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1 INLEIDING – JONGEREN IN BRUSSEL 
Dit rapport wijdt zich aan de vrijetijdsbesteding en participatie van jongeren in het Brussels 

Hoofdstedelijk gewest. Het behandelt hoe jongeren naar Brussel kijken, hoe ze hun vrije tijd 

doorbrengen, wat ze van het bestaande vrijetijdsaanbod vinden en hun actief lidmaatschap 

in organisaties en participatie aan het beleid. We gaan dit na via een bevraging bij Brusselse 

jongeren zelf. Deze vragen zijn te kaderen in eerder wetenschappelijk onderzoek dat gewag 

maakt van een schijnbare terugtrekking van jongeren uit zogenaamde ‘formele’ organisaties 

(bijvoorbeeld sportverenigingen waar een lidmaatschap wordt vereist). Jongeren lijken vaak 

minder betrokken bij traditionele vormen van maatschappelijke en politieke betrokkenheid 

(o.a. gaan stemmen en maatschappelijke betrokkenheid) (zie bijvoorbeeld Delli Carpini, 

2000).  

Meer recente studies hebben echter meer genuanceerde opvattingen opgeleverd over de 

participatie van jongeren. Ze merken op dat jongeren alternatieve kanalen kunnen gebruiken 

die niet door formele organisaties georganiseerd worden (Amna & Ekman 2014; Sloam, 2012; 

Sloam, 2016). Deze nieuwe vormen van participatie worden meestal gecombineerd met meer 

conventionele vormen van sociale betrokkenheid en activiteiten (Gil de Zúñiga, Molyneux & 

Zheng, 2014; Hooghe & Dejaeghere, 2007).  

Het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid en lidmaatschap in formele en/of 

informele organisaties (al dan niet in het kader van vrijetijdsbesteding) kan belangrijk zijn. Zo 

bleek uit eerder onderzoek dat het stimuleren van het ‘sociaal kapitaal’ (bijvoorbeeld door 

het in contact komen met anderen in sportorganisaties) van sociaal kwetsbare jongeren een 

oplossing kan zijn om uit deze situaties te geraken (Buelens e.a., 2015). "Relaties zijn 
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belangrijk" (Field, 2008: 1) en kunnen extra hulpmiddelen aan jongeren aanbieden. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebeurt maatschappelijke betrokkenheid en 

(vrije)tijdsbesteding in een specifieke context: mensen zijn ingebed in twee officiële 

taalgemeenschappen waar een myriade aan gebruikte talen gesproken worden (zie 

bijvoorbeeld het taalsociologisch onderzoek van Rudi Janssens). Daarnaast merken we in dit 

gewest sinds 2000 een aanhoudende verjonging op. Figuur 1 laat de evolutie van de 

verschillende leeftijdsgroepen van 0 tot en met de leeftijd van 24 jaar zien voor de periode 

van 1991 tot en met 2018. Vanaf 2018 worden tevens de predicties van het Federaal 

planbureau (van 16/03/2019) per leeftijdsgroep weergegeven. 

Figuur 1 – De evolutie van de verschillende leeftijdsgroepen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 
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Uit dit overzicht blijkt dat de ontvolking en vooral de “ontgroening” van Brussel een 

dieptepunt heeft gekend midden jaren 1990. De kentering komt er door een toenemende 

instroom in het gewest en de hogere vruchtbaarheid van de groepen die vooral in Brussel 

terug te vinden zijn (Deboosere, Eggerickx, Van Hecke & Waeyens, 2000). 

Brussel is daarmee tevens het jongste gewest van België, in tegenstelling tot het Vlaamse en 

Waalse gewest die aan het vergrijzen zijn (zie Figuur 2).   

Figuur 2 – De verjonging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Evolutie van de 

gemiddelde leeftijd in België en de drie gewesten 

 
   Bron: Sacco e.a., 2016: 2. 

2. Een groeiende bevolking in Brussel

4. Sinds de jaren 1970 verjongt de Brusselse bevolking, waardoor 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) het jongste Gewest van Bel-

gië is  [Rea et al., 2009]. Zoals figuur 1 aantoont, verschilt de evolutie in 

het Brusselse stadsgewest zeer sterk van dat van de overige Belgische 

Gewesten, die veeleer aan het « vergrijzen » zijn. In 2015 telde het BHG 

177.722 jongeren tussen 12 en 24 jaar, zijnde 15 % van de bevolking.

5. De gemiddelde leeftijd van de bevolking is niet homogeen op het 

gewestelijk grondgebied (figuur 2). De verschillen tussen de Brusselse 

gemeenten en vooral tussen de Brusselse wijken kunnen zeer groot 

zijn. In het algemeen wordt een zeer sterke tweedeling centrum-rand 

vastgesteld met een jong centrum (vooral de arme halve maan, die uit 

een groot aantal centrumwijken en de westelijke eerste kroon bestaat) 

en een oudere rand.

3. Jongerenonderwijs

6. Op gewestelijk niveau handelen de beschikbare studies  in grote 

mate over het plaatstekort in de scholen, [Wayens et al., 2013; ATO, 

2012]. Ze stellen op het gebied van stedenbouw, schoolinfrastructuren 

en de strijd tegen het afhaken op school coördinatievormen voor, die 

onder meer concreet gestalte krijgen via de werkzaamheden van de 

Taskforce [Janssens et al., 2009; ATO, 2012; Wayens et al., 2013].

3.1. Secundair onderwijs

7. In 2013-2014 waren 94.230 leerlingen ingeschreven in het gesub-

sidieerd Nederlandstalig en Franstalig secundair onderwijs in Brussel. In 

de twee onderwijssystemen die respectievelijk door elke Gemeenschap 

georganiseerd worden (met 85 %  van de schoolgaande leerlingen in 

het Franstalig secundair onderwijs  in 2013-2014 tegenover 15 %  in het 

Nederlandstalig secundair onderwijs), bestaan er 3  netten (het officiële 

net, het gesubsidieerde officiële net en het gesubsidieerde vrije net) en 

3  onderwijsvormen (algemeen onderwijs, kunst- en technisch onder-

wijs2 en beroepsonderwijs).

8. De forse demografische groei die in Brussel wordt waargenomen, 

alsook het feit dat de Brusselse scholen een groot aantal leerlingen van 

buiten Brussel opvangen, leiden tot onvoldoende capaciteit in de scho-

len. Op dit ogenblik wordt het plaatstekort vooral in het kleuter- en ba-

sisonderwijs  vastgesteld, maar naarmate de leerlingen ouder worden, 

2

2 Die twee richtingen zijn apart in de Vlaamse Gemeenschap.

Muriel SACCO, Wendy SMITS, Dimo KAVADIAS, 

Bram SPRUYT, Caroline D’ANDRIMONT, 

BSI synthesenota. De Brusselse jeugd: 

tussen diversiteit en kwetsbaarheid , 

Brussels Studies, Nummer 98, 25 april 2016, www.brusselsstudies.be
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Jongeren zijn tevens ongelijkmatig gespreid over alle gemeenten of wijken uit het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. In figuur 3 wordt de spreiding op basis van leeftijd in de Brusselse 

wijken gevisualiseerd. Er zijn uitgesproken verschillen merkbaar met vooral een jonge 

bevolking in de kanaalzone en het centrum van de stad en een oudere bevolking in de 

buitenwijken van Brussel. Brussel kent een zogenaamde ‘croissant pauvre’ of ‘arme banaan’, 

een zone grenzend aan het kanaal gekenmerkt door zijn armoede. De Brusselse regio kampt 

ook met een hoge jeugdwerkloosheid (Darquenne e.a., 2009) en deze volgt naadloos de 

grenzen van de ‘croissant pauvre’. Dit fenomeen werd reeds door Kris Kesteloot beschreven 

in de jaren 1990 en zou al een lange geschiedenis kennen (Kesteloot & Roesems, 1998). De 

verschillen die toen bestonden, vinden we vandaag nog steeds terug – ook in de spreiding 

van de leeftijden over het grondgebied. En de verschillen tussen de wijken kunnen zeer groot 

zijn.  

Figuur 3 – De leeftijdsspreiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Gemiddelde 

leeftijd per wijk in 2013 

 
            Bron: Sacco e.a., 2016: 3. 

zal het in de komende jaren meer en meer tot uiting komen in het se-

cundair onderwijs. Volgens ramingen van het BISA zouden er tussen 

2010 en 2020 bijna 46.000 leerlingen (+ 21 %) bijkomen in het basis- 

en secundair onderwijs [Wayens et al., 2013].

9. Op het gewestelijk grondgebied wordt een groot onevenwicht 

vastgesteld met betrekking tot de opvangcapaciteit met, enerzijds, ge-

meenten die minder dan 1 plaats  aanbieden per jongere die naar het 

secundair onderwijs  gaat en op hun grondgebied woont (Sint Agatha-

Berchem en Sint-Jans-Molenbeek op kop) en, anderzijds, gemeenten 

die bijna of meer dan dubbel zoveel plaatsen aanbieden als het aantal 

betrokken jongeren in de gemeente. Er zij evenwel op gewezen dat de 

druk van de inschrijvingsaanvragen kan verschillen tussen de gemeen-

ten, maar vooral tussen de scholen. Dat kan verklaard worden door de 

reputatie of de vlotte bereikbaarheid van de scholen [ATO, 2012].

10. Bovendien zijn er grote ongelijkheden in het onderwijs  in het Brus-

sels  Gewest wegens  het grote plaatstekort.  Het opleidingsniveau van 

de Brusselse bevolking is, zoals  in de rest van België, fors  gestegen in 

de laatste decennia, maar het percentage personen met een laag di-

ploma is  er in mindere mate gedaald dan in de rest van het land. Om-

gekeerd wordt er ook een sterke stijging van het percentage personen 

met meerdere diploma’s  vastgesteld. Dat weerspiegelt de zeer grote 

sociale dualisering in Brussel [Wayens et al., 2013, OGW, 2015].

11. Verschillende indicatoren vestigen de aandacht op de grote 

kwetsbaarheid van een deel van de jeugd, waaronder het percentage 

jongeren “met achterstand”  in hun schooltraject en het percentage jon-

geren die de school vroegtijdig verlaten. De cijfers over de schoolach-

terstand in Brussel zijn alarmerend, aangezien 50 % van de leerlingen 

van het eerste jaar secundair onderwijs  minstens een jaar achterstand 

heeft. Dat cijfer schommelt tussen 35 % en 42 % in de andere Belgi-

sche grote steden [ULB-IGEAT en OGW, 2010]. In 2014 had bijna 15 % 

van de Brusselse jongeren van 18  tot 24 jaar de school vroegtijdig had 

verlaten tegenover een nationaal gemiddelde van 10 % [OGW, 2015].

3
Muriel SACCO, Wendy SMITS, Dimo KAVADIAS, 

Bram SPRUYT, Caroline D’ANDRIMONT, 

BSI synthesenota. De Brusselse jeugd: 

tussen diversiteit en kwetsbaarheid , 
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De kaart is als volgt te lezen: de donkerblauwe wijken zijn de wijken met de oudste bevolking 

en de lichtblauwe tot groene wijken zijn de wijken met de jongste bevolking. We zien de 

kanaalzone terugkomen als een jongere regio: over het algemeen herbevestigen deze cijfers 

dus de sterke tweedeling centrum-rand: een heel jong centrum en de arme ‘banaan’ rond de 

kanaalzone enerzijds – en anderzijds een oudere rand. De bevolking groeit overigens ook het 

sterkst in die ‘banaan’ – voornamelijk dan in Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg, 

maar ook in de delen van de andere gemeenten die zich langs het kanaal bevinden (met name 

Brussel Stad, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek). De bevolking groeit veel minder snel in het 

zuidoosten van het gewest (Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem en Sint-Pieters-

Woluwe). Deze verjonging is pas echt merkbaar sinds het begin van de jaren 2000, maar heeft 

evidente gevolgen voor de schoolse en andere publieke infrastructuur. In de laatste decennia 

van de vorige eeuw was deze infrastructuur afgebouwd of gestagneerd, terwijl deze 

logischerwijze zal moeten evolueren naar een meer efficiënt gebruik of een uitbreiding 

(Dehaibe, 2010). 

De context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan voor jongeren ook één van armoede 

zijn (Janssens, Carlier & Van De Craen, 2009), waarbij de schoolse segregatie van kinderen 

met ouders met een lage socio-economische achtergrond en/of migratieachtergrond 

samenhangt met residentiële segregatie in de regio (Wayens, Janssens & Vaesen, 2013). 

Gezien deze specifieke context van Brussel is het interessant om deze jonger wordende 

populatie wat nader te bekijken. Dit doen we in dit rapport aan de hand van een empirisch 

onderzoek dat in het volgende hoofdstuk nader wordt toegelicht. Dit onderzoek werd 

uitgevoerd door het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) en 
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werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel 

Sven Gatz.  

2 VELDWERK 

2.1 Online vragenlijst / steekproef 

De gegevens voor dit rapport werden verzameld door middel van een online vragenlijst, 

waarin gepeild werd naar vormen van vrijetijdsbesteding en participatie in Brussel. Deze 

vragenlijst bevat gestandaardiseerde vragen die elke respondent moest invullen (zie de 

vragenlijst in bijlage).  De vragenlijst werd uitsluitend in het Nederlands aangeboden, en de 

beoogde populatie waaruit de steekproef werd getrokken zijn respondenten in de 

leeftijdsklasse van 12 tot en met 35 jaar. De beoogde respondenten moesten ook in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Aan de hand van de gemeente waar de respondenten 

wonen en de leeftijd – bij degene die deze informatie ingevuld hadden – bespreken we in dit 

hoofdstuk de jongeren die deelgenomen hebben aan de online bevraging.  406 respondenten 

vulden de vragenlijst volledig of gedeeltelijk in, waarvan 73,2% studenten van een Brusselse 

universiteit, 12,1% respondenten die via jeugdorganisaties gecontacteerd werden en 14,8% 

die via Muntpunt gecontacteerd werden. De invulling van de vragenlijst gebeurde in de 

periode van februari tot en met april 2019, en er werd voor gezorgd dat eenzelfde persoon 

de vragenlijst geen tweemaal kon invullen1.  

De selectie van respondenten gebeurde via jeugdorganisaties, Muntpunt in Brussel (met dank 

                                                      

 
1 Aangezien het om een on-line bevraging ging, hebben we deze controle verricht aan de hand van het 
bewaren en controleren van het IP-adres van de respondenten. Bijkomende logins op hetzelfde IP-adres 
werden geweerd. 
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aan Catherine Vanheusden) en de Vrije Universiteit Brussel (met dank aan Christel 

Vaeremans). De lijst van jeugdorganisaties werd verkregen via Neal Raes, coördinator van de 

jeugddienst bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze jeugdorganisaties werden 

aangeschreven en gevraagd of ze bereid waren om via e-mail een vragenlijst te verspreiden 

onder de jongeren die deelnemen aan de activiteiten binnen hun organisatie. Muntpunt heeft 

de link naar de online vragenlijst op twee verschillende manieren verspreid: door enerzijds 

een e-mail met de link naar Paspartoe kaarthouders en bibliotheekleden uit Brussel te 

versturen, en anderzijds door een bericht met de link naar de vragenlijst op de 

Facebookpagina ‘Gratis in Brussel’ te plaatsen.  

Ter aanmoediging konden de respondenten een prijs winnen. In concreto selecteerden we op 

een aselecte wijze 40 respondenten die hun e-mailadres hadden ingevuld op het einde van 

de vragenlijst2.  

2.2 Kenmerken van de respondenten uit de steekproef  

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 21,1 jaar. 3   Bijna een op acht  van de 

respondenten (11,9%) is bestuurslid in één of meerdere jeugdorganisaties of jeugdwerkingen 

en 19,1% bevindt zich in een lagere socio-economische situatie (jongeren waarvan de ouders 

maximaal een diploma secundair onderwijs behaalden).4 Afgaande op de vragen omtrent de 

achtergrond van de ouders zien we dat in 37,7% van de gevallen de moeder in het buitenland 

geboren werd, terwijl dit percentage 40,2% bedraagt voor de herkomst van de vaders.5  

                                                      

 
2 Zij werden gecontacteerd via e-mail en kregen een incentive (Fnac-bon) opgestuurd. 
3 Het aantal respondenten zonder ontbrekende waarden op deze vraag is 254. 
4 Het aantal respondenten zonder ontbrekende waarden is respectievelijk 293 en 230. 
5 Het aantal respondenten zonder ontbrekende waarden is 239. 
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Als we dit vergelijken met de cijfers van een recente bevraging van het 

Jeugdonderzoeksplatform (JOP - Spruyt, Siongers, Pleysier, Put, en Bradt, 2019) merken we 

toch een aantal verschillen op. De vergelijking is niet eenvoudig om te maken, aangezien de 

afname van de JOP-monitor grotendeels via scholen verloopt, een andere procedure kent en 

andere criteria hanteert. Toch geeft het ons een maatstaf om na te gaan in welke mate in onze 

gelegenheidssteekproef bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zijn. In de huidige 

steekproef rapporteerde bijna een op de vijf (19,1%) uit een gezin te komen met een lage 

socio-economische situatie. Dit is lager dan wat de cijfers van de JOP-monitor rapporteren. 

Het opleidingsniveau van de ouders ligt relatief lager in de twee laatste JOP-monitoren gericht 

op Brussel. Deze monitor verzamelde gegevens over de leerlingen in het Nederlandstalig 

Brussels onderwijs: 43,3% rapporteerde dat ze een hoogopgeleide vader (i.e. diploma van een 

instelling van hoger onderwijs buiten de universiteit, HOBU, of universitair onderwijs) en 41% 

rapporteerde dat ze een hoogopgeleide moeder (hoger of universitair diploma) hadden 

(Vettenburg, Elchardus & Put, 2011: 50). Van de ondervraagden uit de JOP-monitor hadden 

om en bij de zes leerlingen op de tien een moeder of vader van niet-Belgische origine (62,9% 

van de moeders en 63,4% van de vaders met een andere dan Belgische nationaliteit; 

Vettenburg, Elchardus & Put, 2011: 46). 

Dit impliceert dat onze steekproef geen representatief staal is van alle jongeren in Brussel. 

We bereiken relatief minder jongeren uit gezinnen met laag- en middengeschoolde ouders, 

en relatief minder jongeren van niet-Belgische origine. Dat betekent ook dat we voorzichtig 

moeten zijn met gevolgtrekkingen voor alle jongeren in Brussel. Toch kan deze steekproef ons 

belangrijke indicaties geven inzake vrijetijdsbeleving en participatie.   
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3 VRIJETIJDSBESTEDING VAN DE RESPONDENTEN 

3.1 Wat doen de respondenten in hun vrije tijd? 

“Vrije tijd”, de tijd die niet wordt ingevuld door formeel verplichte activiteiten bij jongeren, 

omvat meestal de tijd die jongeren doorbrengen buiten een onderwijs- of arbeidscontext. De 

manier waarop jongeren hun vrije tijd invullen is betekenisvol. Het heeft gevolgen voor 

gedrag, houdingen en waarden die mensen aannemen en vormt een context waarbinnen 

diverse competenties worden aangescherpt in een periode waarin jonge mensen nog niet 

volledig in de routine van het volwassenenleven zijn opgenomen. 

Figuur 4 – Spreiding van deelname aan vrijetijdsactiviteiten, somschaal van 0 tot 100 

(n=352) 
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Op basis van vragen hoe vaak de respondenten deelnemen aan activiteiten6 stelden we een 

meetinstrument op om verschillen in activiteitsgraad in kaart te brengen. Deze meetschaal 

kan op zichzelf niet worden geïnterpreteerd, behalve dat we weten dat de respondenten die 

aangaven aan geen enkele voorgestelde activiteit deel te nemen 0 scoorden, terwijl de 

weinige respondenten die aan bijna de gehele lijst zegden deel te nemen een score 100 

verkrijgen. Participatie lijkt normaal verdeeld te zijn. Het gemiddelde op deze meetschaal 

bedraagt 39,4 (punten op 100, met een standaarddeviatie van 10,4). Het interessante aan dit 

instrument is de mogelijkheid om groepen te vergelijken inzake participatiegraad.  

 

Tabel 1 – Graad van participatie in vrije tijd naar geboorteplaats (n=350) 

 VrijeTijdBXL  

Geboren in België 38,93 ** 

Geboren buiten België 43,16  

Gemiddelde 39,44  

** Het verschil is statistisch significant op p<0,01 

 

Een vergelijking tussen de respondenten die in België geboren zijn en deze die in het 

buitenland zijn geboren, laat bijvoorbeeld zien dat de groep uit het buitenland gemiddeld een 

hogere score heeft (tabel 1). Hetzelfde patroon zien we terugkeren als we kijken naar de 

thuistaal van de respondenten. De jongeren met het Nederlands als thuistaal hebben een 

lager gemiddelde op dit meetinstrument, dan de jongeren met een andere thuistaal dan het 

Nederlands (tabel 2).  

                                                      

 
6 De aangeboden antwoordmogelijkheden waren ‘Dagelijks’, ‘1 keer of enkele keren per week’, ‘1 keer of 
meer per maand’, ‘minder dan 1 keer per maand’, ‘nooit’. 
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Tabel 2 – Graad van participatie in vrije tijd naar thuistaal (n=248) 

 VrijeTijdBXL 

1 Nederlands 38,57 

2 Frans 42,17 

3 Turks 28,23 

4 Berbers 53,23 

5 Arabisch 47,18 

6 Een andere taal  39,60 

Gemiddelde 39,69 

* Het verschil is statistisch significant op p<0,05 

 

Daarbij valt het vooral op dat het de jongeren met thuistaal Arabisch, Berbers of Frans zijn die 

hoger scoren, terwijl de score dan weer lager ligt bij jongeren die thuis Turks spreken. Voor 

de volgende vrijetijdsactiviteiten stelden we de vraag aan de respondenten hoe vaak ze aan 

deze activiteiten deelnemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We hebben hun 

antwoorden geordend volgens de frequentie van deelname.  
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Tabel 3 – Vrijetijdsactiviteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

Nooit 1x/maand Wekelijks+ Gem.  
Thuis sociale media bekijken (Youtube, blogging) 3,1% 6,5% 90,3% 4,54 
Thuis muziek beluisteren 4,3% 8,2% 87,5% 4,48 
Online series bekijken 6,5% 20,5% 73,0% 3,94 
Langs gaan bij vrienden, vrienden op bezoek hebben, of samen iets met 
vrienden doen 

 
2,6% 

 
34,4% 

 
63,1% 

 
3,66 

Vrienden ontmoeten op straat, op pleinen, in de stad… 6,5% 34,9% 58,5% 3,53 
TV kijken 17,6% 25,0% 57,4% 3,43 
Boeken en/of strips lezen voor ontspanning 12,5% 48,0% 39,5% 3,05 
Op café gaan 11,6% 51,4% 36,9% 3,01 
Dingen samen doen met het gezin (met ouders, broers, zussen, kinderen, ...) 14,5% 49,1% 36,4% 3,01 
Sporten buiten clubverband 21,6% 35,8% 42,6% 2,89 
Naar de bibliotheek gaan 10,2% 63,6% 26,1% 2,82 
Naar een fuif, dancing of feestje gaan 14,2% 59,9% 25,9% 2,75 
Wandelen in de natuur 13,6% 62,5% 23,9% 2,72 
Winkelen, shoppen in de stad, winkelcentrum 3,1% 83,5% 13,4% 2,70 

Naar de film gaan, theater gaan, een museum bezoeken 3,4% 86,1% 10,5% 2,66 
Rondhangen op straat 31,8% 39,5% 28,7% 2,52 
Afspreken of dingen doen met je lief 50,0% 8,0% 42,0% 2,51 
Creatieve hobby’s (schrijven, toneelspelen, zingen, schilderen, ...) 44,0% 30,1% 25,9% 2,30 
Cursussen les volgen (dansles, muziekschool, taalcursus…) 48,9% 26,1% 25,0% 2,19 
Thuis gamen 54,3% 21,6% 24,1% 2,13 
Naar een muziekfestival of muziekconcert gaan 17,6% 79,3% 3,1% 2,12 
 Sporten in clubverband (bv. voetbalclub, turnclub, …) 58,5% 12,8% 28,7% 2,08 
Deelnemen aan sociale doelen (vrijwilligerswerk, een sociaal doel steunen) 38,1% 48,3% 13,6% 2,07 
Andere vrijetijdsactiviteiten in Brussel (indien nodig, gelieve aan te vullen) 70,5% 11,9% 17,6% 1,81 
Deelnemen aan religieuze activiteiten 67,9% 18,8% 13,4% 1,72 
Naar de jeugdbeweging of jongerenwerking gaan 73,0% 11,4% 15,6% 1,65 
Naar een sportwedstrijd gaan kijken 57,7% 37,5% 4,8% 1,64 
Actief deelnemen aan workshops, cursussen rond dans, muziek, nieuwe 
media, (graffiti-)kunst… 

 
54,0% 

 
42,0% 

 
4,0% 

 
1,62 

Naar een jeugdhuis gaan 65,9% 29,5% 4,5% 1,53 
Technische hobby’s (sleutelen aan computer, brommer, auto...) 74,7% 18,8% 6,5% 1,48 
In een muziekband spelen (repeteren, optreden, ...), samples maken, mixen 83,2% 11,4% 5,4% 1,34 

 
 

De drie meest populaire activiteiten inzake frequentie van deelname zijn 'thuis sociale media 

bekijken' (met 90,3% die op zijn minst wekelijks sociale media bekijkt), 'thuis muziek 

beluisteren' (met 87,5% op zijn minst wekelijks) en 'online series kijken' (met 73% op zijn 

minst wekelijks). Opvallend is dat deze drie activiteiten in het algemeen bij de jongeren thuis 

doorgaan, individueel worden beoefend en digitale media vereisen. 

Volgens Tourne en Bradt neemt het gebruik van internet en sociale media bij jongeren almaar 
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toe. Deze blijken in de plaats te komen van de traditionele ontspanningsactiviteiten 

binnenshuis zoals lezen. Ook zijn de online en de offline vrijetijdsbesteding verbonden met 

elkaar en vloeien beide werelden voortdurend in elkaar over. Sociale media zijn bijvoorbeeld 

voor het overgrote deel van de jongeren een manier om in contact te blijven met hun 

vrienden (Tourne & Bradt, 2019: 219-222). 

'TV kijken' past binnen het lijstje van de hoge scoorders, als een individuele en niet-

georganiseerde informele vrijetijdsbesteding. De twee andere activiteiten: 'langs gaan bij 

vrienden, vrienden op bezoek hebben, of samen iets met vrienden doen' en 'vrienden 

ontmoeten op straat, op pleinen, in de stad…' geven aan dat jongeren toch ook regelmatig 

met elkaar afspreken. Elkaar ontmoeten – buiten het met elkaar communiceren via digitale 

media – is ook belangrijk voor hen. 

Het valt op dat alle activiteiten waaraan meer dan de helft van de jongeren aangeeft wekelijks 

of meer dan wekelijks te participeren, informele en niet-georganiseerde activiteiten zijn. Dit 

hoeft niet als iets negatief te worden gezien. Van der Eecken en Bradt stellen dat een 

diversiteit aan georganiseerde en ongeorganiseerde vrijetijdsactiviteiten voor jongeren een 

diversiteit aan leermogelijkheden biedt (van sociale vaardigheden tot kansen om initiatief te 

nemen of dingen te ontdekken). Verder in dit rapport zullen we ook zien dat jongeren in hun 

vrije tijd niet alleen op zoek gaan naar leer- en groeikansen, maar vooral ook vrienden willen 

ontmoeten en activiteiten opzoeken om zich te kunnen ontspannen. Verder geven de 

onderzoekers ook aan dat de Vlaamse beleidsmakers meer en meer aandacht moeten 

schenken aan het scheppen van kansen en ruimte voor informele vrijetijdsbesteding van 

jongeren (Van der Eecken & Bradt, 2019: 244-245). 
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We merken op dat jongeren in hun vrije tijd vaak thuis met multimedia en sociale netwerken 

in de weer zijn. Activiteiten die de jongeren eerder maandelijks beoefenen (waarbij meer dan 

de helft van de respondenten ‘1 keer of meer per maand’ antwoordt) zijn daarentegen 

activiteiten die buitenshuis doorgaan en niet-virtuele activiteiten waarbij jongeren 

voornamelijk met hun vrienden afspreken. Dit gaat dan over 'op café gaan', 'naar de 

bibliotheek gaan', 'naar een fuif, dancing of feestje gaan', 'wandelen in de natuur', 'winkelen, 

shoppen in de stad', 'naar de film gaan, naar het theater gaan of een museum bezoeken' of 

'naar een muziekfestival of concert gaan'. We merken hier weer dat informele en niet-

georganiseerde manieren om de vrije tijd door te brengen, zoals met vrienden thuis of in de 

publieke ruimte afspreken, voorkeur krijgen op het georganiseerde aanbod.  

De manieren om de vrije tijd door te brengen die het minst beoefend worden zijn 'naar een 

jeugdhuis gaan', 'technische hobby's en 'in een muziekband spelen, …'. Het jeugdwerk met 

jeugdhuizen, jeugdbewegingen en jongerenwerkingen komt onderaan in de lijst te staan. 73% 

gaat nooit naar de jeugdbeweging of jongerenwerking en slechts 4,5% zegt wekelijks naar een 

jeugdhuis te gaan (hier tegenover staat 65,9%, die er nooit binnenstapt). Naast het jeugdwerk 

zien we dat ook het formele actieve aanbod van workshops en cursussen (met 54% nooit), 

religieuze activiteiten (met 67,9% nooit) en zich inzetten voor sociale doelen (met 13,6% 

wekelijks en meer) slechts een matig succes hebben bij deze Brusselse jongeren. Ook sporten 

buiten clubverband heeft beduidend meer succes dan sporten in clubverband.  
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3.2 Lidmaatschap van verenigingen 

We zagen dat er een groot verschil bestaat tussen de beleving van individuele vormen van 

vrijetijdsbesteding en de meer formele vormen van deelname aan vrijetijdsactiviteiten. Deze 

laatste vorm van participatie vervult echter een maatschappelijke sleutelrol. Onderzoek laat 

meermaals zien dat lidmaatschap van een vereniging buiten de eigen kleine kring van familie 

en nauwe vriendenkring een belangrijke rol vervult op het vlak van maatschappelijke 

integratie. Lidmaatschap en deelname aan het verenigingsleven versterkt de sociale cohesie 

van een gemeenschap of een stad (Elchardus, Huyse & Hooghe, 2000). Maatschappelijk 

betrokken jongeren onderschrijven in sterkere mate de waarden van onze democratische 

samenleving (Kavadias, 2004). Wie lid is en deelneemt heeft meer kans om zich betrokken te 

voelen bij de ruimere samenleving, heeft een sterker ‘politiek zelfbeeld’, en voelt zich meer 

in staat om op die samenleving in te werken (Theocharis & Van Deth, 2018).  

Respondenten konden aangeven van hoeveel en van welke organisaties ze actief lid zijn. Ze 

konden uit de volgende types van organisaties kiezen: een jeugdbeweging; een 

sportvereniging; een vereniging of actiegroep rond de Derde Wereld, rond vrede of rond 

mensenrechten; een religieuze of levensbeschouwelijke vereniging; een hobbyvereniging; 

een vereniging die anderen helpt; een (amateur-)kunstbeoefening; een speelplein; de 

grabbelpas; roefel; een jeugdhuis of jeugdclub; een politieke jongerenbeweging; een 

vereniging voor holebi’s of een culturele vereniging. Uit figuur 5 blijkt dat een groot deel van 

de bevraagde jongeren een actief lidmaatschap opneemt in een organisatie. 
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Figuur 5 – Aantal actieve lidmaatschappen in organisaties  

 

Uit de survey komt het beeld naar voren dat bevindingen uit vorig onderzoek naar participatie 

aan het verenigingsleven bevestigt: het leeuwendeel van het lidmaatschap van jongeren 

betreft sport- en jeugdbewegingen. Sportverenigingen krijgen de voorkeur met 21% van de 

bevraagden als actief lid. Jeugdbewegingen komen op de tweede plaats, met 15% van de 

bevraagden die een actief lidmaatschap opnemen. Slechts een minderheid is actief lid in 

meerdere verenigingen. 

3.3 Wat vinden jongeren van het aanbod? 

Op basis van de vraag: ‘stel dat men in Brussel iets nieuws wil organiseren, wat zou je dan 

aanspreken?’ konden de respondenten antwoorden op een schaal tussen twee uitersten. De 

resultaten worden in figuur 6 en figuur 7 visueel voorgesteld. In deze diagrammen worden in 

verschillende kleuren de verschillende percentages in de kolommen weergegeven en geeft de 

zwarte lijn het midden aan. Bij een gelijke verdeling zouden alle vijf kleurvlakken even breed 

zijn. 

Jeugdbeweging en een sportvereniging, 
sportclub = meest aanwezig  
(15% en 21%, n=317) 

Gemiddelde = 0.94, standaardafwijking = 1.37, n=311 
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Figuur 6 – Percentages tussen uitersten van kenmerken van vrijetijdsactiviteiten 

 

De meest uitgesproken resultaten tonen dat respondenten een grote voorkeur hebben voor 

activiteiten die ze samen met andere mensen kunnen beoefenen. Als er in Brussel iets 

georganiseerd wordt, is dit voor de jongeren liefst iets om samen met andere mensen te doen 

of iets waar ze samen met anderen naartoe kunnen gaan.  

Figuur 7 – Percentages tussen uitersten van kenmerken van vrijetijdsactiviteiten 

 

Hierop aansluitend geven de respondenten ook aan de aanwezigheid van mensen die ze goed 

kennen belangrijk te vinden. Ze zijn ook geen voorstander van activiteiten die afwisselend 

met andere mensen plaatsvinden. We kunnen er dus van uit gaan dat als er wordt 
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deelgenomen aan activiteiten buitenshuis het voor de Brusselse jongeren belangrijk is dat ze 

dat in vertrouwd gezelschap doen. Dit sluit aan bij het onderzoek van Van der Eecken en Bradt 

waaruit blijkt dat Vlaamse jongeren in hun vrije tijd vooral hun vrienden willen ontmoeten, 

of bepaalde activiteiten willen doen waar ze echt goed in zijn of beter in willen worden. Ook 

hun leefwereld verruimen en nieuwe dingen ontdekken blijkt belangrijk voor een groot deel 

van hen, met als voorwaarde dat het aansluit bij wat vertrouwd is: vrienden, activiteiten waar 

ze goed in zijn, … Ook het ontspannen of “verzetten van gedachten” blijkt voor veel jongeren 

belangrijk in hun vrije tijd (Van der Eecken & Bradt, 2019: 243). 

Vervolgens merken we op dat de respondenten in het huidige onderzoek zich weinig 

aangesproken voelen door betalende activiteiten. Een toegangsprijs kan dus snel een cruciale 

drempel vormen en zo bepaalde doelgroepen uitsluiten. Ook aan de duur van de activiteiten 

hechten de respondenten aanzienlijk belang. Activiteiten van een halve dag of langer spreken 

beduidend minder aan dan activiteiten die niet langer dan 3 uur duren. Verder is er eveneens 

een voorkeur voor activiteiten op vaste uren. Dit rijtje van geprefereerde activiteiten wordt 

afgesloten met de voorkeur voor activiteiten dicht bij huis. Als we dit samenvatten komt een 

nogal “gemakzuchtig” beeld naar voren: we zien in hoofdzaak een verlangen naar korte, 

kosteloze activiteiten op vaste uren dicht bij de woonplek. 

3.4 Waar brengen de respondenten hun vrije tijd door in Brussel? 

We zijn ook geïnteresseerd in de locaties waar de respondenten hun vrije tijd doorbrengen. 

De volgende grafiek geeft een overzicht van een aantal Brusselse instellingen met de 

percentages van de respondenten die deze instellingen al eens bezocht hebben.  
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Tabel 4 – Locaties vrije tijd in Brussel en nooit/ooit geweest 

 Is gekend, maar nooit geweest Is gekend en zijn er geweest 

De Markten 10,3% 28,6% 

Bronks 14,8% 27,2% 

De Vaartkapoen 12,9% 11,0% 

De Pianofabriek 14,1% 9,5% 

De Kriekelaar 12,9% 9,5% 

Elzenhof 12,9% 8,4% 

De Zeyp 7,2% 7,2% 

De Kroon 12,6% 7,4% 

De Maalbeek 16,0% 6,2% 

Essegem 8,8% 6,0% 

De Platoo 7,6% 5,0% 

De Linde 11,0% 3,1% 

WABO 5,7% 2,9% 

 Ten Noey 5,7% 2,4% 

De Dam 7,9% 2,1% 

Kontakt 8,8% 1,4% 

Nohva 4,3% 1,2% 

Andere* 2,4% 16,2% 

 

Op het gebied van de locaties springen vooral het gemeenschapscentrum ‘De Markten’ en 

het theater voor jong publiek ‘Bronks’ eruit. Respectievelijk 28.6% en 27.2% van de 

respondenten geven aan deze organisaties al bezocht te hebben. Opvallend is dat deze twee 

instellingen in het centrum van Brussel zijn gesitueerd. We merken vervolgens op dat de 

gemeenschapscentra en de grote Nederlandstalige culturele spelers relatief gekend zijn bij de 

jongeren. Een deel stapt er zelfs af en toe binnen, vooral bij diegene die centraal gelegen zijn. 

De jongeren konden ook zelforganisaties waar ze hun vrije tijd doorbrengen ingeven. Hierbij 

kwamen onder andere gemeenschapscentra en toneelhuizen maar ook kunsthuizen (Bozar), 

concertzalen (AB, Botanique), bibliotheken (Muntpunt) en jeugdhuizen (jeugdhuis DAR) aan 

bod. 
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3.5 Zijn er voldoende voorzieningen in Brussel? 

We bevroegen ook of er – volgens de respondenten – voldoende voorzieningen zijn in het 

gewest. We stellen hier de resultaten schematisch voor met de percentages van de jongeren 

die akkoord gaan, niet akkoord gaan, of het item niet hebben ingevuld.  

 

Tabel 5 – Zijn er voldoende voorzieningen? 

 Geen antwoord Ja Nee 

winkelen/shoppen 24,1% 71,4% 4,5% 

film, theater, museum 24,8% 69,2% 6,0% 

vrienden ontmoeten op straat, op pleinen 27,2% 57,5% 15,3% 

naar de bibliotheek gaan  30,3% 59,9% 9,8% 

op café gaan 30,5% 64,7% 4,8% 

in de natuur wandelen 32,7% 35,3% 32,0% 

naar een fuif, dancing of feestje gaan 36,5% 48,9% 14,6% 

naar een muziekfestival of muziekconcert gaan 38,7% 52,5% 8,8% 

sporten buiten clubverband 42,7% 44,2% 13,1% 

deelnemen aan sociale doelen (vrijwilligerswerk, ...) 60,4% 28,2% 11,5% 

actief deelnemen aan workshops, cursussen rond dans, muziek, nieuwe 
media, (graffiti-)kunst, … 66,6% 20,3% 13,1% 

sporten in clubverband  69,5% 24,3% 6,2% 

naar een sportwedstrijd gaan kijken 71,1% 20,0% 8,8% 

naar een jeugdhuis gaan 77,1% 16,0% 6,9% 

deelnemen aan religieuze activiteiten 77,8% 16,9% 5,3% 

naar de jeugdbeweging of jongerenwerking gaan 80,9% 14,8% 4,3% 

in een muziekband spelen, samples maken, … 89,3% 4,5% 6,2% 
Noot: de eerste kolom toont het percentage van mensen die het item niet hebben ingevuld. 

 

De voorzieningen waarvan de respondenten overwegend aangeven dat ze voldoende 

aanwezig zijn in Brussel zijn de mogelijkheden tot winkelen en shoppen, om naar de film of 

het theater te gaan of om een museum te bezoeken. Verder gaven de jongeren aan dat er 

voldoende plekken zijn om met vrienden op de straat of op pleinen af te spreken, om op café 

af te zakken, om een muziekfestival of een concert bij te wonen, of om naar een fuif, een 
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dancing of een feestje te gaan. 

We kunnen vaststellen dat het merendeel van de voorzieningen waarvan de jongeren 

aangeven dat ze voldoende aanwezig zijn niet specifiek voor hen werden uitgebouwd. Brussel 

als grootstad heeft een uitgebreid toeristisch, commercieel en recreatief aanbod dat ook heel 

wat mogelijkheden biedt voor jongeren. Denk maar aan de musea, cafés, winkels, etc... Het 

valt op dat de voorzieningen die zich specifiek naar jongeren richten op beduidend minder 

aandacht kunnen rekenen.  

3.6 Wat zijn de hinderpalen tot participatie? 

We zagen al dat de respondenten slechts matig deelnemen aan het georganiseerde 

vrijetijdsaanbod voor jongeren in Brussel. We hebben de respondenten ook gevraagd naar de 

belangrijkste drempels in hun zoektocht naar vrijetijdsactiviteiten in Brussel. We bespreken 

hier ook enkele zaken die deze matige participatie aan het vrijetijdsaanbod verder kunnen 

verduidelijken. 

 

Tabel 6 – Belangrijkste hinderpalen tot participatie  
 

Niet aangeduid Aangeduid 
De uren waarop de activiteit doorgaat passen niet 69,4% 29,4% 
Het is te duur 78,7% 21,2% 
Er wordt geen Nederlands gesproken 81,6% 18,6% 
Mobiliteit / vervoer is een probleem 85,4% 14,8% 
Het bestaat niet in Brussel 85,8% 13,8% 
Er is geen plaats meer / het is volzet 89,2% 10,5% 
Toegankelijkheid is een probleem 93,0% 6,7% 
Niet genoeg vertrouwen in de begeleiding tijdens de activiteit 95,5% 4,5% 
Andere reden* 87,6% 12,9% 

* Andere: Aanbod onduidelijk (informatie / promotie / reclame / zichtbaarheid) 
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De respondenten geven als belangrijkste hinderpalen aan dat de uren waarop de activiteiten 

doorgaan vaak niet passen, de activiteiten te duur zijn en dat er geen Nederlands wordt 

gesproken. Ze gaven ook mee dat de informatie soms ook gewoon niet tot bij hen geraakt. 

Zaken die volgens de jongeren amper een hinderpaal vormen zijn dat de activiteiten volzet 

zijn, dat de fysieke toegankelijkheid een probleem vormt of dat er een gebrek aan vertrouwen 

is in de begeleiding tijdens de activiteit. Ook het (gebrek aan) vervoer naar en van de activiteit 

en het ontbreken van bepaalde vrijetijdsactiviteiten in Brussel wordt door een deel van de 

respondenten aangegeven als hinderpaal tot participatie. Dit laatste brengt ons naar het 

volgende hoofdstuk. 

3.7 Wat ontbreekt nog op het gebied van vrijetijdsbesteding? 

Via een open vraag werd gepeild naar wat er nog ontbreekt op het gebied van 

vrijetijdsbesteding. Zowat een vierde van de respondenten nam de moeite om deze vraag 

kort, of in een aantal gevallen heel uitgebreid, te beantwoorden. Dat 26,7% van de 

respondenten hier een antwoord op geeft toont op zich al aan dat er volgens de jongeren nog 

ruimte is voor verbetering.  

We groepeerden de meest voorkomende antwoorden en plaatsten deze onder 

gemeenschappelijke noemers. Deze algemene noemers worden samengebracht in tabel 7. 

We merken dat de jongeren niet alleen vragende partij zijn naar een aanbod dat voor hen 

georganiseerd wordt, maar dat ze vooral op zoek zijn naar plekken die mogelijkheden bieden. 

Ze zijn met andere woorden niet alleen vragende partij voor workshops en een georganiseerd 

sportaanbod, maar ook en vooral voor ruimtes waar ze op een informele en niet-

georganiseerde manier zonder te veel verplichtingen en belemmeringen van bijvoorbeeld 
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vaste uren of inschrijvingen, hun vrije tijd kunnen doorbrengen.  

 

Tabel 7 – Ervaren nood inzake vrijetijdsaanbod in Brussel  

Ervaren noden Percentage 

Openbare veilige (feest)ruimtes/fuifzaal (ook voor minderjarigen) 13,4% 

 Initiatieven die samenbrengen 12,5% 

 Workshops (koken, taal, …) 10,7% 

 Georganiseerde Sport 8,9% 

 Andere 8,0% 

 Mogelijkheden voor muziek/dans (doen) 8,0% 

 Informele Sportgelegenheden (pleinen, niet competitief gerichte clubs) 6,3% 

 Groen + Kanaal (gebruik maken van kanaal + meer groenvoorzieningen, milieugerichte activiteiten) 7,1% 

 NL Activiteiten 5,4% 

 Openluchtactiviteiten (sport, vrije tijd, cultuur, buurt/feesten) 4,5% 

 Feesten (festivals, ...) 4,5% 

 (Openlucht)zwembaden 3,6% 

 Goedkope mogelijkheden voor cultuur (luisteren) 1,8% 

 Meer cafés, bars in centrum 2,7% 

 Activiteiten zoals paintball, carting, ... 2,7% 

 

De jongeren verwijzen met name naar openbare veilige (feest)ruimtes en fuifzalen (ook voor 

minderjarigen), mogelijkheden voor muziek en dans, informele sportgelegenheden, groene 

ruimtes en openluchtzwembaden. De jongeren brachten ook zelf enkele ideeën aan die het 

vrijetijdsaanbod zouden kunnen verbeteren. We merkten bij het bespreken van de 

hinderpalen tot participatie al op dat voor een aantal jongeren het een drempel kan vormen 

als er geen Nederlands wordt gesproken. Hier merken we op dat jongeren voorstellen om 

Nederlandstalige maar ook tweetalige initiatieven zoals bijvoorbeeld een tweetalige 

jeugdbeweging op poten te zetten. 

De kostprijs werd ook aangegeven als een belangrijke drempel. Het ontbreken van een 

bepaald aanbod in Brussel en gebrek aan vervoer kwamen ook aan bod als hinderpalen. 
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Wederom merken we op dat de jongeren hier stellen dat meer en goedkopere 

vrijetijdsinitiatieven en een beter openbaar vervoer ’s nachts, van en naar de rand, hun 

vrijetijdsbesteding zou verbeteren7.  

3.8 Beleidsparticipatie en inspraak 

We zagen reeds dat onze steekproef de groep van iets hoger opgeleide jongeren bereikt. Dit 

vertaalt zich ook in hun attitudes inzake participatie en inspraak. Zo’n 13,6% heeft al eens 

inspraak gehad in het beleid van jeugdwerkorganisaties of jongerenwerkingen. Ook blijkt dat 

6,2% al eens inspraak heeft gehad in het jeugdbeleid in Brussel.  

Volgens Spruyt, Mastari en Van Droogenbroeck zijn de Vlaamse jongeren slechts weinig 

geïnteresseerd in politiek, wat de beperkte inspraak in het Brusselse jeugdbeleid mee kan 

verklaren. De politieke interesse ligt bij jongeren lager dan bij de bevolking tussen 25 en 65 

jaar. Politiek vormt bij jongeren zelden het gespreksthema. Jongeren geven ook aan slechts 

weinig van politiek te begrijpen en hebben in vergelijking met volwassenen een minder goed 

besef van hoe politiek hun dagelijks leven beïnvloedt. De politieke interesse en competentie 

blijken bij de onderzochte doelgroep (14 tot 25 jaar) toe te nemen met de leeftijd (Spruyt, 

Mastari & Van Droogenbroeck, 2019: 160-162). 

In dit onderzoek zijn de bevraagde jongeren vragende partij voor meer inspraak, voor meer 

vertrouwen, voor meer en correctere informatie naar de jongeren toe en voor een betere 

communicatie met de politiek die beter naar hen luistert of hen een forum biedt.  

                                                      

 
7 Naast deze meer voorkomende vragen kwamen een aantal minoritaire standpunten naar voren door 

een beperkt aantal respondenten. Zo was er de suggestie om aparte activiteiten te laten doorgaan 

voor mannen en vrouwen (seksegescheiden) en om de lokale sportinfrastructuur hierop af te 

stemmen. 
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De respondenten doen ook zelf een aantal voorstellen over hoe die inspraak vorm zou kunnen 

krijgen. Via een aparte jeugdraad bijvoorbeeld, die naast de bestaande politieke structuren 

functioneert of die via aparte verkiezingen samengesteld wordt. Verdere voorstellen zijn om 

het stemrecht te vervroegen naar 16 jaar en om een participatiemonitor op te zetten via een 

jaarlijkse of tweejaarlijkse bevraging.  

Twee andere ideeën die door de jongeren worden aangereikt om de participatie beter af te 

stellen op de leefwereld van de jongeren verwijzen naar de rol van de scholen of van nieuwe 

technologieën. Ze stellen voor om gebruik te maken van enerzijds het secundair onderwijs of 

de jongerenorganisaties en anderzijds van de digitale communicatietechnieken en de sociale 

media om de jongeren te bereiken en inspraak te geven. 

3.9 Houding tegenover Brussel 

Via het vrijetijdsonderzoek wilden we ook meer te weten komen over hoe de jongeren 

tegenover Brussel staan en welke band ze met de stad hebben. We hebben de volgende 

stellingen bij hen afgetoetst.  

 

Tabel 8 – Stellingen over Brussel (n=253) 

Stellingen - -/+ + 
In Brussel voel ik me thuis 6,3% 15,8% 77,9% 
De onveiligheid in Brussel wordt sterk overdreven door de media 11,5% 19,4% 69,2% 
Brussel is een aangename stad om in te wonen 8,3% 24,9% 66,8% 
Brusselaars zijn plezierige mensen 8,7% 30,8% 60,5% 
Brussel is een aantrekkelijke stad 16,6% 33,2% 50,2% 
Brussel heeft veel rustige plekjes 22,9% 27,7% 49,4% 
Brussel is een ongezonde stad 25,7% 37,9% 36,4% 
In Brussel is er veel criminaliteit 24,9% 46,2% 28,9% 
‘s Avonds durf ik in Brussel niet alleen op straat te lopen 52,2% 23,7% 24,1% 
Ik wil later zeker niet in Brussel wonen 61,7% 18,6% 19,8% 
Brussel is een stad vol problemen 45,1% 38,3% 16,6% 
Ik haat Brussel 90,5% 6,7% 2,8% 
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We merken dat bijna acht op de tien jongeren (77,9%) zich thuis voelt in Brussel, dat 66,8% 

Brussel een aangename stad vindt om in te wonen en dat 60,5% Brusselaars plezierige 

mensen vindt. Minder dan 5% (slechts 2,8%) geeft aan dat ze Brussel haten. Het merendeel 

van de respondenten voelt zich dus blijkbaar goed in Brussel. Deze respondenten wonen niet 

alleen in de stad, ze hebben ook een positieve band met die stad.  

De uitstraling van de stad doet het in vergelijking iets minder goed met ongeveer de helft van 

de respondenten die Brussel een aantrekkelijke stad en een stad met veel rustige plekjes 

vindt.  

Voor de jongeren blijken de minpunten van Brussel voornamelijk polutie (de ongezonde stad), 

en het onveiligheidsgevoel (de criminaliteit) te zijn. Maar ook op deze punten lopen de 

meningen uiteen en positioneert een relatief grote groep centraal (ze verklaren zich noch 

akkoord, noch niet akkoord met de aangeboden stellingen).  36,4% vindt Brussel een 

ongezonde stad, en 28,9% vindt dat er in Brussel veel criminaliteit is. Ongeveer een kwart van 

de bevraagden durft er 's avonds niet alleen op straat lopen en ongeveer een op vijf wil later 

zeker niet in Brussel wonen. Toch geeft de meerderheid (69,2%) aan dat de onveiligheid in 

Brussel sterk overdreven wordt in de media.  

Over het algemeen zien we dus een positieve houding ten aanzien van Brussel. We 

constateren een beperkt aantal statistisch significante verschillen tussen verschillende 

groepen respondenten en hun houding ten aanzien van Brussel. Zo zien we dat jongeren met 

een hoger opgeleide vader positiever staan ten aanzien van Brussel dan de andere 

respondenten. Ook de jongeren waarvan de ouders in België geboren zijn vertonen een iets 

hogere mate van trots op de stad, en hetzelfde zien we inzake de thuistaal. Nederlandstalige 
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respondenten zijn iets “trotser” op Brussel dan de anderstalige respondenten. 

Een aantal van de vragen met betrekking tot de perceptie van Brussel werden tevens in een 

onderzoek bij jongeren in 2002 gesteld. Dat onderzoek bevroeg Franstalige en 

Nederlandstalige leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs (Kavadias, 2004B).  

Als we de evolutie in de tijd gaan bekijken hoe Brussel door zijn jonge bevolking gepercipieerd 

wordt, merken we een positieve evolutie in vergelijking met het eerder onderzoek uit 2002 

(figuren 7 en 8).  

Figuur 8 -Trots om Brusselaar te zijn 

 

De trots om een Brusselaar te zijn lijkt toegenomen, van een gemiddelde score van 59,3 

punten (op een 100-punten meetschaal) naar 72,3. Ook wordt Brussel iets minder als een 

vuile stad gezien, maar deze evolutie is minder sterk gegeven de verschuiving in gemiddelde 

score van 49,9 naar 45,3 punten (op een 100 punten schaal). 
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Figuur 9 - Brussel is een vuile stad 

 

Deze houding ten aanzien van de stad zegt iets over perceptie van de stad, maar ook over de 

positionering van elke jongeren in Brussel. Uit verdere analyses blijkt ook dat de jongeren die 

trots zijn op Brussel, minder geneigd zijn om deze stad als onveilig en/of vuil te vinden. Voorts 

zien we eveneens dat de Jongeren die participeren aan vrijetijdsactiviteiten ook minder vaak 

negatief tegenover Brussel staan. Participatie in de stad verhoogt de band met de stad. Dat 

uit zich ook in de positieve correlatie tussen actief lidmaatschap en trots op de stad: wie actief 

participeert, voelt zich ook trotser. En dit beeld wordt enkel bevestigd door de samenhang 

tussen inspraak en de houding ten aanzien van Brussel: Jongeren die aangeven inspraak te 

hebben gehad in een jeugdorganisatie zijn positiever, trotser op Brussel en staan minder 

negatief ten aanzien van de stad. Kortom, we vermoeden dat we hier een goede indicator 

hebben voor burgerschap in Brussel. 
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4 CONCLUSIE 
In dit rapport werd een nieuw onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van jongeren in Brussel 

gepresenteerd. De vrije tijd van de respondenten in dit onderzoek blijkt hoofdzakelijk op een 

‘informele’ en minder formeel georganiseerde manier door te worden gebracht. Vanuit de 

respondenten kwam de vraag om de vrijetijdsbesteding wat meer te stimuleren, waarbij 

wordt verwezen naar maatregelen omtrent de prijs, aanbod en meer en betere informatie. 

De eis tot meer inspraak in het jeugdbeleid kwam ook ter sprake.  

We zagen dat jongeren een groot deel van hun vrije tijd binnenshuis achter een beeldscherm 

doorbrengen. Dit is gelinkt aan hun sociaal leven buitenshuis. De netwerken die ze via de 

sociale media uitbouwen vallen deels samen met de fysieke contacten die ze met vrienden 

hebben. Er worden ook regelmatig buitenshuis dingen gedaan. We merken dat 

ongeorganiseerde activiteiten, zoals met vrienden op informele plekken afspreken, de 

voorkeur krijgen op deelname aan het georganiseerde vrijetijdsaanbod.  Participatie aan 

georganiseerde en ongeorganiseerde vrijetijdsactiviteiten bieden een diversiteit aan 

leermogelijkheden aan jongeren. Een combinatie van beide is dus wenselijk, maar de 

beperktere deelname aan het georganiseerd aanbod laat uitschijnen dat er ook zeker ruimte 

is voor een uitbreiding daarvan.  

Er is bij de jongeren ook expliciet een vraag naar meer aanbod. We merken dat de bevraagde 

jongeren vooral vragende partij zijn voor – naast het meer traditionele georganiseerde 

aanbod – locaties en mogelijkheden voor ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding. Verder wordt 

er niet alleen gevraagd naar meer Nederlandstalige activiteiten maar ook naar een tweetalig 

aanbod.  
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Jongeren willen in hun vrije tijd ook hun gedachten kunnen verzetten en geven voorkeur aan 

het vertrouwde, met name de aanwezigheid van vrienden. Dat neemt niet weg dat jongeren 

ook openstaan voor het ontdekken van nieuwe dingen. De bevraagde jongeren gaven ook een 

aantal hinderpalen aan voor hun deelname aan het georganiseerd vrijetijdsaanbod. Er is een 

vraag naar meer en betere informatie omtrent het aanbod.  

Als we kijken naar de inspraak van jongeren in het Brussels jeugdbeleid merken we dat een 

minderheid van de bevraagde jongeren daar al eens inspraak in heeft gehad. Toch blijken ze 

vragende partij voor meer inspraak, betere communicatie met de politiek en meer en 

correctere informatie. Ze brengen enkele concrete voorstellen aan omtrent hoe hun 

participatie vorm kan gegeven worden: een (verkozen) jeugdraad, vervroegd stemrecht, een 

participatiemonitor en het gebruik van sociale media of scholen om de jongeren te bereiken.  

Om af te sluiten geven we aan dat onderzoek bij jongeren in Brussel zeker zijn waarde heeft. 

We stelden vast dat de deelname aan het georganiseerde aanbod slechts een beperkte plaats 

inneemt bij de vrijetijdsbesteding van jongeren. We constateerden een vraag naar een 

uitgebreider en toegankelijker vrijetijdsaanbod en meer mogelijkheden tot een inspraak in 

het Brussels jeugdbeleid.  

In deze vragenlijsten testen we ook meetinstrumenten die peilden naar de houding ten 

aanzien van Brussel als stad. Deze vragen peilden naar de een positieve identificatie met stad 

onder de vorm van “trots” op het Brusselaar zijn, maar ook naar een negatieve houding ten 

aanzien van de stedelijke problemen (onveiligheid, vuil). Uit de analyses blijkt dat de 

bevraagde jongeren zeer positief staan ten aanzien van Brussel, maar ook dat de huidige 

generatie jongeren positiever lijkt te staan ten aanzien van de stad, dan jongeren van bijna 20 
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jaar geleden. Dit meetinstrument hangt ook nauw samen met een bredere verbondenheid 

met samenleving en participatie. Participatie aan vrijetijdsactiviteiten in de stad lijken de 

positieve houding ten aanzien van de stad te versterken. Vrije Tijd en –breder gesproken 

cultuur- heeft onmiskenbaar een belangrijke functie te vervullen voor de samenleving van 

diverse groepen in Brussel.  

Tot slot koppelen we terug naar onze inleiding. Daarin zagen we dat het aantal jongeren in 

Brussel toeneemt. De demografische prognoses van het Federaal Planbureau geven aan dat 

de kans dat deze evolutie zich doorzet zeer groot is.  Voorts zagen we dat deze evolutie in 

hoofdzaak de voorzieningen in de armere wijken onder druk zet. We geven daarom ook mee 

dat Brussel volgens ons baat heeft bij een duurzame monitor voor heel het grondgebied. 
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6 BIJLAGE – VRAGENLIJST VRIJE TIJD 
 

 
1 Woon jij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? (dit wil zeggen Anderlecht, Elsene, Etterbeek, Evere, 
Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, 
Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Stad Brussel, Ukkel, Vorst, Watermaal-
Bosvoorde) 
Ja 
Nee 
 
2 Hoe vaak doe je de volgende vrijetijdsactiviteiten in Brussel ... 
Dagelijks 1 keer of enkele keren per week 1 keer of meer per maand Minder dan 1 keer per maand Nooit 
 
Sporten in clubverband (bv. voetbalclub, turnclub, …)      
Naar de jeugdbeweging of jongerenwerking (bv. chiro, scouts, …) gaan 
Naar een muziekfestival of muziekconcert gaan      
Sporten buiten clubverband        
Naar een fuif, dancing of feestje gaan        
Naar de film gaan, theater gaan, een museum bezoeken      
Naar een jeugdhuis gaan        
Actief deelnemen aan workshops, cursussen of evenementen rond dans, muziek, nieuwe media, (graffiti-
)kunst…        
Op café gaan        
Vrienden ontmoeten op straat, op pleinen, in de stad…    
Cursussen/les volgen (dansles, muziekschool, taalcursus…)    
Wandelen in de natuur        
Naar een sportwedstrijd gaan kijken        
Langs gaan bij vrienden, vrienden op bezoek hebben, of samen iets met vrienden doen 
Afspreken of dingen doen met je lief        
Rondhangen op straat        
TV bekijken        
Dingen samen doen met het gezin (met ouders, broers/zussen, kinderen, ...)  
Deelnemen aan religieuze activiteiten        
Thuis muziek beluisteren        
Naar de bibliotheek gaan        
Deelnemen aan sociale doelen (vrijwilligerswerk, een sociaal doel steunen)   
Thuis sociale media bekijken (Youtube, blogging)       
Thuis gamen        
Boeken en/of strips lezen voor ontspanning       
In een muziekband spelen (repeteren, optreden, songteksten maken, ...), samples maken, mixen, ... 
       
Creatieve hobby's (schrijven, toneelspelen, zingen, schilderen, ...)    
Winkelen, shoppen in de stad/winkelcentrum      
Technische hobby's (sleutelen aan computer, brommer, auto, ...)    
Online series bekijken        
Andere vrijetijdsactiviteiten in Brussel (indien nodig, gelieve aan te vullen) 
        
3 Zijn er volgens jou genoeg voorzieningen om te sporten in clubverband (bv. in een voetbalclub, turnclub,…) 
in Brussel? 
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
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4 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om naar de jeugdbeweging of jongerenwerking (bv. chiro, scouts, …) te 
gaan in Brussel? 
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
5 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om naar een muziekfestival of muziekconcert te gaan in Brussel? 
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
6 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om te sporten buiten clubverband in Brussel? 
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
7 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om naar een fuif, dancing of feestje te gaan in Brussel?                                                                           
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
8 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om naar de film of theater te gaan of museum te bezoeken in Brussel?                                                                                                                                                   
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
9 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om naar een jeugdhuis te gaan in Brussel? 
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
10 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om actief deel te nemen aan workshops, cursussen of evenementen 
rond dans, muziek, nieuwe media, (grafitti-)kunst… in Brussel?                                                                                  
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
11 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om op café te gaan in Brussel? 
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
12 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om vrienden te ontmoeten op straat, op pleinen in Brussel?  
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
13 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om in de natuur te wandelen in Brussel? 
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
14 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om naar een sportwedstrijd te gaan kijken in Brussel? 
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
15 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om deel te nemen aan religieuze activiteiten in Brussel? 
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
16 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om naar de bibliotheek te gaan in Brussel? 
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
17 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om deel te nemen aan sociale doelen (vrijwilligerswerk, ...) in Brussel? 
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
 
18 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om in een muziekband te spelen (repeteren, optreden, songteksten te 
maken), samples te maken, te mixen in Brussel? 
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
19 Zijn er voor jou genoeg faciliteiten om te winkelen/ te shoppen in Brussel? 
Ja Eerder wel Eerder niet Nee Ik weet het niet 
                    
20 Ben je een actief lid van één van de volgende organisaties in Brussel? Onder actief lid verstaan we dat je 
het afgelopen jaar deelgenomen hebt aan één of meer activiteiten georganiseerd door de organisatie. 
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Geen lid Gewoon lid Actief lid 
 
Een jeugdbeweging (scouts, chiro, KAJ, KSA, KLJ, JNM, …)      
Een sportvereniging, sportclub,…      
Een vereniging of actiegroep rond de Derde Wereld, vrede, mensenrechten of antiracistische organisaties (o.a. 
11-11-11, Amnesty, Liga voor de mensenrechten, KifKif, Forum voor vredesactie,…)   
   
Een religieuze of levensbeschouwelijke vereniging (Humanistische Jongeren, Plus-werking, JoKri, 
moskeevereniging,…)      
Een hobbyvereniging (knutselclub, computer-club, schaakclub, quizzen,…)    
  
Een vereniging die anderen helpt (o.a. Rode Kruis, Broederlijk Delen, ...)    
  
21 Ben je een actief lid van één van de volgende organisaties in Brussel? Onder actief lid verstaan we dat je 
het afgelopen jaar deelgenomen hebt aan één of meer activiteiten georganiseerd door de organisatie. 
 
Geen lid Gewoon lid Actief lid 
 
(Amateur-) kunstbeoefening (dans, harmonie, straattheater, circusschool, toneel, jeugdkoor, …)  
    
Speelplein, grabbelpas, roefel,…      
Een vereniging of actiegroep rond milieu, dierenrechten of duurzame voeding (o.a. WWF, Greenpeace, 
Natuurpunt,EVA, Voedselteams, ...)      
Een jeugdhuis of jeugdclub      
Een politieke jongerenbeweging      
Een vereniging voor holebi's      
Een culturele vereniging      
 
22 Welke centra of zalen waar activiteiten in Brussel georganiseerd worden ken je? 
 
Ken ik niet; Ken ik, maar ik ben er nog niet geweest; Ik ben er al geweest/meegedaan 
 
De Markten      
De Kriekelaar      
WABO      
De Maalbeek      
De Vaartkapoen      
Elzenhof      
Ten Noey      
De Kroon      
Kontakt      
De Platoo      
Nohva      
De Zeyp      
Essegem     
De Dam      
De Linde     
De Pianofabriek      
Theaterzaal Bronks      
Andere centra of zalen (vul in)      
 
23 Ben jij een bestuurslid in één of meerdere van deze jeugdorganisaties/jongerenwerkingen in Brussel ?  
Ja 
Nee 
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24 Welke zijn de belangrijkste hinderpalen die je tegenkomt in jouw zoektocht naar vrijetijdsbesteding in 
Brussel ? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
 
Het bestaat niet in Brussel 
De uren waarop het doorgaat passen mij niet 
Er is geen plaats meer / het is volzet 
Vervoer is een probleem 
Niet genoeg vertrouwen in de begeleiding tijdens de activiteit 
Het is te duur 
Toegankelijkheid is een probleem 
Het Nederlands wordt er niet gesproken 
Andere reden(en) (gelieve aan te vullen) 
 
25 Stel dat men in Brussel iets nieuw wil organiseren, wat zou je aanspreken? (Je leest elke lijn van links naar 
rechts en kiest het bolletje dat het beste bij jou past. 
Als je bijvoorbeeld het liefst dingen alleen doet, dan kleur je het bolletje het dichtst bij ‘alleen’.)  
  
Samen met andere mensen       <->                 Alleen 
Onder begeleiding (bijvoorbeeld sportclub)  <->           Niet onder begeleiding 
Vaste dingen die u vaak doet   <->            Dingen je één keer of af en toe doet 
Dichtbij huis                     <->   Afstand heeft geen belang, het mag verder van huis zijn 
Met dezelfde mensen    <->     Afwisselend met andere mensen 
Met mensen die ik goed ken   <->     Met mensen die ik niet goed ken 
Tussen vaste uren    <->                   Zonder vaste uren 
Op vaste plaatsen    <->      Op verschillende plaatsen 
Met vaste begeleiding   <->           Met afwisselende begeleiding 
Niet gratis     <->                 Gratis 
Korte tijd (maximum 3 uren)   <->             Lange tijd (een halve dag of langer) 
 
26 Aan welke vrijetijdsbesteding in Brussel heb jij het meeste behoefte aan? 
 
27 Heb je een concreet idee over wat er momenteel ontbreekt in het vrijetijdsaanbod in Brussel en dat je zou 
willen organiseren? 
 
28 Heb of had jij ooit inspraak in het beleid van een jeugdorganisatie/jongerenwerking in Brussel?  
Ja 
Nee 
Niet van toepassing 
Ik weet het niet 
 
29 Heb of had jij ooit inspraak in het jeugd- en jongerenbeleid van Brussel?  
Ja 
Nee 
Niet van toepassing 
Ik weet het niet 
30 Op welke manier zou de inspraak van jongeren in Brussel kunnen worden verbeterd? 
 
31 Welke van de onderstaande kwesties vind je ernstige problemen?  
1 = Heel ernstig 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = Niet ernstig 
 
Armoede en honger in de derde wereld      
Harddruggebruik          
Criminaliteit           
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Racisme           
Armoede in België        
Weekendongevallen         
Milieuvervuiling           
De belastingen           
De verhouding tussen Vlamingen en Walen        
De aanwezigheid van vluchtelingen         
Omkooppraktijken           
Werkloosheid           
De hoge kostprijs van de sociale zekerheid        
Alcoholisme           
Bewapening, de bewapeningswedloop        
Terrorisme            
Goede gezondheidszorg die voor iedereen betaalbaar is      
Verkeersdrukte: files           
De ongelijke behandeling van vrouw en man       
Intolerantie            
Het klimaat           
  
32 De volgende stellingen hebben allen te maken met Brussel. Geef je mening over deze stellingen.  
Helemaal niet akkoord Niet akkoord Tussen beide Akkoord Helemaal akkoord 
 
In Brussel voel ik me thuis        
Brussel is een aangename stad om in te wonen       
Brussel is een aantrekkelijke stad        
Brussel is een ongezonde stad        
Brussel heeft veel rustige plekjes        
Brusselaars zijn plezierige mensen        
In Brussel is er veel criminaliteit        
Brussel is een stad vol problemen        
Ik wil later zeker niet in Brussel wonen        
's Avonds durf ik in Brussel niet alleen op straat te lopen      
De onveiligheid in Brussel wordt sterk overdreven door de media     
Ik haat Brussel        
 
33 Wat is jouw geslacht? 
Vrouw 
Man 
X 
 
34 Wat is jouw leeftijd? 
Uw leeftijd in getallen =  
 
35 In welke onderwijsvorm (in de secundaire school of in het hoger onderwijs) zit je? 
Ik volg momenteel geen onderwijs in de secundaire school of in het hoger onderwijs 
------------------------------------------ 
Eerste of tweede jaar A 
Eerste of tweede jaar B of beroepsvoorbereidend 
------------------------------------------ 
ASO (Algemeen Secundair Onderwijs) 
BSO (Beroepssecundair Onderwijs) 
KSO (Kunstsecundair Onderwijs) 
TSO (Technisch Secundair Onderwijs) 
------------------------------------------ 
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CVO (Volwassenenonderwijs) 
Hoge School 
Universiteit 
 
36 Ben je momenteel deeltijds of voltijds tewerkgesteld bij een werkgever of werk je als zelfstandige?  
Let op: hiermee bedoelen we niet dat je een studentenjob uitoefent. 
Ja 
Nee 
 
37 Wat is het hoogste behaalde opleidingsniveau van jouw vader? 
Geen onderwijs 
Lager onderwijs/ Enseignement primaire 
Secundair onderwijs ASO/ Enseignement secondaire général 
Secundair onderwijs TSO/ Enseignement secondaire technique 
Secundair onderwijs BSO/ Enseignement secondaire professionnel 
Hoger niet-universitair onderwijs/ Enseignement supérieur non-universitaire (Haute école) 
Universitair onderwijs/Enseignement supérieur universitaire 
Niet van toepassing 
Ik weet het niet 
 
38 Wat is het hoogste behaalde opleidingsniveau van jouw moeder? 
Geen onderwijs 
Lager onderwijs/ Enseignement primaire 
Secundair onderwijs ASO/ Enseignement secondaire général 
Secundair onderwijs TSO/ Enseignement secondaire technique 
Secundair onderwijs BSO/ Enseignement secondaire professionnel 
Hoger niet-universitair onderwijs/ Enseignement supérieur non-universitaire (Haute école) 
Universitair onderwijs/Enseignement supérieur universitaire 
Niet van toepassing 
Ik weet het niet 
 
39 Is jouw moeder geboren in België? 
Ja 
Nee 
 
40 Is jouw vader geboren in België? 
Ja 
Nee 
 
41 Ben je geboren in België? 
Ja 
Nee 
 
42 Hoe vaak spreek je Nederlands thuis? 
Altijd 
Vaak 
Soms 
Nooit 
 
43 Welke taal spreek je het meest? 
Nederlands 
Frans 
Turks 
Berbers 
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Arabisch 
Een andere taal (vul in) 
 
44 In welke gemeente woon je momenteel? 
 
45 Heb je zelf nog ideeën of voorstellen om de vrijetijdsbesteding in Brussel te verbeteren? 
 
46 Heb je nog andere noden en/of behoeften met betrekking tot jouw vrijetijdsbesteding in Brussel ? 
 
47 Zijn er nog andere noden en/of behoeften in Brussel die we niet hebben aangekaart? 
 
48 Om in aanmerking te komen voor een cinema voucher (inclusief food & drink). Gelieve jouw e-mail adres 
op te schrijven! 
 
Dank alvast voor het invullen van deze vragenlijst! 
 

 


