinderen 
en jongeren.

Welzijn:49,1% geeft aan zich minder goed te voelen en 12,4% zegt zich echt niet 
goed te voelen. In totaal geeft 61,5% van de kinderen en jongeren aan dat het niet 
goed met hen gaat. Het aandeel jongeren dat zich (veel) minder goed voelt nu, is 
het grootst bij jongeren tussen 16 en 18 jaar en bij studenten (hoewel benadrukt 
wordt dat de steekproef daar beperkt is). De jongeren geven aan zich te storen aan 
de mondmaskers, onduidelijke communicatie over de COVID-19-maatregelen, de 
niet-naleving van de COVID-19-maatregelen, het voortdurend thuis zijn, en school 
(voornamelijk de druk op de jongeren). 

Contact: de meerderheid van de bevraagde kinderen en jongeren geeft aan minder 
of zelfs te weinig contact te hebben met hun vrienden. Dit aandeel is weer groter bij 
jongeren tussen 16 en 18 jaar en bij studenten. De bevraagde kinderen en jongeren 
houden zowel online als offline contact met elkaar. 56% van de bevraagde kinderen 
en jongeren zou zijn of haar vrienden echter niet fysiek ontmoeten (wandelen, fietsen, 
sporten of afspreken in de openlucht). Jongeren trekken zich vooral op aan familie en 
vrienden, maar ook aan muziek en sport. 116 jongeren zeggen dat ze zich nergens 
aan kunnen optrekken.

Gemis: de bevraagde kinderen en jongeren geven aan voornamelijk vrienden, familie, 
sociaal contact algemeen, en knuffelen te missen. Daarnaast geven de jongeren ook 
aan het uitgaan en sporten (vermoedelijk in clubverband) te missen.

Tips van kinderen en jongeren: 28% van de bevraagde kinderen en jongeren geeft 
ook zelf tips, zowel gericht aan jongeren, de stad, de scholen en meer algemene 
tips. Kinderen en jongeren raden elkaar aan om zoveel mogelijk actief te blijven, 
door buiten te komen, mensen te blijven zien en nieuwe hobby’s of interesses te 
ontdekken. 

Alle resultaten van de bevraging kan je hier terugvinden.

https://sway.office.com/Cst8WDJjEWT5LmkC?ref=email
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De beleving van de coronacrisis door jonge kinderen volgens 
hun ouders 
Kenniscentrum Kinderrechten

  Onderwerp/focus: welzijn

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Kenniscentrum Kinderrechten

  Methode: Interviews

 Ċ Respondentengroep: ouders van kinderen tot en met zeven jaar oud

 Ċ Aantal respondenten: 12

  Onderzoeksperiode: eind 2020

Belangrijkste bevindingen

Dit onderzoek had als doel om meer inzicht te verkrijgen in de beleving van de COVID-
19-maatregelen door kleine kinderen. Door interviews met ouders van kinderen tot 
en met 7 jaar oud wordt het perspectief van deze jonge groep kinderen in de COVID-
19-periode belicht. De interviews werden in het najaar van 2020 uitgevoerd, en 
peilden grotendeels naar de ervaringen van de gezinnen en jonge kinderen tijdens de 
eerste COVID-19-lockdown in het voorjaar van 2020.

COVID-19-maatregelen: schoolgaande kinderen hadden een veel groter besef 
over COVID-19 dan kinderen die nog niet naar school gaan. Deze laatsten merkten 
wel enkele veranderingen op, die ze niet altijd even gemakkelijk vonden (bv. 
mondmaskerplicht). Dat schoolgaande kinderen een groter besef hadden van 
COVID-19 en de COVID-19-maatregelen was vooral dankzij informatie die via scholen 
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werd verschaft. Deze kinderen kenden de basismaatregelen en begrepen ook 
waarom activiteiten niet konden doorgaan omwille van COVID-19. Daarnaast was ook 
Karrewiet een belangrijke informatiebron voor de oudere kinderen. 

Angstgevoelens voor COVID-19: de kinderen van de bevraagde ouders waren niet 
bijzonder angstig voor COVID-19. Hoewel ze zich ervan bewust waren dat mensen 
ziek konden worden van COVID-19, associeerden ze de ziekte niet of veel minder met 
sterfte. Verschillende ouders gaven aan dat hun kinderen ook nog niet begrijpen wat 
‘sterven’ betekent. Wanneer kinderen angstig waren, dan was dit voornamelijk omwille 
van de nieuwsberichten over het gevaar van het virus voor oudere mensen.

Impact op welzijn: verschillende ouders gaven aan dat hun kinderen verdrietig en 
gefrustreerd waren omdat veel activiteiten niet mochten doorgaan en hun vriendjes 
en familie niet konden zien. Oudere kinderen vroegen ook naar de leerkracht of 
school. Een deel van de ouders geeft aan dat de eerste lockdown ook een zeer 
positieve impact had op hun kinderen. Doordat alle druk wegviel (ze moesten niet 
vroeg opstaan en zich snel klaarmaken om naar school te gaan bijvoorbeeld), was 
deze periode voor hun kinderen vooral een grote vakantie. Een klein aantal kinderen 
wou dat deze periode voorbij was. Andere ouders merken aan het gedrag van 
hun kinderen dat ze de COVID-19-maatregelen beu zijn. Volgens sommige ouders 
zijn hun kinderen vanaf de herfstvakantie meer vermoeid, gefrustreerd, angstig of 
verdrietig. Ook het veranderen van de regels is zeer verwarrend voor kinderen (met 
verschillende versoepelingen in de zomer, en verstrengingen vanaf oktober).

Onderwijs: niet alle kinderen begrepen waarom ze niet naar school konden gaan. 
Tijdens de eerste lockdown kregen schoolgaande kinderen online opdrachten 
doorgestuurd. Voor ouders was het niet steeds evident om dit te combineren met 
het (thuis)werken. Voor sommige ouders gaf het echter ook structuur en inspiratie 
om hun kinderen te entertainen. Daarnaast was het ook niet steeds duidelijk of de 
lesopdrachten vrijblijvend of verplicht waren. Tot slot waren ook video-opnames en 
bezoekjes van de leerkracht aan de deur geliefd bij ouders.

Ruzie en aandacht thuis: de ouders geven aan dat ze tijdens de eerste lockdown 
veel meer aandacht gaven aan hun kinderen. Zeker na het werk vonden ouders 
het heel belangrijk om samen tijd door te brengen. Verschillende ouders geven aan 
dat de band met hun kinderen verbeterd is, en ook de band tussen hun kinderen 
onderling. Kinderen kwamen ook vaker knuffels geven, wat de ouders interpreteerden 
als een emotionele uitlaatklep. In sommige gevallen ging dit ook gepaard met 
meer ruzie, maar dit was vooral te wijten aan het feit dat gezinnen meer tijd samen 
doorbrachten. Kinderen begrepen ook niet altijd waarom hun ouders van thuis uit 
werkten en dan geen tijd hadden voor hen.

Rust: de meeste ouders geven aan dat hun kinderen minder nood hadden om zich 
terug te trekken op een eigen plekje, hoewel ze wel de mogelijkheid hiertoe hadden. 
Rustige activiteiten bleken wel goed te zijn voor de kinderen. 

Spel, vrije tijd en sociaal contact: de jongste kinderen hebben geen nood om 
met andere kinderen te spelen, maar zien hun ouders als hun speelkameraadjes. 
Oudere kinderen hebben meestal broers, zussen of buurkinderen om mee te spelen. 
Kinderen die niemand hebben om mee te spelen in de directe omgeving hebben wel 
echt nood aan sociale contacten. Vanaf 3 à 4 jaar oud hebben sommige kinderen 
ook hobby’s. Voor kinderen is het verwarrend dat kinderen in een andere gemeente 
of stad wel hun hobby mogen uitoefenen maar zij niet. Vaak wordt geprobeerd 
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om vanop afstand toch familie en vrienden te zien. Ook wordt geprobeerd om de 
kinderen contact te laten houden met familie en vrienden door te videobellen. Voor 
kleine kinderen is dit echter niet zo’n nuttig communicatiemiddel: ze begrepen niet 
goed wat er gebeurt, konden hun aandacht er niet bij houden. Het sociale contact van 
kleine kinderen draait nog niet echt rond het voeren van gesprekken: nabijheid en 
affectie zijn voor hen veel belangrijker. Naar buiten gaan was voor kinderen niet altijd 
mogelijk in de eerste lockdown, en hing ook vaak af van de andere verplichtingen van 
ouders. Voor mensen zonder tuin was het moeilijk om hun kind voldoende prikkels te 
kunnen geven. Ook ouders met een tuin geven echter aan dat het niet altijd evident 
was om hun kinderen naar buiten te laten gaan zonder toezicht. 

Meer informatie over de resultaten van dit onderzoek kan verkregen worden bij het 
Kenniscentrum Kinderrechten (info@keki.be)

Resultaten bevraging welzijn bij tieners 
Jeugddienst Vorselaar

  Onderwerp/focus: welzijn; lokaal beleid

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Jeugddienst Vorselaar

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: jongeren van 12 tot en met 18 jaar

 Ċ Aantal respondenten: 134

70% van de respondenten zijn meisjes.

  Onderzoeksperiode: najaar 2020

Belangrijkste bevindingen

In het najaar van 2020 lanceerde de Jeugddienst van Vorselaar een bevraging naar de 
impact van de COVID-19-maatregelen op jongeren in de gemeente. De belangrijkste 
bevindingen worden hier beknopt weergegeven.

Welzijn: 63.4% van de jongeren zegt zich nu slechter te voelen dan voor de COVID-
19-pandemie. 26,9% van de jongeren voelt zich hetzelfde, en 9.7% van de jongeren 
voelt zich nu beter. De bevraagde jongeren voelen zich tijdens de COVID-19-
pandemie vooral verveeld (73,1%), eenzaam (38,1%), onzeker (28,4%) en bang (17,2%). 
14,9% van de jongeren voelt zich net rustiger. 14,2% van de bevraagde jongeren 
zegt vaak ongelukkig te zijn. 50,7% piekert vaak, en 55,2% maakt zich zorgen over de 
toekomst. Hoewel de meerderheid van de jongeren iemand heeft om mee te praten 
wanneer ze het moeilijk hebben, zegt 35% bij niemand terecht te kunnen. Uit de 
bevraging blijkt dat drie van de vier tieners in Vorselaar in het najaar van 2020 stress 
ervaarden. De oorzaken zijn voornamelijk huiswerk/school (76,1%), corona (44%), de 
drukte van alles samen (32,1%), en eigen problemen (14,2%). Wat jongeren aangeven 
nodig te hebben om gelukkig te zijn, zijn vooral tijd samen met vrienden (86,6%), meer 
tijd met familie (48,5%), meer dingen om te doen in hun vrije tijd (47%) en even niks 
doen en tijd genoeg hebben (44,8%). 

mailto:info%40keki.be?subject=
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Meer informatie over de bevraging kan verkregen worden bij de Jeugddienst van 
Vorselaar (jeugd@vorselaar.be).

Bevraging jongerenwelzijn corona 
Jeugddienst en Jeugdraad Duffel

  Onderwerp/focus: welzijn; lokaal beleid

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Jeugddienst en Jeugdraad Duffel

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: jongeren van 13 tot en met 25 jaar

 Ċ Aantal respondenten: 414 (volledige vragenlijst)

De bevraging werd actief verspreid via onder andere de jeugdraad, 
jeugdverenigingen, jeugdhuis, de jeugddienst, sportclubs en de jeugdopbouwwerker. 
Zo werd getracht ook kwetsbare jongeren te bereiken.

Bij de respondenten waren meisjes oververtegenwoordigd (66,2%).

Deze bevraging is gebaseerd op de #jongerenovercoronabevraging van 
het Kinderrechtencommissariaat, het Kenniscentrum Kinderrechten en de 
Kinderrechtencoalitie. Bij de totstandkoming van de bevraging heeft het 
Kenniscentrum Kinderrechten ook advies verleend.

  Onderzoeksperiode: 24 februari tot en met 3 maart 2021

Belangrijkste bevindingen

In februari en maart 2021 bevroegen de Jeugddienst en de Jeugdraad van Duffel de 
jongeren binnen de gemeente (die er wonen, naar school gaan en/of er hun vrije tijd 

mailto:jeugd%40vorselaar.be?subject=
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doorbrengen) naar de impact van de COVID-19-maatregelen. De resultaten geven 
belangrijke indicaties voor de impact van de COVID-19-maatregelen op jongeren een 
jaar na de start van de COVID-19-maatregelen.

COVID-19-maatregelen: ongeveer de helft van de jongeren geeft aan dat de COVID-
19-maatregelen onduidelijk zijn. Bijna de helft van de jongeren bevond zich reeds 
in een situatie waarin iemand kwaad werd omdat ze de regels niet opvolgden. Dit 
gebeurde vaker bij jongens, en bij de jongeren die aangaven onzeker te zijn over de 
geldende regels. Opvallend hier is dat meisjes vaker aangeven onzeker te zijn over 
de regels, maar toch minder vaak meemaakten dat iemand kwaad werd wegens de 
overtreding van een regel. Bijna 1 op 4 van de bevraagde jongeren krijgt thuis geen 
inspraak over de geldende regels en met wie ze contact mogen hebben.

Financiële impact COVID-19: 6% van de bevraagde jongeren geeft aan dat het 
financieel moeilijker is thuis door de COVID-19-pandemie. 19% geeft aan het niet te 
weten. 

Mentaal welzijn: de bevraagde jongeren rapporteren meer eenzaamheid (64,1%), 
verveling (56,3%) en stress (49,4%). Jongeren geven ook aan zich vaker moe (48,6%), 
verdrietig (41,8%) en boos te voelen (29,2%). 1 op de 10 bevraagde jongeren zegt bij 
niemand terecht te kunnen met hun problemen. 4 op de 5 jongeren zegt  bij vrienden 
terecht te kunnen om te praten. 18% van de jongeren geeft aan op school met 
iemand te kunnen praten. 

Ruzie, pesten en geweld: de helft van de jongeren zegt vaker ruzie te maken met 
de personen met wie ze samenwonen. Daarnaast heeft ook 1 op de 5 jongeren het 
gevoel dat ze minder positieve aandacht krijgen dan voor de de COVID-19-pandemie. 
8% van de jongeren (n=33) zegt slachtoffer te zijn van geweld door een volwassene. 
Opvallend is dat het vooral over meisjes gaat (21 van de 33). 1 op de 10 jongeren 
geeft ook aan gepest te worden.

Onderwijs: voor de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs geldt 
deeltijds thuisonderwijs. Het thuisonderwijs is nog steeds niet vanzelfsprekend. Bijna 
1 op de 10 jongeren heeft niet het nodige materiaal. Bij iets meer dan een derde 
van de jongeren is het thuis te druk om goed voor school te kunnen werken. 70% 
van de jongeren heeft meer stress door schoolwerk. Meer dan 40% van de jongeren 
geeft aan niet te kunnen volgen op school, en 40% van de jongeren heeft het gevoel 
een achterstand te hebben. Opvallend is wel dat 1 op de 5 jongeren niet zou willen 
terugkeren naar school zoals voor de COVID-19-pandemie.

Vrije tijd: wat jongeren heel erg missen is vrije tijd (77,3%), vrienden (76,5%) naar 
buiten gaan (66,4%), familie (46,4%) en structuur (39,8%). 1 op 8 jongeren gaat (bijna) 
nooit naar buiten om te ontspannen, omdat ze geen zin hebben, geen tijd hebben 
door hun schoolwerk, of niemand hebben om samen mee naar buiten te gaan. 
Jongeren trekken het meest naar de natuur of openbare plekken, en gaan wandelen, 
fietsen of joggen. Meer dan een derde van de jongeren geeft aan dat er onvoldoende 
plaatsen zijn om af te spreken met vrienden.
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3.2 Onderwijs 

Thuisonderwijs tijdens de COVID-19 pandemie: de eerste 
resultaten 
UGent, Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, 
onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen

  Onderwerp/focus: onderwijs; beperking

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: UGent, Vakgroep Experimenteel-
Klinische en Gezondheidspsychologie, Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: ouders met kinderen en jongeren in het basis- en 
middelbaar onderwijs

 Ċ Aantal respondenten: 2.328 respondenten

35% van de kinderen en jongeren wiens ouder de vragenlijst invulde heeft een 
ontwikkelingsstoornis. Dit gaat over kinderen met ASS (15.8%), dyslexie (11.9%), 
ADHD (11.6%), dyscalculie (5.9%), DCD (5.7%) en/of een taalstoornis (2.9%). Sommige 
kinderen hebben meer dan één ontwikkelingsstoornis. 68% van alle kinderen 
over wie de bevraging werd ingevuld zit in het lager onderwijs en 28% van de 
kinderen in het middelbaar onderwijs. De resultaten van de kleine groep kinderen 
in het kleuteronderwijs werden niet meegenomen in dit rapport. Hoogopgeleide 
participanten waren oververtegenwoordigd: 76% van de respondenten en 48% van 
hun partners hadden hogere studies afgerond.

Respondenten werden bovendien uitgenodigd om na 6 en 12 maanden een 
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vervolgenquête in te vullen. De bedoeling is om na te gaan of de periode van 
thuisleren een impact heeft gehad op een eventuele leerachterstand (of -voorsprong) 
van de kinderen en jongeren. De resultaten van deze vervolgbevragingen zijn verder 
in dit rapport opgenomen.

  Onderzoeksperiode: 3 tot 17 april 2020

Belangrijkste bevindingen

In dit onderzoek werd nagegaan welke impact het afstandsleren had op kinderen en 
jongeren met een ontwikkelingsstoornis tijdens de lockdown. Ouders van leerlingen in 
het lager en middelbaar onderwijs werden bevraagd over dit onderwerp in een online 
enquête. De bevraging had betrekking op de eerste periode van afstandsleren van 16 
maart tot 6 april 2020. 

Grotere impact thuisleren voor kinderen en jongeren met 
ontwikkelingsstoornis: het onderzoek geeft aan dat thuisonderwijs een extra 
hoge belasting legt op kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en 
hun ouders. Deze impact is zwaarder dan voor kinderen en jongeren zonder 
ontwikkelingsstoornis.  Het risico op overbelasting van kinderen en jongeren met een 
ontwikkelingsstoornis en hun ouders is hoog.

Tijd besteed aan (begeleiding bij) thuisleren: het onderzoek geeft aan dat 
lagereschoolkinderen met een ontwikkelingsstoornis tijdens de lockdown dagelijks 
gemiddeld meer tijd besteden aan thuisleren (2 uur 20 minuten) dan kinderen 
zonder ontwikkelingsstoornis (2 uur). Ook bestaan er verschillen op het vlak van 
ondersteuning geboden door ouders bij het thuisleren. In het lager onderwijs is 
dit voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis 7 uur per week, vergeleken met 
5 uur per week voor kinderen zonder ontwikkelingsstoornis. In het secundair 
onderwijs gaat het om 4 uur voor jongeren zonder, en 5u30 voor jongeren met een 
ontwikkelingsstoornis. 

Stopzetting bijkomende ondersteuning: 2 op de 3 kinderen en jongeren met een 
ontwikkelingsstoornis, en ongeveer 1 op de 5 kinderen en jongeren zonder stoornis, 
kregen bijkomende ondersteuning vóór de COVID-19-maatregelen ingevoerd werden. 
Deze bijkomende ondersteuning omvat bijvoorbeeld logopedie, kinesitherapie, 
psychotherapie en bijles. Uit het onderzoek blijkt dat deze bijkomende ondersteuning 
voor de meerderheid van de kinderen en jongeren volledig werd stopgezet na 
16 maart 2020. Voor sommige kinderen en jongeren werd wel een aangepast 
programma uitgewerkt, met bijvoorbeeld oefeningen en online contact.

Problemen bij thuisleren: een minderheid van de ouders rapporteerde dat het 
thuisleren zonder problemen verliep. Verschillende problemen werden vastgesteld 
op vlak van thuisleren, waaronder gebrek aan tijd bij de ouders om hun kind te 
ondersteunen bij het thuisleren, een gebrek aan motivatie bij de kinderen en 
jongeren, en het ontbreken van middelen om de taken uit te voeren (zoals een 
laptop en internet). Daarnaast vonden ouders dat kinderen en jongeren ook teveel 
taken kregen, dat de opdracht niet steeds voldoende duidelijk was, en leerkrachten 
onvoldoende feedback gaven (bovenop het geven van de antwoordsleutels van de 
opdrachten). Het onderzoek stelt vast dat meer problemen ervaren werden door 
ouders van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, voornamelijk in het 
secundair onderwijs.
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Vormen van thuisleren: in de periode van de lockdown voor de paasvakantie, 
kregen de leerlingen vooral schriftelijke opdrachten. In een minderheid van de 
gevallen kregen de leerlingen online live les, of via opgenomen lessen. Dit laatste was 
het geval bij minder dan 5% van de ouders met kinderen in het lager onderwijs en bij 
ongeveer 30% van de ouders van jongeren in het secundair onderwijs. Uit de enquête 
blijkt nochtans dat online en opgenomen lessen beter lijken te werken voor de 
kinderen en jongeren. Vrijblijvende opdrachten werden door ouders minder positief 
ervaren.

Bezorgdheden van kinderen, jongeren en ouders: kinderen en jongeren maakten 
zich het meest zorgen over de afstandsregels. Ouders maakten zich dan weer vooral 
zorgen over ziek worden (zelf of iemand uit de nabije omgeving). Vooral ouders van 
wie het kind een ontwikkelingsstoornis heeft rapporteerden een bezorgdheid over de 
leerachterstand.

Aanbevelingen

In de studie worden enkele aanbevelingen geformuleerd voor de organisatie van het 
afstandsonderwijs.

 Ċ De motivatie van leerlingen versterken door verschillende methodes te gebruiken 
die het beste werken, zoals live lessen en groepstaken. 

 Ċ Rekening houden met gezinnen met onvoldoende middelen om thuisonderwijs 
uit te voeren.

 Ċ Nood om sterk in te zetten op ondersteuning (bv. actief virtueel aanwezig zijn om 
vragen te beantwoorden), aanbieden van minder, kortere en eenvoudigere taken, 
en bieden van duidelijkheid en structuur. 

 Ċ Inzetten op de intrinsieke motivatie van kinderen en jongeren, bv. door 
keuzevrijheid aan te bieden over de vorm en timing van taken.

Het volledige onderzoeksrapport kan je hier nalezen.

https://osf.io/jztuv/
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Bevraging bij scholieren over de heropstart van de lessen 
Vlaamse Scholierenkoepel

  Onderwerp/focus: onderwijs

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Vlaamse Scholierenkoepel

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: leerlingen secundair onderwijs van 12 tot en met 18 jaar

 Ċ Aantal respondenten: 1.626 leerlingen

  Onderzoeksperiode: 4 tot 10 mei 2020

Belangrijkste bevindingen

In mei 2020 bevroeg de Vlaamse Scholierenkoepel leerlingen van het secundair 
onderwijs naar aanleiding van de vooropgestelde heropstart van de lessen op school. 

Nood om naar school te gaan: de helft van de bevraagde leerlingen wil graag 
terug naar school, omdat ze hun vrienden missen en contactonderwijs verkiezen. 
Leerlingen die zich niet veilig voelen, verkiezen afstandsonderwijs. Van de bevraagde 
leerlingen voelt ongeveer een derde zich veilig, een derde voelt zich onveilig. 

Communicatie: de bevraagde leerlingen geven aan dat ze nood hebben aan 
duidelijke communicatie over de heropstart van de lessen en de organisatie van de 
examens. Omwille van de leerachterstand door het beperkte onderwijs tijdens de 
lockdown, vragen veel leerlingen om geen examens te organiseren.

Ruimte voor welzijn op school: aan de meerderheid van de bevraagde leerlingen 
(92%) werd in de twee weken voor de bevraging door een leerkracht gevraagd hoe 
het met hen ging. 13% van de leerlingen geeft echter aan geen enkele keer met  de 
klasgroep te spreken.

Alle resultaten van de bevraging kan je hier nalezen.

https://www.scholierenkoepel.be/artikels/rapport-bevraging-bij-scholieren-over-de-heropstart-van-de-lessen
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Thuisonderwijs tijdens de COVID-19 pandemie: de eerste 
resultaten van de tweede fase 
Vakgroep experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie, 
Onderzoeksgroep ontwikkelingsstoornissen, Faculteit Psychologie en 
pedagogische wetenschappen UGent

  Onderwerp/focus: onderwijs; beperking; leerstoornis

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: UGent, Vakgroep Experimenteel-
Klinische en Gezondheidspsychologie, Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: ouders van kinderen en jongeren in het basis- en 
middelbaar onderwijs

 Ċ Aantal respondenten: 1.795 respondenten

Hoogopgeleide participanten waren ook bij deze bevraging oververtegenwoordigd: 
78,2% van de respondenten en 48,9% van hun partners hadden hogere studies 
afgerond. 94,4% van de respondenten waren moeders. Andere respondenten waren 
vaders, plusouders of grootouders. 56,2% van de kinderen waarover de vragenlijst 
werd ingevuld, waren jongens. 69.9% van de kinderen zat in het lager onderwijs en 
26.7% in het middelbaar onderwijs.

  Onderzoeksperiode: 6 tot 18 mei 2020

Belangrijkste bevindingen

Na een eerste studie over het afstandsleren voor de paasvakantie, voerde de 
Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de UGent een vervolgstudie 
in mei 2020. Weer werden ouders van kinderen en jongeren in het lager en 
secundair onderwijs bevraagd naar hun ervaringen met het afstandsleren. 
Ongeveer 36,7% van de respondenten zijn ouders van kinderen en jongeren met 
een ontwikkelingsstoornis. De resultaten van de kleine groep kinderen in het 
kleuteronderwijs werden niet meegenomen in dit rapport.

Tijd besteed aan (begeleiding bij) thuisleren: het onderzoek geeft aan dat na 
de paasvakantie, lagereschoolkinderen meer tijd besteedden aan thuisleren dan 
vóór de paasvakantie. Voor leerlingen in het middelbaar onderwijs nam dit niet toe. 
Lagereschoolkinderen met een ontwikkelingsstoornis waren na de paasvakantie 
meer bezig met schoolwerk dan kinderen zonder stoornis (2u50 en 2u20 
respectievelijk). Leerlingen in het secundair onderwijs spendeerden net zoals voor de 
paasvakantie ongeveer 4u per dag aan afstandsleren. Ook nu zijn er geen significante 
verschillen tussen jongeren met en jongeren zonder een ontwikkelingsstoornis. 
Ouders spendeerden gemiddeld meer tijd aan de ondersteuning van hun 
lagereschoolkinderen in vergelijking met de periode van voor de paasvakantie (6 in 
plaats van 5 uur per week). Bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis steeg dit zelfs 
van 7 naar 9 uur per week. Hoewel de meeste bijkomende ondersteuning nog niet 
opnieuw doorging, werden wel alternatieve (digitale) mogelijkheden georganiseerd 
voor sommige ondersteuningsvormen.
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Vormen van thuisleren: leerstof werd nog steeds voornamelijk schriftelijk 
aangeboden, maar er was een toename na de paasvakantie in het gebruik van 
ingesproken en live lessen.

Differentiatie in opdrachten: voor de helft tot drie vierde van de leerlingen 
werd een gedifferentieerde aanpak gehanteerd door de leerkracht. Slechts bij een 
minderheid werd meer rekening met de ontwikkelingsstoornis gehouden tijdens het 
thuisleren dan vóór de paasvakantie. 

Problemen bij thuisleren: gerapporteerde problemen waren nog steeds het 
gebrek aan tijd om de kinderen en jongeren te begeleiden bij hun schooltaken, de 
combinatie van verschillende kinderen in het gezin, en het teveel aan taken (1 op 
de 5 ouders). Hoewel ouders de opdrachten nu vaak duidelijker vonden dan in de 
periode voor de paasvakantie (bijna 90%, een stijging van 10%), begrepen ouders van 
kinderen met een ontwikkelingsstoornis vaker de leerstof niet. Er was een halvering 
van het aantal mensen met onvoldoende middelen om het thuisleren mogelijk te 
maken, echter alleen in de lagere school. 

Gebrek aan motivatie bij thuisleren: ouders van kinderen met een 
ontwikkelingsstoornis rapporteerden vaker een gebrek aan motivatie bij hun kind. 

Communicatie met de school en leerkrachten: ouders waren tevreden over de 
kwaliteit van communicatie, in het secundair zelfs meer dan voor de paasvakantie. 
Ouders van kinderen in het lager onderwijs hadden een grotere vraag naar feedback 
dan in de eerste periode van thuisleren. Slechts bij 10% van hen werd feedback op 
opdrachten door de leerkracht voorzien. In het secundair onderwijs gaf de leerkracht 
in 1 op de 3 gevallen wel feedback. Meer dan de helft van de ouders miste overleg 
met de school tijdens het thuisleren.

Bezorgdheden van kinderen en jongeren: kinderen en jongeren maakten zich 
nog steeds het meest zorgen over de afstandsregels. Wie een ontwikkelingsstoornis 
had, maakte zich ook meer zorgen over schoolwerk dan leeftijdsgenoten zonder 
ontwikkelingsstoornis. In de lagere school namen beide zorgen nog toe in vergelijking 
met de periode voor de paasvakantie. De angst voor een COVID-19-besmetting 
daalde in het secundair onderwijs.

Het onderzoek kan je hier terugvinden.

https://osf.io/jztuv/
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De effecten van de COVID-19 crisis en het sluiten van 
scholen op leerlingprestaties en onderwijsongelijkheid  
Leuven Economics of Education Research, Faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen, KU Leuven3

  Onderwerp/focus: Onderwijs

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Leuven Economics of Education 
Research (LEER), Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven

  Methode: 

 Ċ Analyse van de resultaten van de interdiocesane proeven (IDP) door Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen afgenomen bij leerlingen in het zesde leerjaar in 2020 en 
in de voorgaande jaren. 

 Ċ Analyse van administratieve data over de deelnemende scholen en leerlingen. 

 Ċ Analyse van telefoongesprekken tussen de onderwijsinspectie en de scholen over 
hun ervaringen met afstandsleren, preteaching, en de heropstart van de scholen.

De IDP’s worden jaarlijks georganiseerd bij vierdejaars- en zesdejaarsleerlingen in 
het Katholiek Onderwijs Vlaanderen om de kwaliteit van het onderwijs na te gaan. 
Deelname aan de proeven is vrijwillig voor de scholen, wat zou kunnen leiden tot 
vertekening van de resultaten. Een analyse van de kenmerken van de deelnemende 
scholen in 2020 en in de voorgaande jaren geeft aan dat de vertekening beperkt is. 
Echter, scholen die deelnemen aan de IDP hebben minder leerlingen die gebruik 
maken van studietoelages, wiens thuistaal niet Nederlands is of wiens moeder 
een laag opleidingsniveau heeft, vergeleken met andere scholen van Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen. De analyse werd bijgevolg uitgevoerd op de resultaten van 
een ‘gemiddeld meer bevoorrechte leerlingenpoopulatie’. De steekproef is dus niet 
representatief voor het hele Vlaamse onderwijs. 

3 Maldonado, J. E. & De Witte, K. The effect of School Closures on Standardised Student Test Outcomes, 2020 Working paper 
Department of Economics KU Leuven.
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Belangrijkste bevindingen

Dit onderzoek gaat na of en in welke mate het afstandsleren tijdens de lockdown in 
het voorjaar van 2020 geleid heeft tot leerachterstanden bij leerlingen in het lager 
onderwijs.

Significante leerverliezen door schoolsluiting: het onderzoek stelt een 
significante leerachterstand vast die voortvloeit uit de sluiting van de scholen. De 
leerachterstand komt overeen met een halfjaar scholing. De leerverliezen zijn groter 
voor Nederlands dan voor wiskunde. Er wordt gesuggereerd dat het afstandsleren 
(herhalingsoefeningen en preteaching) gemakkelijker te organiseren zijn voor 
wiskunde dan voor Nederlands. Ook worden leerverliezen vastgesteld voor Frans, 
Wetenschappen & Technologie. Geen verschillen worden opgemerkt bij Mens & 
Maatschappij. Deze leerverliezen kunnen op lange termijn leiden tot een lager loon en 
een hogere kans op werkloosheid. 

Toegenomen ongelijkheid tussen en binnen scholen: ook de ongelijkheid 
in testscores binnen en tussen scholen nam toe, zowel voor Nederlands als voor 
wiskunde, ten gevolge van de COVID-19 crisis. Doordat scholen zelf verantwoordelijk 
waren voor de organisatie van het afstandsleren, ontstonden grote verschillen 
in aanpak tussen de scholen. De ongelijkheid binnen de scholen kan gedeeltelijk 
verklaard worden doordat de scholen niet alle leerlingen konden bereiken. 
Bijvoorbeeld, lagere scholen in Antwerpen konden tot een derde van de leerlingen 
initieel niet bereiken. Een andere oorzaak voor deze ongelijkheid is dat verschillende 
kinderen geen laptop hadden om schoolwerk te maken, 1 op de 10 geen 
internetverbinding had thuis en meer dan 1 op de 10 thuis geen rustige werkplek had 
om schoolwerk te maken. De leerverliezen en ongelijkheid nemen toe bij scholen met 
meer leerlingen uit lagere socio-economische groepen, in verstedelijkte gebieden en 
met lagere testscores in het vierde leerjaar.

Meer details over het onderzoek kunnen hier geraadpleegd worden.

https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS3189076&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1
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De invloed van extra schoolsluitingsdagen op 
gestandaardiseerde testscores in het zesde leerjaar 
Leuven Economics of Education Research, Faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen, KU Leuven4

  Onderwerp/focus: Onderwijs

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Leuven Economics of Education 
Research (LEER), Faculteit Economie en bedrijfswetenschappen, KU Leuven

  Methode: Statistische analyse van de IDP-scores voor Nederlands en wiskunde, 
in het licht van het aantal extra sluitingsdagen van de school na 15 mei 2020. Zowel 
volledige sluitingsdagen van scholen, als dagen waarop slechts een deel van de 
leerlingen aanwezig mocht zijn op school om les te volgen, worden meegenomen in 
de berekening. De methodologie wordt in het artikel uitgebreid toegelicht.

Belangrijkste bevindingen

Dit onderzoek gaat na welke de marginale impact is van een extra dag schoolsluiting 
in de periode van 15 mei tot 30 juni 2020 op de leerverliezen bij leerlingen in het 
lager onderwijs. Dit onderzoek is relevant in het licht van de ‘afkoelingsdagen’ die 
vanuit epidemiologisch perspectief worden aangeraden de week voor of na een 
vakantieweek om het aantal contacten van leerlingen te verminderen. Dit onderzoek 
gaat na wat het ‘marginale’ effect is van een extra dag schooluitsluiting, op de 
leerprestaties voor Nederlands en wiskunde. 

Voor wiskunde wordt geen significant negatief effect van sluitingsdagen van 
vastgesteld. Voor Nederlands wordt wel een significant negatief effect vastgesteld. 
Extra dagen zonder contactonderwijs zijn voornamelijk nefast voor scholen die 
slechter scoren op de testen.

Aanbevelingen

De onderzoekers formuleerden enkele aanbevelingen op basis van deze bevindingen.

 M Extra sluitingsdagen van scholen moeten zoveel mogelijk vermeden worden. 

 M Aangezien bijkomende sluitingsdagen voornamelijk de slechter scorende 
scholen raken, moeten beleidsmakers zich bewust zijn van de negatieve effecten 
voor kansarme studenten.

 M Bovendien zijn bijkomende maatregelen nodig om de leerlingen die 
minder goed presteren, te ondersteunen om verdere toename van de 
onderwijsongelijkheid te voorkomen.

Het volledige onderzoek kan hier nagelezen worden.

4 Chénier, M.-A. et al, De invloed van extra schoolsluitingsdagen op gestandaardiseerde testscores in het zesde leerjaar, 2021, Working 
paper Department of Economics KU Leuven.

https://feb.kuleuven.be/drc/LEER/in-the-press/invloed-van-extra-schoolsluitingsdagen-26-01-2020.pdf
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Hoe was de start van dit schooljaar voor de leerlingen? 
Vlaamse Scholierenkoepel

  Focus/onderwerp: onderwijs

  Methode: Online enquête

 Ċ Respondentengroep: leerlingen middelbaar onderwijs van 12 tot en met 18 jaar

 Ċ Aantal respondenten: 10.689 leerlingen

  Onderzoeksperiode: 22 september tot 4 oktober 2020

Belangrijkste bevindingen

Kort na de start van het schooljaar bevroeg de Vlaamse Scholierenkoepel meer dan 
10.000 leerlingen van het middelbaar onderwijs naar hoe de start van het schooljaar 
voor hen was verlopen, en welke impact de COVID-19-maatregelen hebben op de 
organisatie en hun beleving van het onderwijs. Enkele bevindingen worden hier kort 
samengevat.

COVID-19-maatregelen: de bevraging geeft aan dat de COVID-19-maatregelen 
doorgaans goed worden opgevolgd, maar niet altijd goed worden begrepen. Scholen 
zouden de regels met betrekking tot de verplichting om op school een mondmasker 
te dragen ook anders interpreteren: waar sommige leerlingen hun mondmasker 
buiten mogen afzetten tijdens de pauze (86% van de bevraagde leerlingen), is dit 
in andere scholen niet toegelaten. Daarnaast mag 6% van de leerlingen iedere dag 
een extra moment zijn of haar mondmasker afzetten. De mondmaskers zorgen 
voor fysieke problemen, zoals droge hoest, puisten, keelpijn, en voor moeilijkere 
communicatie tussen de leerkracht en de leerlingen (volgens 78% van de leerlingen). 

Dialoog over COVID-19-maatregelen: niet alle scholen en leerkrachten geven 
ruimte voor het bespreken van de COVID-19-maatregelen en de impact ervan op 
de leerlingen. Minder dan de helft van de bevraagde jongeren had in de klas al 
een gesprek met de leerkracht over de maatregelen. 20% van de leerlingen krijgt 
regelmatig de vraag van een leerkracht of andere volwassene op school hoe het met 
hem of haar gaat. Een vierde van de leerlingen werd door de school al bevraagd over 
hun mening over de COVID-19-maatregelen. Leerlingen vragen om hier ruimte voor 
te maken in de school.

Welzijn op school: leerlingen zijn blij om terug naar school te kunnen gaan (95%) 
omdat ze zo samen kunnen zijn met hun vrienden. Er is wel een draagvlak bij 
scholieren om deels afstandsonderwijs te verankeren, buiten de context van de 
COVID-19-maatregelen en ongeacht de verschillende kleurcodes voor het onderwijs. 
69% van de leerlingen geeft aan heimwee te hebben naar de vrijheid van het 
afstandsonderwijs. 80% van de leerlingen ziet de rest van het schooljaar somber in, 
en verwacht geen leuke activiteiten meer met de klas. Studenten zijn ook bezorgd 
over de negatieve impact van de schoolonderbreking in het voorjaar van 2020 op hun 
diploma of latere job (bijna de helft van de bevraagde scholieren); over de leerstof 
(1/3 denkt dit jaar minder te leren dan in een normaal schooljaar). Leerlingen in het 
beroepsonderwijs ervaren moeilijkheden met het vinden van een stageplaats (1/10). 
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2% van de leerlingen had begin oktober nog geen stageplaats gevonden.

Afstandsleren: 13% van de bevraagde leerlingen heeft van 1 september tot 4 
oktober lessen gemist doordat ze in quarantaine moesten. Leerlingen vragen om 
betrokken te blijven bij de lessen wanneer ze in quarantaine zijn, met de nodige 
opvolging en feedback.

Aanbevelingen

De Vlaamse scholierenkoepel formuleerde enkele aanbevelingen op basis van deze 
resultaten:

 Ċ Duidelijke opdrachten en feedback voor leerlingen die les volgen vanuit 
quarantaine;

 Ċ Ruimte om in de klas te praten met leerlingen over de impact van COVID-19 en 
de COVID-19-maatregelen op het leven;

 Ċ Perspectief over activiteiten, zoals uitstappen en culturele ervaringen, in de loop 
van het schooljaar;

 Ċ Duidelijkere regels over het veilig afzetten van het mondmasker op school. 

Het rapport van de Vlaamse Scholierenkoepel kan je hier terugvinden.

https://docs.google.com/document/d/1dCNpAyQIDeDVw_pnZn5t9EY7nZDocnPV5bvgiCp_EWo/edit#heading=h.lnmpobu19t9f
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Rapport afstandsleren: Hoe pakten onze scholen het 
afstandsleren aan? 
Mediawijs, VUB, Telenet, Vlaanderen

  Onderwerp/focus: onderwijs

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Mediawijs, VUB, Telenet, Departement 
Onderwijs

  Methode: online enquête + interviews

 Ċ Respondenten: scholen uit de Nederlandstalige gemeenschap in het lager en 
secundair onderwijs, gespreid over alle netten en onderwijsvormen

 Ċ Aantal respondenten: 

  -Enquêtes: 156

  -Interviews: 20

  Onderzoeksperiode: 

 Ċ Enquête: september - oktober 2020

 Ċ Interviews: November – december 2020

In dit onderzoek werd beroep gedaan op de Onderwijs kansarmoede-indicator (OKI) 
om te peilen naar de impact op de meer kwetsbare kinderen en jongeren. De OKI 
wordt bepaald door vier leerlingenkenmerken op te tellen voor alle leerlingen, en 
deze te delen door het totale aantal leerlingen. De kenmerken zijn: thuistaal niet-
Nederlands, laag opleidingsniveau van de moeder, ontvangen van een schooltoelage, 
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en wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging. De OKI is een cijfer 
tussen 0 en 4.

Belangrijkste bevindingen

Dit onderzoek had als doel na te gaan welke impact de COVID-19-maatregelen 
hadden op scholen, en hoe scholen omgingen met de verschillende COVID-19-
maatregelen. Enkele van de belangrijkste bevindingen worden hier samengevat. 

Contact met leerlingen: het onderzoek wijst uit dat 70% van alle scholen erin 
slaagde om met bijna alle leerlingen contact te houden tijdens de eerste lockdown. 
25% van de scholen kon 60% tot 80% van de leerlingen bereiken. 5% van de scholen 
kon minder leerlingen bereiken. Scholen met een gemiddelde of hoge Onderwijs 
Kansarmoede-Indicator (OKI) bereikten significant minder leerlingen dan scholen met 
een lage OKI. Scholen uit het buitengewoon onderwijs hadden het ook moeilijker om 
contact te houden met alle leerlingen tijdens de lockdown. Wanneer contact houden 
met leerlingen moeilijker verliep, was dit grotendeels te wijten aan een moeilijke 
thuissituatie (wat opvallend vaker voorkwam bij scholen met een gemiddelde en 
hoge OKI), gebrek aan digitale vaardigheden bij de leerlingen zelf en een gebrek aan 
motivatie (voornamelijk bij scholen met een gemiddeld of laag OKI). Bij sommige 
bevraagde scholen was het moeilijk de ouders te bereiken, voornamelijk bij lagere 
scholen in een stedelijke context, waar leerlingen van diverse nationaliteiten 
schoollopen. Zowel de ouders bereiken, als hen laten meewerken via de gekozen 
digitale platformen, was moeilijk.

Laptops en internet: het onderzoek toont aan dat veel scholen al voor de COVID-
19-pandemie een systeem hadden om een laptop te geven of te lenen aan de 
leerlingen. Dit gebeurde verder versneld tijdens de lockdown. Voornamelijk scholen 
met een hoge OKI maakte gebruik van de internetvouchers aangeboden door Telenet 
en Proximus. Het gebruik van deze vouchers was echter niet zonder problemen: 
veel ouders hadden problemen om verbinding te maken met het internet. Sommige 
kinderen in de lagere school hadden geen goed werkende computer thuis. 
Daarnaast blijkt ook de mediawijsheid van lagereschoolkinderen uit een lagere socio-
economische klasse en hun ouders vaak problematisch. 

Platform voor afstandleren: in de eerste lockdown kregen leerkrachten veelal de 
vrijheid om zelf het platform te kiezen waarop ze les zouden geven. Dit leidde tot veel 
verwarring voor de leerlingen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar kozen scholen 
voor een meer gestroomlijnde en uniforme aanpak. In het nieuwe schooljaar blijkt 
vooral dat de combinatie van fysiek lesgeven op school en (deeltijds) afstandsleren, 
bijvoorbeeld door de quarantaine van een leerling, niet evident is. 

Emotionele impact afstandsleren: de studie rapporteert tot slot ook over de 
emotionele impact van de COVID-19-maatregelen op de kinderen en jongeren. Vooral 
het wegvallen van het sociale aspect van onderwijs heeft een grote impact op hen. 
Het afstandsleren heeft ook gevolgen op vlak van discipline en resultaten. De impact 
is nog groter in het buitengewoon onderwijs. Als pluspunt wordt wel aangegeven dat 
leerlingen meer zelfstandig geworden zijn en hun technische vaardigheden verbeterd 
zijn. 

Aanbevelingen

Scholen die op zoek zijn naar best practices rond afstandsonderwijs, vinden heel wat 
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waardevolle informatie in het onderzoeksrapport. 

Het volledige rapport kan hier nagelezen worden.

Thuisonderwijs tijdens de COVID-19 pandemie: de eerste 
resultaten van de derde fase (herbevraging na zes maanden) 
UGent, Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, 
onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen.

  Onderwerp/focus: onderwijs; beperking; leerstoornis

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: UGent, Vakgroep Experimenteel-
Klinische en Gezondheidspsychologie, Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: ouders met kinderen en jongeren in het basis- en 
middelbaar onderwijs die ook de eerste of tweede bevraging hadden ingevuld

 Ċ Aantal respondenten: 847

Net zoals in de vorige bevragingen, vulden vooral moeders de vragenlijst in (96,5%). 
Iets meer dan de helft van de kinderen waarover de vragenlijst werd ingevuld, waren 
jongens (56,7%). 93,2% van de kinderen ging naar het gewoon onderwijs. 47% van 
de kinderen waarover de vragenlijst werd ingevuld, heeft een ontwikkelingsstoornis 
(autismespectrumstoornis, ADHD, leerstoornis, coördinatie-ontwikkelingsstoornis en/
of een taalstoornis). Slechts een beperkt deel van de bevraagde ouders had kinderen 
in de kleuterschool. Deze resultaten worden niet besproken in het rapport.

Bij deze bevraging werden ook testen gevoegd voor de kinderen en jongeren zelf 
om de schoolse vaardigheden van de kinderen te scoren. 183 kinderen vulden 
deze testen in. Daarnaast werd ook gevraagd aan de ouders om enkele rapporten 
van de kinderen te uploaden om de schoolresultaten van voor en na de pandemie 
te vergelijken. De resultaten van de testen voor de kinderen en de analyse van de 
schoolrapporten werden nog niet besproken in het tussentijdse rapport.

  Onderzoeksperiode: 17 december 2020 tot 17 januari 2021

Belangrijkste bevindingen

Dit onderzoek volgt op twee eerdere onderzoeken (Thuisonderwijs tijdens de 
COVID-19 pandemie: de eerste resultaten en Thuisonderwijs tijdens de COVID-19 
pandemie: de eerste resultaten van de tweede fase) gevoerd door de vakgroep naar 
de ervaringen van kinderen en jongeren met en zonder ontwikkelingsstoornis en hun 
ouders bij het thuisleren. Dit vervolgonderzoek peilt naar de ervaringen van ouders 
sinds de start van het nieuwe schooljaar.

Redenen om niet naar school te gaan: 99% van de ouders geeft aan dat hun kind 
weer naar school gaat sinds 1 september. Wanneer kinderen of jongeren niet naar 
school gaan, is dit omwille van een familielid in een risicogroep, ziekte, quarantaine 

https://mediawijs.be/sites/default/files/artikels/bestanden/hoe_pakten_onze_scholen_het_afstandsleren_aan_.pdf
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of mentale problemen. In de meeste gevallen gaat het om kinderen en jongeren met 
een ontwikkelingsstoornis. 

Tijd besteed aan (begeleiding van) thuisleren: uit deze derde bevraging blijkt 
dat kinderen in het lager onderwijs iedere dag gemiddeld 40 minuten aan hun 
schoolwerk werkten. Voor jongeren in het middelbaar onderwijs was dit gemiddeld 
anderhalf uur per dag. Ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis 
spendeerden gemiddeld meer dan twee keer zoveel tijd aan ondersteuning bij het 
schoolwerk bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis vergeleken met ouders van 
kinderen zonder ontwikkelingsstoornis (3,2 uur en 1,4 uur per week respectievelijk).

Bezorgdheden van kinderen, jongeren en ouders: kinderen en jongeren maakten 
zich vooral zorgen over de afstandsregels. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis 
waren echter meer bezorgd over hun schoolwerk dan over deze COVID-19-
maatregelen. De grootste zorg bij ouders van kinderen zonder ontwikkelingsstoornis 
was het risico op een besmetting binnen het gezin. Bij ouders van kinderen met 
ontwikkelingsstoornis was dit de in te halen leerstof. Meer algemeen hadden de 
ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis meer zorgen dan de ouders van 
kinderen zonder ontwikkelingsstoornis. 

Motivatie: de motivatie voor kinderen en jongeren om hun schoolwerk te maken was 
nog steeds eerder externe druk. Kinderen en jongeren zonder ontwikkelingsstoornis 
zijn significant vaker intern gemotiveerd (‘om iets bij te leren’) dan kinderen met een 
ontwikkelingsstoornis. 

Leerachterstand: wanneer de ouders gevraagd werd om op een schaal van 1 tot 10 
aan te geven hoeveel achterstand ze dachten dat hun kind op school had opgelopen 
omwille van de COVID-19-maatregelen, geven ouders van kinderen en jongeren 
zonder ontwikkelingsstoornis gemiddeld 2,7/10 aan, en ouders van kinderen en 
jongeren met ontwikkelingsstoornis gemiddeld 3,5/10. De verschillen situeren zich 
vooral op vlak van lezen, spelling en de algemene vakken. 

De volledige resultaten kan je hier nalezen.

3.3 Sociale media & schermtijd 

Kinderen vooral bezorgd over vakantieplannen en 
geannuleerde feestjes 
Centrum voor Persuasieve Communicatie UGent

  Onderwerp: mentaal welzijn; sociale mediagebruik van kinderen

  Onderzoeksinstelling: Centrum voor Persuasieve Communicatie, Vakgroep 
Communicatiewetenschappen, UGent

  Methode: online enquête

 Ċ Leeftijd respondenten: kinderen van 9 tot en met 13 jaar oud

 Ċ Respondentengroep: 667 respondenten

https://osf.io/jztuv/
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  Onderzoeksperiode: 31 maart tot 24 april 2020

De directeurs van alle Vlaamse scholen werden uitgenodigd om de bevraging door 
te mailen naar hun leerlingen binnen de respondentenpopulatie. Ouders werden 
daarnaast ook via sociale media gevraagd om hun kinderen aan te moedigen om deel 
te nemen. Bij de start van de bevraging, werd gevraagd om de toestemming van de 
ouders. Aan de kinderen werd gevraagd om de enquête alleen in te vullen, zonder 
hulp van hun ouders. Er werd ook aangegeven dat de kinderen de enquête op ieder 
moment mochten stoppen. 

Belangrijkste bevindingen

Het onderzoek gaat na welke coping strategieën kinderen gebruiken om om te gaan 
met de lockdown, en focust specifiek op de sociale media strategieën van kinderen. 

Bezorgdheden van kinderen: het onderzoek wijst uit dat de bevraagde kinderen 
vooral bezorgd zijn over de gezondheid van hun vrienden en familie. Ze maken zich 
weinig zorgen over hun terugkeer naar school. Ze zijn wel bezorgd over de impact van 
de COVID-19-maatregelen op hun feest- en vakantieplannen.

Copingstrategieën: de kinderen gebruiken verschillende copingstrategieën. 
De meest gebruikte strategie is een aangename sfeer creëren thuis (frisse lucht, 
voldoende zonlicht, goede geur). De tweede meest gerapporteerde strategie is het 
volgen van een normaal schoolschema, en werken op de onderwerpen waarop ze 
anders zouden werken. Een schema opgesteld door de ouders wordt echter niet 
nuttig beschouwd. Voor de grote meerderheid van de kinderen helpt de kamer 
opruimen, schoolwerk maken en een goed boek lezen. Veel kinderen eten en drinken 
lekkere dingen, kijken naar hun favoriete tv-programma en spelen hun favoriete 
spelletjes. De kinderen geven echter aan dat dit minder nuttig is om om te gaan met 
de lockdown. Naar muziek luisteren en buiten pauze nemen (bijvoorbeeld door te 
sporten) worden als vrij nuttig beschouwd.  Een kleine minderheid van de kinderen 
doet aan meditatie of yoga. Zij die dit doen, vinden dit zeer behulpzaam om met de 
situatie om te gaan. 

Sociale media als coping strategie: sociale media worden door de bevraagde 
kinderen gebruikt met verschillende doelstellingen: om met hun vrienden te praten, 
om schoolwerk te maken en tegen verveling. Contact met familie en vrienden via 
sociale media en tv-programma’s en filmpjes kijken (op YouTube) leidt hen af van 
de lockdown en zorgt ervoor dat ze zich kalmer voelen. Het onderzoek geeft aan dat 
kinderen die bezorgd zijn meer media gebruiken dan minder bezorgde kinderen. 
Kinderen gebruiken media vooral wanneer ze zich eenzaam, bang of verdrietig voelen, 
wanneer ze zichzelf willen kalmeren of om zich te informeren over de situatie.

Fake news: ten slotte geeft het onderzoek ook aan dat kinderen veel kennis hebben 
over het COVID-19-virus en fake news over COVID-19 kunnen onderscheiden van 
betrouwbare informatie. 

Het persbericht bij deze studie kan je hier nalezen. De wetenschappelijke publicatie is 
in voorbereiding.5 

5 Cauberghe, V. et al, “Children’s Resilience during Covid-19 Confinement. A Child’s Perspective - Which General and Media Coping 
Strategies are Useful?”. Ingediend bij Journal of Community Psychology, in peer review.

https://www.ugent.be/nl/actueel/kinderen-bezorgd-vakantie-feest-ziek-corona-onderzoek.htm
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Tieners kijken positief naar de toekomst tijdens de 
coronaperiode… en naar Instagram 
Centrum voor Persuasieve Communicatie UGent

  Onderwerp/focus: link tussen mentaal welzijn en sociale mediagebruik van 
jongeren tijdens de COVID-19-pandemie 

  Onderzoeksinstelling: Centrum voor Persuasieve Communicatie, Vakgroep 
Communicatiewetenschappen, UGent

  Methode: Online enquête

 Ċ Respondentengroep: jongeren van 13 tot en met 19 jaar

 Ċ Aantal respondenten: 2.165 respondenten

De directie van alle Vlaamse secundaire scholen werd uitgenodigd om de bevraging 
door te mailen naar hun leerlingen binnen de respondentenpopulatie. De bevraging 
werd verder verspreid door De Gezinsbond en op sociale media. Bij de start van de 
bevraging, werden de jongeren geïnformeerd over het doel van de bevraging en werd 
gevraagd om instemming van de jongeren zelf en toestemming van de ouders. Aan 
de jongeren werd aangegeven dat deelname aan de bevraging vrijwillig was en op 
ieder moment stopgezet kon worden. Niet alle scholen nodigden hun leerlingen uit 
om deel te nemen aan de bevraging en ook niet alle uitgenodigde leerlingen vulden 
de enquête in. 

  Onderzoeksperiode: 16 tot 29 april 2020

Belangrijkste bevindingen

In het onderzoek werd nagegaan op welke manier tieners sociale media gebruiken, 
en welke invloed hun sociale mediagebruik heeft op angstgevoelens en eenzaamheid, 
en op hun algemene geluksgevoel. 
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Impact COVID-19 op welbevinden: het onderzoek geeft aan dat de bevraagde 
tieners vaker gelukkig en blij zijn dan boos en verdrietig. 1 op de 4 bevraagde 
jongeren voelt zich wel regelmatig angstig. 1 op de 3 bevraagde jongeren mist 
anderen, en voelt zich (zeer) vaak geïsoleerd van anderen. Tieners van gescheiden 
ouders voelden zich vaker dan anderen angstig en eenzaam. Jongens, en tieners 
tussen 13 en 15 jaar rapporteren meer positieve gevoelens dan meisjes en tieners 
tussen 16 en 19 jaar.

Sociale mediagebruik: het onderzoek wijst uit dat driekwart van de tieners sociale 
media vaker gebruikt dan voor de lockdown. Instagram, Snapchat en YouTube zijn de 
favoriete kanalen. Sociale media worden voornamelijk gebruikt om contact te houden 
met familie en vrienden. Tieners gebruiken sociale media ook voor de opvolging 
van hun schoolwerk en om afleiding te zoeken van de COVID-19-pandemie. Sociale 
media worden het minst gebruikt om actief op zoek te gaan naar advies en hulp, om 
negatieve gevoelens te delen met anderen of om informatie te zoeken over de te 
volgen richtlijnen.

Sociale media als waardevolle coping strategie: adolescenten die zich 
eenzaam voelen, gebruiken vaker sociale media om om te gaan met het gebrek aan 
sociaal contact. Dit heeft echter geen significante impact op hun geluksgevoelens. 
Adolescenten met angstgevoelens gebruiken sociale media meer actief om een 
manier te zoeken om om te gaan met de situatie, en in mindere mate om in 
contact te blijven met familie en vrienden. Deze actieve copingstrategie leidt tot een 
significante positieve (indirecte) impact van angstgevoelens op het geluksgevoel van 
jongeren. Sociale media met een humoristische insteek verhogen de geluksgevoelens 
van jongeren, maar zijn niet gelinkt aan gevoelens van eenzaamheid of angst. Tieners 
die vaker angstig en eenzaam zijn, maken frequenter gebruik van sociale media. Deze 
tieners hebben de neiging om hun negatieve emoties te verbergen en zich positiever 
voor te stellen op sociale media. 

Contrast met eerdere negatieve onderzoeksresultaten: de resultaten van 
het onderzoek, die wijzen op een positieve impact van socialemediagebruik op het 
mentale welzijn van tieners, lijken eerder te contrasteren met eerdere studies die net 
aangeven dat sociale media een negatieve impact hebben op mentaal welzijn tijdens 
de COVID-19-lockdown.

Aanbevelingen

De onderzoekers formuleren enkele aanbevelingen, onder andere voor ouders en 
leerkrachten. 

 M Sociale media kunnen een positieve impact hebben op jongeren met 
angstgevoelens door het verspreiden van geruststellende informatie. 
Organisaties zouden relevante informatie via sociale media moeten delen.

 M Interactieve campagnes op sociale media die gericht zijn op humoristische 
content, zouden ook kunnen bijdragen aan het welzijn van jongeren. 

 M Het is belangrijk dat ook ouders en leerkrachten inzien dat sociale media een 
belangrijke rol kunnen spelen in het bevorderen van het welzijn van jongeren, en 
het verminderen van angsten en stress onder jongeren.
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De wetenschappelijke (Engelstalige) publicatie kan je hier terugvinden.6 Het 
Nederlandstalige persbericht met de resultaten van het onderzoek kan je hier 
nalezen.

Schermtijd in tijden van corona, zo zit dat bij jullie! 
Medianest 

  Onderwerp/focus: schermtijd/gebruik digitale media

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Medianest 

  Methode: Online enquête

 Ċ Leeftijd respondenten: ouders van kinderen en jongeren

 Ċ Respondentengroep: 746 respondenten

  Onderzoeksperiode: voorjaar 2020

Belangrijkste bevindingen

Digitale en sociale media in stijgende lijn: tijdens de lockdown gebruikten 
kinderen en jongeren meer sociale en digitale media. Kinderen en jongeren gingen 
vooral meer videobellen, gamen, filmpjes kijken en digitaal boeken lezen. Kinderen en 
jongeren gingen zelf ook op een creatieve manier aan de slag met media. 1 op de 4 
kinderen en jongeren maakte zelf minstens 1 maal per week een filmpje.

Nieuwsberichten: voor kinderen in de lagere school is Karrewiet de belangrijkste 
nieuwsbron. Vanaf het eerste leerjaar kijkt ook de helft van de kinderen met de 
ouders mee naar het nieuws.

Afspraken rond sociale mediagebruik: 77% van de ouders geeft aan dat er binnen 
het gezin nieuwe afspraken zijn gemaakt over schermtijd dan voor de COVID-19-
lockdown. Er werden vooral afspraken gemaakt rond tijdslots, en in de meerderheid 
van de gevallen werd de schermtijd uitgebreid. Bij kinderen en jongeren die geen tuin 
hebben en moeilijker naar buiten kunnen gaan, komt er vaak extra schermtijd in de 
plaats. 2 op de 3 ouders geven aan dat er meer conflicten zijn over het schermgebruik 
sinds de start van de COVID-19-maatregelen. 

Laptops en internet voor onderwijs: kinderen en jongeren hadden ook laptops 
nodig om voor school te kunnen werken. Volgens de bevraging werd 65% van de 
ouders met een kind ouder dan zes jaar niet gevraagd of ze voldoende toestellen 
hadden om het kind schooltaken te laten maken. 1 op de 10 kinderen en jongeren 
had ook een slechte internetverbinding, en 1 op de 10 kinderen en jongeren kon 
onvoldoende om met technologie en computers. 17% van de bevraagde ouders geeft 
aan dat hun kind zelfstandig voor school kan werken. 

De volledige resultaten van het onderzoek kan je hier nalezen.

6 Cauberghe, V. et al, “How Adolescents Use Social Media to Cope with Feelings of Loneliness and Anxiety During COVID-19 
Lockdown”, Cyberpsychology, behavior and social networking 2020, doi: 10.1089/cyber.2020.0478. Epub ahead of print. PMID: 
33185488.

https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/cyber.2020.0478
https://www.ugent.be/nl/actueel/corona-tieners-sociale-media-gevoel-instagram.htm
https://www.medianest.be/coronaonderzoek
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3.4 Kwetsbare kinderen en jongeren

ApartTogether survey 
Wereldgezondheidsorganisatie

  Onderwerp/focus: welzijn; vluchtelingen en migranten

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: World Health Organisation, in 
samenwerking met CESSMIR UGent

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: migranten en vluchtelingen vanaf 16 jaar 

 Ċ Aantal respondenten: 28.853 respondenten

  Onderzoeksperiode: april tot 31 oktober 2020

Belangrijkste bevindingen

In deze studie werden migranten en vluchtelingen vanaf 16 jaar oud bevraagd over 
de impact van COVID-19. Deze studie gaat niet specifiek over kinderen en jongeren, 
maar is meer algemeen wel relevant om een eerste inzicht te krijgen in hoe de COVID-
19-maatregelen kinderen en jongeren in deze situatie treffen.

Grotere impact COVID-19-crisis: deze studie geeft aan dat migranten en 
vluchtelingen vaak harder geraakt worden door de COVID-19-maatregelen 
dan de algemene bevolking. Ze zijn minder geneigd om gebruik te maken van 
gezondheidsdiensten, en hebben het moeilijker om de COVID-19-maatregelen te 
volgen (zoals geen openbaar vervoer nemen, of de hele dag thuis blijven). Jongere 
respondenten geven aan de COVID-19-maatregelen minder strikt na te leven. 
Vluchtelingen en migranten hebben vaak ook minder informatie ter beschikking. 
Bovendien geven ze aan niet meteen naar de dokter te gaan indien ze symptomen 
van COVID-19 zouden vertonen, voornamelijk omwille van financiële beperkingen 
(35%) en uit angst om uitgewezen te worden (22%). Meer dan 50% van de bevraagde 
migranten en vluchtelingen geeft aan meer mentale gezondheidsproblemen te 
ervaren dan voor de COVID-19-pandemie. Deze problemen vertalen zich naar een 
hoger drug- en alcoholgebruik bij meer dan een op vier van de respondenten.

Vluchtelingen en migranten in kwetsbare leefomstandigheden: de COVID-
19-maatregelen hebben een zeer grote impact op vluchtelingen en migranten in 
kwetsbare leefomstandigheden, zoals bijvoorbeeld vluchtelingen en migranten 
zonder of met tijdelijke verblijfsdocumenten, zij die op straat of in asielcentra leven. 
Hierbij wordt vooral gerapporteerd over hun psychische gezondheid. Waar ze 
doorgaans al meer psychische problemen rapporteren en slechts beperkt toegang 
hebben tot de geestelijke gezondheidszorg, is dit nog meer problematisch geworden. 
Voor meer dan 70% van de migranten en vluchtelingen die op straat of in instabiele 
woonsituaties leeft, zijn de werkomstandigheden verslechterd. 40% maakt zich zorgen 
over voeding en 50% heeft een beperktere toegang tot medische zorg. 

Discriminatie: ook rapporteren vluchtelingen en migranten meer discriminatie te 
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ervaren. Dit is voornamelijk het geval voor vluchtelingen en migranten in kwetsbare 
en instabiele leefomstandigheden.

Aanbevelingen

De Wereldgezondheidsorganisatie formuleerde uiteenlopende aanbevelingen voor 
het beleid en de praktijk op basis van deze bevindingen. 

 M Er is nood aan duidelijke, meertalige en toegankelijke informatie. 

 M Gezondheidszorg, inclusief psychische gezondheidszorg, moet meer toegankelijk 
gemaakt worden. 

 M De leefomstandigheden van de meest kwetsbare groepen moeten verbeterd 
worden. 

 M Campagnes en initiatieven om discriminatie tegen te gaan zijn noodzakelijk. 

 M Hulpverlening aan migranten en vluchtelingen moet verzekerd worden. 

 M Vluchtelingen en migranten moeten mee opgenomen worden in 
beleidsmaatregelen rond COVID-19.

Het Engelstalige rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie en het 
Nederlandstalige persbericht kan je hier en hier terugvinden.

De coronacrisis bewijst dat het minder ongewoon kan. 
Kernpunten uit een peiling bij jongeren en begeleiders uit de 
jeugdhulp 
SOS Kinderdorpen, Vlaams agentschap Opgroeien en de Waalse 
Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse

  Onderwerp/focus: relatie tussen jongeren en begeleiders in Jeugdhulp

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: SOS Kinderdorpen, Vlaams agentschap 
Opgroeien en de Waalse Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse

  Methode: enquête

 Ċ Respondentengroep: jongeren en begeleiders in de jeugdhulp

 Ċ Aantal respondenten: 43 jongeren en 73 begeleiders

  Onderzoeksperiode:  juni 2020

Belangrijkste bevindingen

Dit onderzoek gaat na hoe jongeren in de jeugdzorg en hun begeleiders de COVID-
19-lockdown beleefd hebben. Het rapport formuleert vijf belangrijke bevindingen, 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240017924
https://www.ugent.be/nl/actueel/covid-19-onthult-en-versterkt-wereldwijd-de-ongelijkheden-bij-vluchtelingen-en-migranten


53

die overwegend positief zijn én waaruit lessen kunnen getrokken worden voor de 
toekomst. 

Meer individuele aandacht: in de eerste plaats hadden jongeren en hun 
begeleiders tijdens de COVID-19-lockdown meer tijd om samen te zijn en activiteiten 
samen te doen. Er was meer ruimte voor individuele aandacht. 

Dialoog: in de tweede plaats bleek er ook meer ruimte te zijn voor dialoog over 
de regels en structuur, nu de gewone dagplanning wegviel. Zowel jongeren als 
begeleiders zagen het voordeel in van deze verhoogde participatie. 

Veerkracht: in de derde plaats geven de bevraagde begeleiders aan dat de jongeren 
zeer veerkrachtig zijn, maar dat voor sommige jongeren de COVID-19-crisis toch te 
zwaar was. Meer aandacht is nodig voor deze jongeren. 

Emotionele nabijheid: een vierde bevinding is dat, hoewel fysieke afstandsregels 
golden, er meer emotionele nabijheid is gecreëerd tussen jongeren en hun 
begeleiders.  

Interactie met de samenleving: tot slot kwam er ook interactie tot stand tussen 
de voorzieningen en samenleving, zoals speeltuigen sjorren met een jeugdbeweging, 
paaseieren voorzien door buurtbewoners en optredens van bekende artiesten in de 
tuin. 

Het volledige rapport kan je hier inkijken.

https://pers.opgroeien.be/relatie-tussen-jongeren-en-begeleiders-in-jeugdhulp-sterker-dan-corona-band-blijft-even-nabij?asset_type=attachment&asset_id=c7a0554c-1a00-4b6d-ab47-1a1137d78689#attachment-c7a0554c-1a00-4b6d-ab47-1a1137d78689
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De impact van de COVID-19-maatregelen op kinderen en 
jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Hoe 
overleven kinderen en jongeren in kwetsbare posities de 
lockdown? 
Uit De Marge vzw

  Onderwerp/focus: Welzijn; kwetsbare kinderen en jongeren

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Uit De Marge vzw

  Methode: enquête

 Ċ Respondentengroep: kinderen en jongeren van 6 tot ouder dan 18 jaar

 Ċ Aantal respondenten: 2.412 kinderen en jongeren

  - 6 – 12 jaar: 764

  - 13 – 18 jaar: 1.047

  - Ouder dan 18 jaar: 601

  Onderzoeksperiode: voorjaar 2020

Belangrijkste bevindingen

Het onderzoek van Uit De Marge vzw peilt naar de impact van de COVID-19-
maatregelen op kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities. 
Maatschappelijke kwetsbaarheid wordt in het rapport gedefinieerd als ‘het risico om 
in contact met maatschappelijke instellingen vooral, en telkens opnieuw, de negatieve 
aspecten (controle, sancties) te ondergaan en minder te genieten van het positieve 
aanbod’.7

7 Uit De Marge vzw, De impact van de COVID-19-maatregelen op kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Hoe 
overleven kinderen en jongeren in kwetsbare posities de lockdown?, 2020, 6.
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Het onderzoek bevestigt de idee dat kinderen en jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare posities meer geraakt worden door de COVID-19-maatregelen dan 
gemiddeld. De kwetsbaarheid van deze kinderen en jongeren wordt door de COVID-
19-maatregelen vaak versterkt, en dit met betrekking tot verschillende aspecten van 
hun leven, waaronder onderwijs, huisvesting, familie, welzijn en gezondheid. 

Onderwijs: 81,2% van de kinderen en jongeren geeft aan problemen te hebben met 
preteaching. Kinderen hebben niet alle materiaal in huis om de opdrachten te maken 
(zoals bv kleurpotloden, lijm). 65,9% van de bevraagde kinderen en jongeren heeft 
thuis geen laptop of computer. De vraag naar laptops was enorm. Voor sommige 
gezinnen is een waarborg van 25 euro voor een laptop al een zeer hoog bedrag (op 
sommige scholen werd een waarborg van bv. 300 euro gevraagd). Daarnaast vroegen 
heel wat kinderen en jongeren niet om een laptop op school, omwille van het stigma 
van armoede. Ouders hebben schrik om als slechte ouder bestempeld te worden. 
Een andere drempel is vaak de slechte internetverbinding. Kinderen en jongeren 
kunnen niet werken met de software: ze hebben de software niet op hun computer 
staan (bv. office-pakket), of begrijpen de programma’s niet. Leerlingen en hun ouders 
kunnen vaak de school niet bereiken. 61,2% van de bevraagde kinderen en jongeren 
geeft aan geen rustige studeerruimte te bezitten, nochtans een basisvoorwaarde 
om een online les goed te kunnen volgen. 61% van de kinderen en jongeren heeft 
niemand thuis die hen verder kan helpen met huiswerk en preteaching. 56,5% geeft 
aan dat er nu andere prioriteiten zijn thuis dan onderwijs, waardoor ze niet altijd voor 
school kunnen werken (bv. zorgen voor kleinere broers of zussen, ouders helpen om 
de financiële gevolgen te bolwerken). Er is onvoldoende aandacht voor leerlingen 
met leerproblemen, leerlingen in het bijzonder onderwijs en in het OKAN-onderwijs. 
De onduidelijkheid over de heropening van de scholen en de eindevaluaties leidt tot 
extra stress. 

Huisvesting en leefruimte: 76.5% van de kinderen en jongeren heeft onvoldoende 
(eigen) ruimte thuis. De COVID-19-lockdown was bijzonder stresserend voor dakloze 
jongeren die anders bij vrienden kunnen verblijven. 61,2% van de bevraagde kinderen 
en jongeren heeft geen tuin, en zijn dus afhankelijk van de openbare ruimte om 
buiten te spelen of en frisse neus te halen. Het gebrek aan openbare speeltuinen 
en groene ruimtes weegt hard door.  50,6% van de kinderen en jongeren durft niet 
buiten te komen uit schrik om ziek te worden of een boete te krijgen.

Politie: 58,8% van de jongeren geeft aan angst te hebben voor een boete. Het 
bedrag van 250 euro kunnen sommige gezinnen onmogelijk betalen. Jongeren neigen 
soms naar criminaliteit om het geld terug te betalen aan hun ouders. 30,6% van de 
bevraagde kinderen en jongeren geeft aan dat ze bang zijn dat de politie hen op hun 
gedrag in de openbare ruimte zal aanspreken. 30,6% van de kinderen en jongeren 
voelt zich geviseerd door de politie die aanwezig is op straat.

Familie: 58,8% van de kinderen en jongeren geeft aan dat ze merken dat hun 
ouders het financieel moeilijk hebben ten gevolge van tijdelijke werkloosheid en 
prijsstijgingen. Hoewel een groot deel van de kinderen en jongeren ook al voor de 
COVID-19-crisis in armoede opgroeide, zijn ze zich er niet altijd bewust van. 55,3% 
van de kinderen en jongeren geeft aan dat hun ouders het mentaal moeilijk hebben. 
42,4% van de kinderen en jongeren geeft aan dat hun ouders het moeilijker hebben 
om hun emoties onder controle te houden. 61,2% van de kinderen en jongeren geeft 
aan dat ze meer ruzie maken met hun broer of zus. Kinderen en jongeren geven aan 
dat ze hun familie missen. Voor kinderen en jongeren in een instelling is het moeilijk 
om geen bezoek te mogen ontvangen.
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Welzijn: kinderen en jongeren geven aan heel wat te missen: hun vriend(inn)en 
(97,1%), school (72,9%), rust (37.7%), de jeugdwelzijnswerking (37,1%). 55,3% van de 
kinderen en jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen. Complottheorieën 
hebben een impact op kinderen en jongeren die het moeilijk hebben.

Welzijnsdiensten: het onderzoek stelt ook een grote verscheidenheid vast tussen 
gemeenten wat de welzijnsaanpak betreft. Waar welzijnsdiensten in sommige 
gemeenten sterk inzetten op outreachend werken naar kinderen en jongeren toe, zijn 
deze diensten in andere gemeenten enkel per mail of telefoon te bereiken en gaan ze 
vaak niet zelf naar de kinderen en jongeren toe. 

Jeugdwelzijnswerk: jeugdwelzijnswerkers geven aan dat het moeilijker is om 
kinderen en jongeren te bereiken. Zo bereikt 41% van de jeugdwelzijnswerkers 
maar de helft of minder jongeren dan voor de COVID-19-pandemie. 29% van deze 
groep bereikt minder dan een derde van de kinderen en jongeren. Het online 
aanbod dat werd gecreëerd om het fysieke contact te vervangen, blijkt onvoldoende 
te zijn. Jongeren missen het fysieke contact. Mogelijkheden om het contact zo te 
onderhouden zijn stoepgesprekken, huisbezoeken, aanwezigheid in de wijk en 
speelpakketten aan huis. 

Het volledige rapport met de resultaten vind je hier.

https://www.uitdemarge.be/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-De-impact-van-COVID-19-op-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties-3.pdf
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De ervaringen van personen met een handicap en hun 
mantelzorgers tijdens de coronaperiode 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

  Onderwerp/focus: handicap; welzijn

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: meerderjarige personen met een handicap, en 
mantelzorgers voor minderjarige en meerderjarige personen met een handicap. 

 Ċ Aantal respondenten: 454 mantelzorgers (van meerderjarige en minderjarige 
personen met een handicap)

  Onderzoeksperiode: 20 mei tot 7 juli 2020

Belangrijkste bevindingen

In dit onderzoek werden zowel meerderjarige personen met een handicap als 
mantelzorgers voor minderjarige en meerderjarige personen met een handicap 
bevraagd naar de impact van de COVID-19-maatregelen op hun leven. In dit rapport 
wordt kort ingegaan op de resultaten van de bevraging van mantelzorgers. In het 
rapport wordt niet afzonderlijk gerapporteerd over de resultaten met betrekking tot 
mantelzorgers van minderjarigen en mantelzorgers van meerderjarigen. 40% van de 
mantelzorgers bij wie de persoon met handicap inwoonde tijdens de eerste lockdown, 
zorgt voor een minderjarige. Bij mantelzorgers bij wie de persoon met handicap niet 
inwoonde tijdens de lockdown, gaat het in 1 op de 10 gevallen op een minderjarige. 
De resultaten zijn dus relevant voor minderjarige personen met een handicap en hun 
mantelzorger.
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Stopzetting diensten en hulp: zeer algemeen stelt het onderzoek vast dat de 
meeste diensten gestopt werden tijdens de eerste lockdown. Andere diensten werden 
overgenomen door een andere dienst of werden in een andere vorm aangeboden 
(bijvoorbeeld digitaal). Voorbeelden van diensten die werden stopgezet zijn de 
dagopvang en poetshulp (allebei in 4 op de 5 gevallen), woonopvang (71,1%), hulp van 
vrijwilligers (58,3%), praktische en psychosociale begeleiding door diensten andere 
dan gezinszorg of thuisverpleging (54,1%) en hulp van familie, buren en kennissen 
(54%). Opvallend is ook dat in bijna de helft van de gevallen de thuisverpleging werd 
stopgezet. 4 op de 10 mantelzorgers geven aan dat alle hulp die ze gewoonlijk 
kregen, is weggevallen tijdens de lockdown. Dit is vooral zo voor mantelzorgers met 
een inwonende persoon met handicap. Dit leidde voor veel mantelzorgers tot een 
grote druk, een moeilijke balans tussen werk en privé en een lagere tevredenheid 
dan voor de COVID-19-pandemie. Bij minderjarige personen met een handicap viel 
zeer vaak alle ondersteuning en zorg weg. Ook therapie was niet langer mogelijk. Het 
VAPH suggereert dat dit waarschijnlijk het gevolg is van de verplichte sluiting van de 
scholen.

Bezoek aan personen met handicap in instelling: voor mantelzorgers zonder 
inwonende persoon met handicap is de onmogelijkheid tot of beperkingen aan het 
bezoeken van de persoon met een handicap problematisch.

Aanpassingen aan woning en hulpmiddelen: mantelzorgers gaven bovendien 
aan dat aanpassingen nodig waren aan de woning om de persoon met een handicap 
thuis te laten verblijven tijdens de lockdown. Bij 27,1% van de mantelzorgers was de 
woning echter onvoldoende of niet aangepast aan de noden, die voornamelijk te 
maken hebben met mobiliteit en ruimte. 14,2% van de mantelzorgers geeft aan dat 
ze de nodige hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor mobiliteit en communicatie, niet ter 
beschikking hebben. 

Aandacht voor personen met een beperking en hun mantelzorgers: de 
bevraagde mantelzorgers geven ook aan dat onvoldoende gedifferentieerd wordt 
tussen verschillende groepen van personen met een handicap. Personen met een 
handicap zijn niet noodzakelijk een risicogroep: zij zijn vaak nog jong en in goede 
fysieke gezondheid. De bevraagde mantelzorgers voelen zich bovendien in de steek 
gelaten: in de communicatie werd vaak niet ingegaan op de situatie van personen met 
een handicap, en ze werden onvoldoende gewaardeerd voor hun inspanningen. 

Aanbevelingen

In het rapport worden verschillende aanbevelingen geformuleerd voor het beleid en 
de praktijk.

 M Sommige zorgaanbieders lijken erin geslaagd te zijn toch ondersteuning te 
bieden aan personen met een handicap en hun mantelzorgers door creatief te 
handelen. Een uitwisseling van good practices tussen zorgaanbieders zou hier 
nuttig kunnen zijn. 

 M Op beleidsmatig niveau kan gedacht worden aan een systeem van incentives 
voor zorgaanbieders om een minimum aan zorg, ondersteuning en informatie te 
voorzien.

 M Een tijdelijke overname van de zorg zou mogelijk moeten zijn om de druk op 
mantelzorgers te verlichten. 
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 M Specifiek voor minderjarige personen met een handicap, waar alle zorg en 
ondersteuning vaak wegviel, zou therapie toch als een minimum aangeboden 
moeten worden om een achteruitgang bij de persoon met een beperking te 
voorkomen. 

 M Er is nood aan meer (toegankelijke) informatie, zowel naar het ruimere publiek 
toe als naar personen met een zorgnood en hun mantelzorgers. 

 M Tot slot moeten personen met een handicap en hun mantelzorgers meer 
betrokken worden bij de uitwerking van de COVID-19-maatregelen die hen 
aanbelangen.

Het volledige rapport kan je hier nalezen.

‘Het zijn pittige tijden voor ouders die kiezen voor inclusie’  
Steunpunt voor Inclusie & Ouders voor Inclusie 

  Onderwerp/focus: kinderen en jongeren met een handicap; inclusie; onderwijs; 
vrije tijd; gezin

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: ouders voor inclusie & Steunpunt voor 
Inclusie

  Methode: participerende observaties en gesprekken met ouders die 
kiezen voor inclusie en andere betrokkenen tijdens ouderondersteuningen en 
ontmoetingsmomenten met ouders georganiseerd door het Steunpunt voor Inclusie. 

  Onderzoeksperiode: maart tot november 2020

Belangrijkste bevindingen

In dit rapport geven Steunpunt voor Inclusie en Ouders voor Inclusie aan welke 
moeilijkheden ouders van kinderen en jongeren met een beperking die kiezen voor 
inclusie ondervinden omwille van de COVID-19-maatregelen. Uit hun onderzoek blijkt 
dat het (gedeeltelijk of volledig) wegvallen van de ondersteuning, de combinatie van 
thuisleren, thuiswerken en ouder zijn, en het organiseren van het inclusief onderwijs 
onder de geldende COVID-19-maatregelen, verre van evident zijn voor de betrokken 
ouders. 

In de eerste plaats werd de ondersteuning van kinderen en jongeren met specifieke 
noden, zoals therapieën, PAB-assistentie en thuisbegeleiding zeer vaak stopgezet 
tijdens de lockdown. In november 2020 was er in veel gevallen nog steeds geen 
gepaste ondersteuning. Niet alleen leidde (en leidt) dit tot problemen voor de ouders, 
die plots veel meer taken op zich moeten nemen, maar zette dit ook de basisrechten 
van de kinderen en jongeren zelf onder druk. Voor (bijna) alle leerlingen en hun 
ouders was het voorbije jaar zwaar: de combinatie van thuiswerk met thuisleren, de 
veelal chaotische organisatie van het thuisleren in het begin van de lockdown, inhalen 
van de leerachterstand, … Voor ouders die kozen voor inclusief onderwijs voor hun 
kind met specifieke noden, was deze impact vaak nog sterker. Bij ouders leeft zeer 
sterk het gevoel dat bij het nemen van COVID-19-maatregelen en in de rapportage 

https://www.vaph.be/sites/default/files/documents/16355/rapport-coronabevraging-19-oktober-2020.pdf
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door de media het gemiddelde middenklassengezin centraal staat, en geen of amper 
aandacht wordt gegeven voor kinderen en jongeren met specifieke noden. Hierbij 
worden vooral gezinnen die kiezen voor inclusie over het hoofd gezien. 

In de tweede plaats blijkt de organisatie van inclusief onderwijs onder de geldende 
COVID-19-maatregelen geen evidentie meer na het heropenen van de scholen. De 
scholen zouden teruggrijpen naar de oude regelgeving omtrent draagkrachtafweging, 
en ondersteuning wordt eerder gezien als een gunst dan als een recht. Er wordt 
aangekaart dat scholen vaak te veel focussen op het wegwerken van de opgelopen 
achterstand, terwijl leerlingen weer (deeltijds) afstandsonderwijs volgen. Er wordt 
aangekaart dat te veel aandacht wordt gegeven aan toetsen en examens als product, 
en te weinig aandacht wordt gegeven aan het (leer)proces van de leerlingen. Ouders 
vrezen dat gemakkelijker gekozen zal worden om te veranderen van onderwijsniveau, 
school of onderwijsvorm, en dat onvoldoende geprobeerd wordt om de leerlingen te 
ondersteunen bij de opleiding die ze willen en kunnen volgen.

Aanbevelingen

In het rapport worden diverse aanbevelingen geformuleerd rond inclusie. Enkele 
voorbeelden zijn hier opgenomen.

 Ċ Zo wordt bijvoorbeeld benadrukt dat maatwerk en flexibiliteit nodig zijn, net als 
een luisterende en uitnodigende houding naar de verschillende betrokkenen, en 
zeker ook de ouders, toe. 

 Ċ Ook wordt benadrukt dat evaluatie van de situatie nodig is, en dat hierbij ook 
geluisterd moet worden naar de leerlingen zelf.

De volledige resultaten en verdere aanbevelingen kan je hier nalezen in het rapport.

https://www.oudersvoorinclusie.be/nieuws-ovi/het-zijn-pittige-tijden-voor-ouders-die-kiezen-voor-inclusie-2/
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3.5 Huiselijk geweld/partnergeweld 

Relaties, stress en agressie in tijden van corona in België: 
voornaamste bevindingen over de eerste vier weken van de 
coronamaatregelen 
International Centre for Reproductive Health & Institute for International 
Research on Criminal Policy, UGent8

  Onderwerp/focus: Relaties, Stress en Agressie

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: International Centre for Reproductive 
Health & Institute for International Research on Criminal Policy, UGent

  Methode: online enquête

 Ċ Respondentengroep: meerderjarigen en minderjarigen vanaf 16 jaar

 Ċ Aantal respondenten: 4.047 respondenten

Hoogopgeleiden en vrouwen zijn oververtegenwoordigd: 75% van de respondenten 
zijn vrouwen, en 82% van de respondenten heeft een hogere opleiding voltooid.

  Onderzoeksperiode: 13 tot 27 april 2020

Belangrijkste bevindingen

Dit onderzoek richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren, maar bevraagt 
meerderjarigen en minderjarigen vanaf 16 jaar naar hun ervaringen met geweld, 

8 Vandeviver, C. et al, “Slachtofferschap van geweld tijdens de COVID-19-lockdown in
België: Eerste resultaten van een lopend nationaal cohorteonderzoek”, Panopticon 2020, 41(4), 417-
425.
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zowel voor als tijdens de lockdown. Hoewel het onderzoek niet specifiek gericht is op 
kinderen en jongeren, en ook geen specifieke aandacht besteedt aan hun ervaringen 
met betrekking tot geweld, geeft het wel belangrijke inzichten in het voorkomen van 
geweld in gezinnen, waar kinderen en jongeren ook door getroffen worden.

Hoger stresniveau en problematisch alcoholgebruik: tijdens de eerste vier 
weken van de COVID-19-maatregelen in 2020 was de stress hoog: 56% van de 
respondenten vertoonde een hoger dan gemiddeld stressniveau. 43% van de 
respondenten vertoonde een problematisch alcoholgebruik9. 

Direct en indirect geweld: in totaal gaf 25% van de respondenten aan direct of 
indirect blootgesteld te zijn aan geweld. De respondenten werden bevraagd naar 
de verschillende vormen van geweld: psychologisch, fysiek en seksueel. 20% van de 
respondenten gaf aan zelf een vorm van geweld te hebben meegemaakt (i.e. direct 
geweld) (22% van de vrouwen en 15% van de mannen). 15% stelt dat iemand anders 
waarmee ze nu samenleven geweld heeft meegemaakt (i.e. indirect geweld) (15% van 
de vrouwen en 14% van de mannen). Kinderen en jongeren zijn vaak het slachtoffer 
van geweld (34% psychologisch geweld, 60% fysiek geweld en 23% seksueel geweld). 
Kinderen en jongeren zijn echter ook soms de pleger van fysiek geweld (ongeveer 
in 30% van de gevallen gerapporteerd door de respondenten).  Slachtoffers en hun 
omgeving zoeken weinig hulp, bijna niemand deed aangifte na geweld tijdens de 
eerste vier weken van de COVID-19-maatregelen. 

Aanbevelingen

Het onderzoek doet verschillende aanbevelingen gericht naar slachtoffers, 
geweldplegers, getuigen, hulpverleners en beleid.

De volledige resultaten van het onderzoek kan je hier lezen.

3.6 COVID-19 bij kinderen en jongeren 

COVID-19-infectie bij kinderen in België 
Sciensano

  Onderwerp/focus: gezondheid; COVID-19-besmettingen bij kinderen en 
jongeren

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Sciensano

  Methode: Analyse van het totaal aantal uitgevoerde COVID-19-testen bij kinderen 
en jongeren, gegevens verzameld door de Vlaamse Centra voor Leerlingenbegeleiding 
(CLB) en de Franstalige Services de Promotion de la Santé à l’École (PSE), en 
karakteristieken van gehospitaliseerde kinderen en jongeren met een COVID-19-
infectie.

 Ċ Doelgroep: kinderen en jongeren tot 18 jaar.

  Onderzoeksperiode: start epidemie tot 28 juni 2020

9 Problematisch alcoholgebruik wil niet noodzakelijk zeggen dat men al afhankelijk is van alcohol, maar wel dat men een 
drinkpatroon vertoont dat leidt tot lichamelijke, psychische of sociale problemen.

https://biblio.ugent.be/publication/8664765/file/8664769.pdf
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Belangrijkste bevindingen

Lage prevalentie van COVID-19 bij kinderen: het onderzoek heeft als doel na te 
gaan in welke mate kinderen en jongeren vatbaar zijn voor COVID-19, in welke mate 
zij het virus kunnen doorgeven, en hoe ernstig het ziektebeeld is dat ze ontwikkelen. 

Het onderzoek wijst uit dat het aantal bevestigde gevallen van COVID-19 bij kinderen 
en jongeren laag ligt. Dit is niet te wijten aan het lagere aantal tests bij kinderen en 
jongeren (10% van de tests zijn bij kinderen en jongeren afgenomen, hoewel ze 
20% van de bevolking uitmaken). Tests bij kinderen zijn minder vaak positief dan bij 
volwassenen. 

Hospitalisatie van kinderen en jongeren met COVID-19: de meerderheid 
van de kinderen en jongeren die positief testten voor COVID-19, moesten niet 
opgenomen worden in het ziekenhuis. Kinderen en jongeren moesten minder vaak 
gehospitaliseerd worden dan volwassenen. De kinderen en jongeren die werden 
gehospitaliseerd ondervonden weinig ernstige complicaties. De hospitalisatieduur 
van kinderen en jongeren was ook opmerkelijk korter (met een mediaan van 3 dagen 
vergeleken met een mediaan van 8 dagen voor alle patiënten gehospitaliseerd 
met COVID-19). Slechts 3% van de gehospitaliseerde kinderen en jongeren diende 
te worden opgenomen op intensieve zorgen. Dit resultaat ligt lager dan de 8% 
gerapporteerd in en Europese studie, wat vermoedelijk verklaard wordt doordat de 
deelnemende ziekenhuizen in de Europese studie als gespecialiseerde pediatrische 
ziekenhuizen kinderen en jongeren met een ernstiger ziektebeeld opnamen. 

Ziektebeeld bij kinderen en jongeren: voornamelijk kinderen jonger dan 3 
maanden werden gehospitaliseerd, waarschijnlijk omdat bij hoge koorts bij hen al 
sneller werd overgegaan tot een test en een positieve test bij hen leidde tot meer 
bezorgdheid. Het ziektebeeld zou echter ernstiger zijn bij kinderen en jongeren 
ouder dan 1 jaar. In de data over de karakteristieken van gehospitaliseerde kinderen 
en jongeren besmet met COVID-19, waarin ongeveer 70% van de hospitalisaties van 
kinderen onderzocht werd, werd geen enkel sterfgeval van een kind opgenomen. 

Besmettingen op school: tijdens het grootste deel van de periode waarop dit 
onderzoek is gebaseerd, gold afstandsonderwijs als de algemene regel. Meer dan 
4715 personen werden preventief in quarantaine geplaatst na melding van een 
COVID-19-besmetting op scholen. Uit het onderzoek blijkt dat enkel een zeer beperkt 
aantal besmettingen op school plaatsvond. 

Het volledige rapport van Sciensano kan je hier vinden.

Schoolsurveillance in België in het kader van de COVID-19 
epidemie (Resultaten schoolsurveillance 1e semester: 
1/09/2020-13/12/2020) 
Sciensano

  Onderwerp/focus: gezondheid; COVID-19-besmettingen bij kinderen en 
jongeren; onderwijs

  Onderzoeksinstelling/initiatiefnemer: Sciensano

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_THEMATIC REPORT_COVID-19 INFECTION IN CHILDREN_NL.pdf
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  Methode: surveillance van COVID-19-besmettingen op scholen, gebaseerd 
op registraties en opvolging van contacten door de sociaal-medische diensten en 
de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB/PSE’s) van de drie gemeenschappen. Bij 
positieve gevallen bij personeel en leerlingen, deden de CLB/PSE’s aan identificatie 
van de hoog- en laagrisicocontacten van de besmette leerling. Deze gegevens worden 
gecombineerd met gegevens van de nationale testdatabank. 

  Onderzoeksperiode: van 1 september (opening van de scholen) tot 13 
december 2020.

Belangrijkste bevindingen

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de evolutie van de epidemie 
onder schoolgaande kinderen en jongeren, in het eerste semester van het schooljaar 
2020-2021. 

Grote verschillen naargelang leeftijd: de resultaten geven aan dat er belangrijke 
verschillen bestaan tussen kinderen en jongeren. Hoewel kinderen onder de twaalf 
jaar wel besmet kunnen raken met COVID-19, lijken zij minder gevoelig te zijn voor het 
virus. Ook jongeren tot 16 jaar blijken minder vaak besmet te worden met COVID-19 
dan de algemene bevolking. Vooral jongeren (16-18 jaar) en jongvolwassenen (19-25 
jaar) kunnen net als volwassenen een belangrijke rol spelen in de epidemie.

Scholen niet motor epidemie: de curves met de besmettingen op de scholen 
volgen eerder het verloop van de epidemie in de algemene bevolking. Er is geen 
typisch patroon van het verloop van de epidemie vastgesteld in de scholen in de 
verschillende gemeenschappen.

Secundaire besmettingen op school: het onderzoek geeft aan dat minder dan 
één op vijf van de gerapporteerde besmettingen waarschijnlijk op school plaatsvond. 
Bovendien zouden leerkrachten en ander schoolpersoneel eerder besmet geworden 
zijn door collega’s dan door leerlingen in de periode tot 31 oktober. 

Het volledige onderzoeksrapport kan je hier lezen.

3.7 Lopende onderzoeken
Op het ogenblik waarop dit rapport wordt afgerond, zijn nog enkele onderzoeken 
lopende, of werden de resultaten nog niet gepubliceerd. In het kader van het 
grootschalige SIGMA onderzoek met betrekking tot het mentaal welbevinden en 
ontwikkeling van adolescenten  dat wordt gevoerd aan de KU Leuven, werden 
jongeren ook bevraagd tijdens de eerste lockdown. Deze resultaten worden in de 
nabije toekomst gepubliceerd. Daarnaast wordt aan de VUB onderzoek gevoerd 
onder leiding van professor Johan Vanderfaeillie naar de impact van de COVID-
19-maatregelen op niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Op dit moment 
loopt aan de UGent ook een vervolgonderzoek op het onderzoek naar de impact 
van de COVID-19-maatregelen op relaties, stress en agressie, onder leiding van 
professoren Keygnaert en Vandeviver.

Tot slot werd op Europees niveau een consortium van 16 partners uit 11 landen 
opgericht om onderzoek te voeren naar de impact van de COVID-19-maatregelen 
in verschillende landen. Een van de betrokken partners is het Centrum voor 
Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) aan de Universiteit van Antwerpen.  In dit 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_SURVEILLANCE IN SHOOLS_NL.pdf
https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000666/50000673/cpp/ccp-dutch/onderzoek/sociale-interactie/sigma/index.htm
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COVINFORM-onderzoek zullen, onder andere, zowel de impact van de maatregelen 
voor de bevolking in het algemeen en kwetsbare groepen in het bijzonder, als de 
communicatie rond de COVID-19-pandemie en -maatregelen onderzocht worden.

4. Discussie 
De onderzoeken focussen op verschillende domeinen binnen de leefwereld van 
kinderen en jongeren of groepen van kinderen en jongeren (lokale jongeren, kinderen 
en jongeren met een bepaalde kwetsbaarheid, …), maar hebben gemeenschappelijk 
dat ze allemaal aangeven dat het welzijn en de rechten van kinderen en jongeren 
op verschillende manieren geraakt worden door de COVID-19-maatregelen. 
Verschillende kinderrechten, die gewaarborgd worden in het Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind komen in het gedrang. Voorbeelden zijn het recht op 
familieleven, bijvoorbeeld van kinderen en jongeren die gescheiden van hun ouders 
in een instelling verblijven (artikel 5, 9, 18, 20), de vrijheid van vereniging (artikel 15), 
het recht op bescherming tegen geweld (artikel 19 IVRK), recht op gezondheidszorg 
(artikel 24), recht op een adequate levensstandaard (artikel 27), recht op onderwijs 
(artikel 28 en 29), recht op rust en vrije tijd (artikel 31). Ook de vier fundamentele 
principes van het Kinderrechtenverdrag komen onder spanning te staan, namelijk 
het verbod op discriminatie (artikel 2), het belang van het kind (artikel 3), het recht op 
leven en ontwikkeling (artikel 6), en het recht om gehoord te worden (artikel 12). In 
verschillende onderzoeksrapporten wordt aangegeven dat de bevraagde kinderen 
en jongeren zeggen blij te zijn dat naar hun mening gevraagd wordt. Kinderen en 
jongeren krijgen vaak geen stem, en dit is niet anders in de context van de COVID-
19-maatregelen en hun versoepelingen. Deze onderzoeken geven een stem aan 
kinderen en jongeren, direct of indirect (via hun ouders, bijvoorbeeld). Nadat kinderen 
en jongeren gehoord werden, is het belangrijk dat hun mening in overweging 
wordt genomen. Ook moet er uitgelegd worden op welke manier hun mening heeft 
gespeeld in de uiteindelijke beslissing. Beslissingen omtrent de maatregelen of 
versoepelingen vermelden vaak niet op welke manier de mening van kinderen en 
jongeren in rekening werd genomen.

In dit deel van het rapport wordt ingegaan op de gelijkenissen en verschillen 
tussen de besproken onderzoeken. In de eerste plaats worden enkele inhoudelijke 
opmerkingen geformuleerd bij de onderzoeken. Er wordt niet gedetailleerd 
vergeleken welke de resultaten waren met betrekking tot een bepaald thema 
(bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid of angst) in de verschillende onderzoeken, 
maar er wordt meer overkoepelend gekeken naar de resultaten. Hierbij wordt vooral 
ook nagegaan waarover we nog géén informatie hebben nu, en wat interessante 
pistes zouden zijn voor onderzoek. In de tweede plaats wordt de methodologische 
benadering van de onderzoeken besproken. Hier wordt stilgestaan bij enkele 
methodologische keuzes gemaakt in de onderzoeken, en worden aanbevelingen 
gedaan voor verder onderzoek. 

https://www.covinform.eu/
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4.1 Zowel positieve als negatieve signalen rond de impact 
van COVID-19
De onderzoeken bevestigen dat veel kinderen en jongeren zich slecht(er) in hun vel 
voelen, en niet altijd bij iemand terecht kunnen. Kinderen en jongeren vervelen zich 
en voelen zich eenzamer. Verschillende onderzoeken geven aan dat meisjes zich 
vaker slecht in hun vel voelen dan jongens, en ook dat jongeren van 16 tot 18 jaar het 
tijdens de COVID-19-pandemie moeilijker hebben dan jongere kinderen en jongeren. 
Ook wordt het vermoeden bevestigd dat de schoolsluitingen leidden tot een 
leerachterstand bij kinderen en jongeren, en wordt verduidelijkt hoe groot die impact 
is. De bevindingen helpen om het beleid te voeden die deze achterstand zoveel 
mogelijk moet voorkomen en wegwerken, bijvoorbeeld door het aantal bijkomende 
schoolsluitingsdagen zoveel als mogelijk te beperken. Ook de vermoedens over een 
zwaardere impact op bepaalde groepen kwetsbare kinderen en jongeren worden 
zo bevestigd: kinderen en jongeren die klein wonen, wiens ouders het financieel 
moeilijker hebben, kinderen en jongeren met een zorgnood of in een migratiecontext 
ondervinden bijkomende barrières en moeilijkheden door de COVID-19-maatregelen. 
Deze kwetsbaarheden worden door de gezondheidscrisis op scherp gesteld.

Tegelijk komen ook belangrijke (eerder positieve) bevindingen naar boven. Zo blijkt 
de negatieve perceptie op het gebruik van sociale media door kinderen en jongeren 
niet helemaal gegrond te zijn: waar eerder door onderzoek werd aangegeven dat 
het zeer veelvuldig gebruiken van sociale media een negatieve impact heeft op het 
welzijn van kinderen en jongeren, toont onderzoek nu ook aan dat het gebruik van 
sociale media in sommige situaties een nuttige copingstrategie kan zijn in de COVID-
19-pandemie. Een ander voorbeeld van een onverwachte positieve impact kan 
teruggevonden worden in het rapport van SOS Kinderdorpen, waarbij verschillende 
positieve gevolgen van de lockdown op jongeren in de jeugdhulp en hun begeleiders 
worden vastgesteld. Hoewel veel signalen gegeven worden over zaken die niet goed 
lopen in de jeugdhulp, hebben verschillende jongeren en begeleiders ervaringen 
opgedaan die ze ook nadien willen aanhouden, zoals meer ruimte voor het gewone 
samenzijn, en meer inspraak en dialoog over de regels. In de onderwijsgerelateerde 
onderzoeken wordt aangestipt dat het afstandsleren in het voorjaar een boost heeft 
gegeven aan de zelfstandigheid en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren.

De meerderheid van de onderzoeken focust meer algemeen op het welzijn van 
kinderen en jongeren, en welke impact de COVID-19-maatregelen daarop hadden en 
nog steeds hebben. Ook de impact op het onderwijs is een onderwerp dat relatief 
vaak aan bod kwam. Verschillende onderwerpen werden echter enkel zeer beperkt of 
niet belicht.

Een eerste vaststelling is de focus op jongeren en oudere kinderen. Zo zijn 
verschillende onderzoeken beperkt tot jongeren vanaf 13 jaar. Hoewel andere 
onderzoeken wel lagereschoolkinderen betrekken, werd hier ook vaak voor een 
minimumleeftijd van bijvoorbeeld 9 à 10 jaar gekozen. Ook bij de enquêtes op lokaal 
niveau valt het op dat hier telkens enkel wordt gefocust op jongeren vanaf 12 jaar, 
ook al hebben ze zelf een aanbod voor kinderen jonger dan 12 jaar. De focus op 
jongeren vanaf 12 jaar kan verklaard worden doordat er reeds een aanbod is voor 
kinderen tot 12 jaar, dat ook tijdens de  COVID-19-pandemie mag blijven doorgaan. 
Voor jongeren vanaf 12 jaar zijn jeugddiensten dan weer veel meer op zoek naar 
manieren om hen te ondersteunen en activiteiten aan te bieden die toegelaten zijn 
onder de huidige COVID-19-maatregelen. Toch blijft het relevant om ook het welzijn 
van kinderen tot 12 jaar op lokaal niveau in kaart te brengen. De impact van de 
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COVID-19-maatregelen op jongere kinderen, en vooral kleuters, peuters en baby’s, 
werd amper onderzocht. Er zijn echter voldoende redenen om ook de aandacht 
te vestigen op deze groep. De impact van de COVID-19-maatregelen op hen kan 
sterk verschillen ten opzichte van andere groepen kinderen en jongeren. Zo kan 
bijvoorbeeld het contact met de grootouders nog belangrijker zijn voor kleinere 
kinderen, zijn digitale contacten voor hen onvoldoende betekenisvol, kunnen kleine 
kinderen amper of niet autonoom met vrienden afspreken, hebben ze vaak geen 
georganiseerde hobby’s maar gaan ze in de plaats daarvan al vaker met vriendjes 
spelen. Het is uiteraard minder evident om kleine kinderen zelf in onderzoek te 
betrekken. Hoewel online enquêtes afnemen bij hen niet mogelijk zijn, kan wel 
nagedacht worden over interviewtechnieken aangepast aan de leeftijd en maturiteit 
van de kinderen, of bevragingen bij bijvoorbeeld ouders, leerkrachten en verzorgers. 

Verschillende onderzoeken onderzochten zeer specifiek de impact van de COVID-
19-maatregelen op kwetsbare groepen in de samenleving meer algemeen, of zelfs 
specifiek op kwetsbare kinderen en jongeren. Voor sommige groepen kwetsbare 
kinderen en jongeren werden concrete onderzoeken gevoerd (Uit De Marge vzw, SOS 
kinderdorpen). De meer algemene onderzoeken naar kwetsbare groepen, waarbij 
niet werd gefocust op kinderen en jongeren, geven inzichten in hoe bijvoorbeeld 
personen met een beperking en hun mantelzorgers en migranten en vluchtelingen de 
COVID-19-maatregelen ervaren. Deze studies gaan echter slechts zeer beperkt in op 
de impact op kinderen en jongeren. Het zou zeer interessant en relevant zijn om de 
concrete impact bij en ervaringen van deze groepen kinderen en jongeren na te gaan. 
Verschillende meer algemene onderzoeken trachtten ook kwetsbare en moeilijker te 
bereiken groepen te bevragen, maar slaagden hier niet steeds in. In het volgende deel 
over de methodologische overwegingen wordt hier verder op ingegaan. 

Daarnaast kwamen in enkele onderzoeken relevante bevindingen naar boven die 
meer algemeen interessant zouden zijn om verder op in te gaan. Enkele voorbeelden 
worden hier kort aangestipt. Een eerste voorbeeld is pesten. Enkele onderzoeken 
geven aan dat kinderen en/of jongeren niet vaker gepest worden dan voor de COVID-
19-pandemie. De bevraging van het Kinderrechtencommissariaat, het Kenniscentrum 
Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie geeft aan dat de meerderheid van de 
kinderen die soms gepest worden, zei minder gepest te worden tijdens de lockdown. 
6,1% van de kinderen en 5,6% van de jongeren wordt echter meer gepest. Een ander 
onderwerp is geweld. Verschillende instanties signaleerden al dat sinds de start van 
de COVID-19-pandemie veel meer huiselijk geweld voorkomt. Dit wordt gestaafd door 
verschillende onderzoeken besproken in dit rapport. Een van de onderzoeken gaf 
aan dat kinderen van gescheiden ouders zich slechter in hun vel zouden voelen dan 
andere kinderen en jongeren (Medianest). Dit wordt echter niet opgepikt in de andere 
onderzoeken, en wordt niet verder uitgediept. Deze, en andere, onderwerpen zou 
nog meer uitgelicht en onderzocht kunnen worden. 
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4.2 Onderzoek naar (en met?) kinderen en jongeren 
Naast inhoudelijke suggesties, is het ook zinvol om stil te staan bij  de 
methodologische keuzes van de onderzoeken. 

De overgrote meerderheid van de onderzoeken is gevoerd aan de hand van online 
bevragingen van kinderen, jongeren en/of ouders of opvoedingsverantwoordelijken. 
In zeer beperkte mate werden interviews, focusgroepen en participatief onderzoek 
gevoerd. Enkele onderzoeken werden gevoerd op andere soorten data, zoals 
bijvoorbeeld de besmettings- en hospitalisatiecijfers (Sciensano), klachten 
met betrekking tot de COVID-19-maatregelen (Unia), en testresultaten van 
zesdejaarsleerlingen in het katholiek onderwijs (KU Leuven). 

Online enquêtes zijn ongetwijfeld de gemakkelijkste manier zijn om een grote groep 
mensen te bereiken op een korte termijn in een periode waarin iedereen verplicht 
is thuis te zijn en de fysieke contacten moeten beperkt worden. Er zijn echter ook 
beperkingen verbonden aan online bevragingen, waarop ingespeeld kan worden 
met andere onderzoeksmethodes. Zo zouden bijvoorbeeld jonge kinderen meer 
betrokken kunnen worden in onderzoek indien face-to-face gesprekken gevoerd 
worden, en laten kwalitatieve interviews toe om meer in de diepte te peilen naar de 
impact van de COVID-19-maatregelen op kinderen en jongeren. Om inzicht te krijgen 
in de impact van de COVID-19-maatregelen op kwetsbare groepen van kinderen 
en jongeren, zou een meer kwalitatieve onderzoeksbenadering een meerwaarde 
vormen. 

Daarnaast bleek uit de verschillende onderzoeken dat niet werd gewerkt met een 
representatieve steekproef, maar een convenience sample, veelal uit praktische 
overwegingen. Bij verschillende onderzoeken blijkt dan ook dat vrouwen en meisjes 
oververtegenwoordigd zijn onder de respondenten, net als hoogopgeleiden. 
Kwetsbare groepen waren dan net sterk ondervertegenwoordigd. Het bleek vaak 
moeilijker om hen te bereiken en te overtuigen om de online bevraging in te vullen. 
Daarnaast waren heel wat vragenlijsten enkel in het Nederlands beschikbaar of 
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onvoldoende inclusief (vb. geen luisterfunctie of andere visuele aanpassingen 
voor personen met een beperking). Verschillende onderzoeken zetten dan ook 
sterk in om de bevraging ruim te verspreiden, gebruik makend van het netwerk 
van organisaties die werken met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Bij 
sommige onderzoeken werd de vraag om deel te nemen niet enkel online verspreid, 
maar ook via de post (voorbeeld Jeugdraad Lokeren). Om kwetsbare groepen te 
bereiken, zijn verschillende strategieën nodig. Ook hier kan nagedacht worden of 
online bevragingen wel de beste manier zijn om deze groepen te horen. Zo wordt 
bijvoorbeeld in het onderzoek naar afstandsleren bij kinderen en jongeren met 
ontwikkelingsstoornissen gesuggereerd dat ouders van kinderen en jongeren 
die het nu moeilijk hebben op school misschien geen tijd hadden om deel te 
nemen aan het onderzoek. Het is dan ook belangrijk om bij het uittekenen van de 
onderzoeksstrategie en het bepalen van de onderzoeksmethode rekening te houden 
met de verschillende obstakels die kwetsbare groepen kunnen verhinderen om deel 
te nemen aan een onderzoek. Bij enkele onderzoeken gevoerd aan de hand van 
online bevragingen was de toestemming van de opvoedingsverantwoordelijke of 
een andere volwassene vereist. Bij andere onderzoeken werd expliciet aangegeven 
dat toestemming van de opvoedingsverantwoordelijke of voogd niet nodig was. De 
vereiste voor expliciete toestemming wordt vaak opgelegd vanuit ethisch perspectief. 
Een dergelijke toestemming kan er wel toe leiden dat kinderen en jongeren in 
meer kwetsbare situaties minder geneigd zijn om deel te nemen aan onderzoek. 
Verspreiding van bevragingen via bestaande netwerken is een goede eerste stap. 
Daarnaast is het belangrijk in te zetten op de actieve toenadering van kinderen en 
jongeren in kwetsbare situaties, via een tussenpersoon. 

De meerderheid van de onderzoeken heeft kinderen en/of jongeren zelf bevraagd 
naar hun beleving van de verschillende COVID-19-maatregelen. Bij enkele 
onderzoeken, werd echter niet of amper teruggekoppeld naar de kinderen en 
jongeren zelf, of zijn de resultaten van het onderzoek zeer moeilijk online terug te 
vinden. Bij andere lokale bevragingen werd (uitgebreid) teruggekoppeld naar jongeren 
met bijvoorbeeld infographics en/of filmpjes op sociale media en postkaarten. Het is 
echter essentieel dat de kinderen en jongeren op de hoogte gehouden worden over 
de resultaten van het onderzoek en wat er nadien mee gebeurt op beleidsmatig vlak, 
willen we spreken van betekenisvolle participatie.
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5. Conclusie
Het rapport maakt duidelijk dat de verschillende maatregelen om de COVID-
19-pandemie tegen te gaan een verregaande impact hebben op verschillende 
aspecten van het leven van kinderen en jongeren. Verschillende van hun rechten 
worden beperkt door de COVID-19-maatregelen: het recht op onderwijs, het recht 
op vrije tijd en ontspanning, het recht op (mentale) gezondheid, het recht op een 
adequate levensstandaard, … Hoewel het voorbije jaar gaandeweg meer aandacht 
werd besteed aan het perspectief van kinderen en jongeren bij beslissingen over 
nieuwe COVID-19-maatregelen en de versoepelingen ervan, blijkt dit toch niet 
vanzelfsprekend te zijn. Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat de realisatie van 
de kinderrechten nog steeds onder spanning staat. 

Vaak wordt geargumenteerd dat we ook lessen kunnen trekken uit deze 
gezondheidscrisis. Zonder de verschillende negatieve gevolgen van de COVID-19-
maatregelen op kinderen en jongeren uit het oog te verliezen, is het inderdaad 
belangrijk om hieraan aandacht te geven. Het afstandsleren mag dan geen 
volwaardige vervanger zijn voor fysiek onderwijs op school, het heeft bijvoorbeeld 
toch een boost gegeven aan de digitale vaardigheden van kinderen en jongeren, 
en jongeren doen proeven van meer autonomie in het volgen van onderwijs. In 
de jeugdhulp werd het wegvallen van programma’s als een kans gegrepen om 
meer ruimte te maken voor nabijheid en participatie. Dit zijn allemaal zaken die 
meegenomen kunnen of zelfs moeten worden in de praktijk en het beleid van ‘het 
nieuwe normaal’.

Verschillende (meer grootschalige) onderzoeken zijn intussen bijna een jaar oud. 
Het begin van de COVID-19-pandemie was nieuw, leidde tot veel onduidelijkheid 
en onzekerheid, en de lockdown die gold van maart tot en met mei 2020 was de 
strengste tot nu toe. Een jaar later zijn de COVID-19-maatregelen een pak minder 
streng, maar blijven ze ons dagelijks leven zeer sterk beperken en beïnvloeden. 
Studenten en leerlingen volgen altijd of vaak les van thuis uit, kinderen en jongeren 
mogen (weer) maar één hobby in groep uitoefenen, we mogen slechts een beperkt 
aantal mensen zien in open lucht en mogen maar één knuffelcontact hebben, … De 
COVID-19-maatregelen beginnen op iedereen te wegen, en steeds meer wordt het 
signaal gegeven door kinderen en jongeren dat de COVID-19-maatregelen te zwaar 
zijn en er nood is aan perspectief. Door de aanhoudende pandemie, de langdurende 
(veranderende) COVID-19-maatregelen en het gebrek aan perspectief op korte 
termijn, zouden dezelfde bevragingen nu kunnen leiden tot heel andere resultaten. 
Het zou dan ook zeer nuttig zijn om weer (op grote schaal) te onderzoeken hoe 
kinderen en jongeren zich voelen, wat hun ervaringen zijn, waar ze zich aan optrekken 
en hoe zij naar het beleid kijken.

Daarnaast helpt deze bundeling van onderzoeken om enkele specifieke hiaten in 
onze kennis te identificeren. Enkele onderwerpen werden slechts in beperkte mate 
belicht, zoals de impact op kleine kinderen, (cyber)pesten, en geweld tegen kinderen 
en jongeren. Vooral bepaalde groepen kinderen en jongeren in kwetsbare situaties 
worden nog onvoldoende bereikt, en hun perspectief wordt nog te vaak over het 
hoofd gezien. Kinderen en jongeren met financiële problemen thuis, die niet (meer) 
thuis wonen, of met een migratie-achtergrond zijn vaak moeilijker te bereiken 
met online bevragingen. Aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren blijft 
onontbeerlijk, zowel voor onderzoek, beleid als praktijk.



71

Contact 

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) – Children’s Rights Knowledge 
Centre

Kon. Maria Hendrikaplein 5/201

B-9000 GENT 

 
info@keki.be 
www.keki.be  
www.kekidatabank.be

http://www.keki.be  
http://www.kekidatabank.be 

	1. Inleiding
	1.1 Tijdslijn COVID-19-maatregelen

	2. Methodologie
	3. Overzicht onderzoeken
	3.1 Algemene impact COVID-19-maatregelen
	Impact  van de coronacrisis op kinderen
Studiedienst VRT (Ketnet)
	Welke impact heeft de coronacrisis op gezinnen? 
Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee
	Kinderrechtenperspectief in de coronacrisis #jongerenovercorona 
Kinderrechtencommissariaat, Kenniscentrum Kinderrechten & Kinderrechtencoalitie
	Grote Coronastudie, 10e corona enquête 
Universiteit Antwerpen
	COVID-19: een test voor de mensenrechten
Unia
	Welzijnsenquête voor jongeren. Welke impact heeft de coronacrisis op het welzijn van jongeren tussen 12 en 30 jaar? 
Jeugdraad Lokeren
	Bevraging over impact van de coronacrisis op jongeren
Jeugddienst Merelbeke
	Kopzorgen
Sint-Niklaas 
	Coronabevraging 
Dienst Vrije Tijd en Jeugd Laarne 
	Oe ist? Jong Kortrijk over Corona
Jong Kortrijk Spreekt 
	De beleving van de coronacrisis door jonge kinderen volgens hun ouders
Kenniscentrum Kinderrechten
	Resultaten bevraging welzijn bij tieners
Jeugddienst Vorselaar
	Bevraging jongerenwelzijn corona
Jeugddienst en Jeugdraad Duffel

	3.2 Onderwijs ￼
	Thuisonderwijs tijdens de COVID-19 pandemie: de eerste resultaten
UGent, Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen
	Bevraging bij scholieren over de heropstart van de lessen
Vlaamse Scholierenkoepel
	Thuisonderwijs tijdens de COVID-19 pandemie: de eerste resultaten van de tweede fase
Vakgroep experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie, Onderzoeksgroep ontwikkelingsstoornissen, Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen UGent
	De effecten van de COVID-19 crisis en het sluiten van scholen op leerlingprestaties en onderwijsongelijkheid 
Leuven Economics of Education Research, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven
	De invloed van extra schoolsluitingsdagen op gestandaardiseerde testscores in het zesde leerjaar
Leuven Economics of Education Research, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven
	Hoe was de start van dit schooljaar voor de leerlingen?
Vlaamse Scholierenkoepel
	Rapport afstandsleren: Hoe pakten onze scholen het afstandsleren aan?
Mediawijs, VUB, Telenet, Vlaanderen
	Thuisonderwijs tijdens de COVID-19 pandemie: de eerste resultaten van de derde fase (herbevraging na zes maanden)
UGent, Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen.

	3.3 Sociale media & schermtijd 
	Kinderen vooral bezorgd over vakantieplannen en geannuleerde feestjes
Centrum voor Persuasieve Communicatie UGent
	Tieners kijken positief naar de toekomst tijdens de coronaperiode… en naar Instagram
Centrum voor Persuasieve Communicatie UGent
	Schermtijd in tijden van corona, zo zit dat bij jullie!
Medianest 

	3.4 Kwetsbare kinderen en jongeren
	ApartTogether survey
Wereldgezondheidsorganisatie
	De coronacrisis bewijst dat het minder ongewoon kan. Kernpunten uit een peiling bij jongeren en begeleiders uit de jeugdhulp
SOS Kinderdorpen, Vlaams agentschap Opgroeien en de Waalse Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse
	De impact van de COVID-19-maatregelen op kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Hoe overleven kinderen en jongeren in kwetsbare posities de lockdown?
Uit De Marge vzw
	De ervaringen van personen met een handicap en hun mantelzorgers tijdens de coronaperiode
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
	‘Het zijn pittige tijden voor ouders die kiezen voor inclusie’ Steunpunt voor Inclusie & Ouders voor Inclusie 

	3.5 Huiselijk geweld/partnergeweld 
	Relaties, stress en agressie in tijden van corona in België: voornaamste bevindingen over de eerste vier weken van de coronamaatregelen
International Centre for Reproductive Health & Institute for International Research on Criminal Policy, UGent

	3.6 COVID-19 bij kinderen en jongeren 
	COVID-19-infectie bij kinderen in België
Sciensano
	Schoolsurveillance in België in het kader van de COVID-19 epidemie (Resultaten schoolsurveillance 1e semester: 1/09/2020-13/12/2020
Sciensano

	3.7 Lopende onderzoeken

	4. Discussie 
	4.1 Zowel positieve als negatieve signalen rond de impact van COVID-19
	4.2 Onderzoek naar (en met?) kinderen en jongeren 

	5. Conclusie



