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993 ouders van jongeren

Sportbevraging jongeren en ouders

Respondenten

549 jongeren

Blueair Classic 605

(around $800)

Van wat hangt (club)sportparticipatie en wedstrijdparticipatie bij jongeren af?
  

Zijn de jongeren tevreden over de Vlaamse sportclubs? 
 
 
Wat hebben jongeren het meest gemist tijdens de coronacrisis? 

  
Hoe communiceren jongeren en ouders het liefst met hun sportclub en trainer? 

  
 
Wat maakt sporten kwaliteitsvol volgens jongeren en ouders van jongeren?
Vinden ze dit momenteel terug in de sportclub? 

  
 
Welke elementen zijn belangrijk voor de kwaliteit in de sportclub, afhankelijk van
de doelgroep (leeftijd / geslacht) en type sport?

Kwaliteit in de
jeugdsport

Resultaten
deel 1 

28,4%

71,6%

6-12 jaar (28.4%)

13-19 jaar (71.6%)

53 %47 %

6-12 jaar (53%)

13-19 jaar (47%)

 
Ouders van kinderen tot en met 12 jaar
(47%) en jongeren vanaf 13 jaar
(47%) gelijk verdeeld
Meer ouders van jongens (63%) dan van
meisjes

  

 
Vooral jongeren vanaf 13 jaar (71,6%) 
Gelijke verdeling jongens (52%) en
meisjes (48%) 

  

52 %48 %

Jongen (52%)

Meisje (48%)

62,8 %
37,2 %

Jongen (62.8%)

Meisje (37.2%)

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Margot Ricour , Veerle De Bosscher  , Jeroen Scheerder , Annick Willem

Deze bevraging was gericht naar de Vlaamse jeugd (6-18 jaar) en hun ouders en werd afgenomen in mei,
juni 2021. Via factsheets wensen we een antwoord te bieden op volgende vragen:

Achtergrondkenmerken
(club)sportparticipatie en wedstrijddeelname

Sport-
 Intensiteit

Bevindingen beide bevragingen: 
Aantal keer per week dat een jongere aan sport doet stijgt met : 

Deelname aan wedstrijden
Het aantal sportclubs waarin een jongere actief is

Extra bevinding bij bevraging ouders:
Hoe ouder de jongere, hoe meer ze
sporten per week

6.7%

16.0%

39.9% 37.5%

3.9%
8.1%

33.6%

54.4%

6-12j 13-19j

1 keer of
minder / week

2 keer / week 3 keer / week > 3 keer / week
0

50

Extra bevinding bij bevraging jongeren:
Jongens geven aan meerdere keren per week
te sporten dan meisjes 
Jongeren die aangeven eerder competitief
georiënteerd te zijn, sporten meerdere keren
per week tegenover de jongeren die aangeven
recreatief te sporten

6.7%

16.9%
21.8%

54.6%

9.9%
17.6%

34.0%
38.5%

Jongen Meisje

1 keer of minder
/ week

2 keer / week 3 keer / week > 3 keer / week
0

50

Sportclub-
deelname

92 % van de jongeren in deze vragenlijst sport in
minstens één sportclub

98 % van de ouders in deze vragenlijst geeft aan
dat hun kind in minstens één sportclub sport

30,2 %

62,1 %

7,7 %
2 of meer sportclubs (30.2%)

1 sportclub (62.1%)

Geen sportclub (7.7%)

27,2 %

70,6 %

2 of meer sportclubs (27.2%)

1 sportclub (70.6%)

Geen sportclub (2.2%)

Bevindingen in beide bevragingen:
De kans om aangesloten te zijn in meer dan 1 sportclub daalt
met toenemende leeftijd
Teamsporters hebben meer kans om in slechts 1 sportclub
aangesloten te zijn, tegenover individuele sporters die vaker
aangesloten zijn bij meer dan één sportclub

3.8%

48.1% 48.1%

9.2%

67.7%

23.2%

6-12 jaar 13-19 jaar

Geen sportclub 1 sportclub 2 of meer sportclubs
0

50

100

Extra bevindingen bij bevraging ouders:
De kans dat hun kind aangesloten is in meer
dan 1 sportclub stijgt naarmate de ouder
actief is in een sportclub

 

3.2%

75.1%

21.7%

0.7%

63.9%

35.5%

Ouder niet actief in sportclub Ouder wel actief in sportclub

Kind sport niet in
sportclub

Kind sport in 1 
sportclub

Kind sport in 2 of 
meer sportclubs

0

50

100

Wedstrijd-
participatie

Bevindingen in beide bevragingen:
Teamsporters zijn meer geneigd om deel te nemen aan
competitie
Sportclubparticipatie bevordert wedstrijdparticipatie

66.7%

33.3%

18.8%

81.2%

14.1%

85.9%

Geen sportclub 1 sportclub

2 of meer sportclubs

Ik neem geen deel
aan wedstrijden

Ik neem deel aan
werdstrijden

0

50

100

31.0%

69.0%

4.9%

95.1%

20.0%

80.0%

60.7%

39.3%

Individuele sport Team sport Racket sport

Gevechtsport

Mijn kind neemt geen deel aan
wedstrijden

Mijn kind neemt deel aan
wedstrijden

0

100

Extra bevindingen bij bevraging ouders:
De kans dat jongens deelnemen aan wedstrijden is
groter dan bij meisjes
De kans dat kinderen onder de 12 jaar deelnemen
aan wedstrijden is kleiner tegenover jongeren vanaf
13 jaar

Tevredenheid

Tevredenheidsscore op 10

8.338.338.33

8.338.338.33

8.558.558.55

8.368.368.36

8.028.028.02

8.138.138.13

8.138.138.13

8.108.108.10

8.078.078.07

7.917.917.91

Jongere Ouder van jongere

Sportclub

Sportclub

Trainer

Team

Wedstrijden

0 2 4 6 8 10

Bevindingen in beide bevragingen:
Kinderen die een gevechtsport beoefenen lijken meer tevreden
over de training en de trainer, tegenover kinderen die een
andere type sporten beoefenen

Tevredenheid naar type sport

Individuele sport Team sport Racket sport

Gevechtsport

Sportclub Training Trainer Team Wedstrijden

7

8

9

10

Extra bevinding bij bevraging ouders:
Ouders van kinderen die deelnemen aan
wedstrijden minder tevreden over training en
trainer

Extra bevinding bij bevraging jongeren:
Kinderen tot en met 12 jaar zijn meer tevreden
over de sportclub, de training en de trainer,
tegenover kinderen vanaf 13 jaar

Tevredenheid naar leeftijd

8.808.808.80
8.698.698.69

8.868.868.86

8.438.438.43

8.138.138.138.148.148.14 8.108.108.10

8.428.428.42 8.338.338.33

7.997.997.99

6-12 jaar 13-18 jaar

Sportclub Training Trainer Team Wedstrijd
7

8

9

10

Conclusie
Tevredenheid over sportclubs groot! 

Uitdaging 1: Wedstrijdaanbod toegankelijk en
aantrekkelijk maken voor iedereen, aangepast aan de
doelgroep (leeftijd, geslacht en niveau)

Uitdaging 2: Kinderen laten participeren in meerdere
sportclubs, met speciale aandacht voor de leeftijd
vanaf 12 jaar

Uitdaging 3: Ook ouders actief aanzetten om te
sporten in de sportclub

Onderzoeksplatform Sport 2017-2022 
Onderzoekslijn Beleidsmonitoring | Beleidsfocus Jeugdsport 

 
Gelieve de volgende bronvermelding op te nemen bij verwijzing: Ricour, M., De Bosscher, V., Scheerder J., Willem, A.

(2021). Kwaliteit in de jeugdsport. Sportbevraging jongeren en ouders (deel 1) (OPS Infographic
7). Brussel/Gent/Leuven: Onderzoeksplatform Sport. 

 
Indien vragen betreffende het onderzoek kan u zich richten tot margot.ricour@vub.be 
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