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Internet dringt binnen tot de meest diverse levensdomeinen. Dokter Google is 
onze eerste bron van informatie als we ziek zijn, we doen onze kerstinkopen via 
Amazon of Bol.com in plaats van het drukke winkelcentrum en kijken tv via Net�ix 
of YouTube. De digitalisering is een heel snelle evolutie (Brynjolfson & McAfee, 
2011), waarin het digitale het ‘nieuwe’ normaal zal worden (Hinssen, 2011) of reeds 
geworden is.

Het internetgebruik is verspreid – in meer of mindere mate – onder alle 
bevolkingslagen. In dit rapport zoomen we in op het internetgebruik van 
kinderen met speci�eke ondersteuningsnoden. Dit is een van de eerste Vlaamse 
onderzoeken met deze speci�eke focus. Molin, Sorbring & Löfgren-Martenson 
(2015) beschrijven het volgende paradoxale e�ect van de evolutie van het internet 
voor personen met een intellectuele beperking. Het creëert namelijk zowel de 
mogelijkheden voor meer als minder participatie in de maatschappij. We kunnen 
dus stellen dat het mediagebruik voor personen met een beperking de nodige 
aandacht vereist en uitdagingen stelt. 

Om een actueel zicht te krijgen op het mediabezit en -gebruik namen we 
een enquête af bij leerlingen1 uit het Buitengewoon Lager Onderwijs Type 
Basisaanbod en bij leerlingen van het Buitengewoon Secundair Onderwijs 
Type BA-opleidingsvorm 3. Het basisaanbod (BA) bestaat er voor kinderen met 
speci�eke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met 
redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.

In het algemeen pretenderen we niet om een statistisch representatieve studie te 
hebben uitgevoerd naar de gehele populatie. We zijn er echter van overtuigd dat 
deze gegevens indicatief kunnen zijn. Ze kunnen inspireren voor verder onderzoek 
in de toekomst en het verhogen van de aandacht voor het mediagebruik van 
kinderen in het buitengewoon onderwijs en van volwassenen met een beperking.

INLEIDING

1 Over sommige andere types en opleidingsvormen beschikken we over data maar deze steekproeven zijn echter 

te klein om waardevolle uitspraken over te doen. Deze informatie kan bij de auteurs opgevraagd worden.
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METHODOLOGIE
Apestaartjaren is een tweejaarlijkse bevraging over mediabezit en -gebruik bij 
Vlaamse kinderen en jongeren door Mediaraven en LINC. Voor Apestaartjaren 6 
hebben we een parallelle bevraging opgesteld voor het buitengewoon onderwijs.
 
Op basis van de reguliere Apestaartjaren-bevraging werd er een aangepaste versie 
gecreëerd aangepast aan zowel het Basis als Secundair Buitengewoon onderwijs. 
Deze aanpassingen bestonden onder meer uit: een aangepast taalniveau, een 
duidelijke structuur en een aangepaste hoeveelheid vragen. 

In dit onderzoeksrapport voor Buitengewoon Onderwijs zullen we geregeld 
vergelijkingen maken met de resultaten uit ASO-TSO-BSO. Het reguliere 
onderzoeksrapport kun je gratis downloaden via www.apestaartjaren.be.

 >BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS
De bevraging in het Buitengewoon Lager Onderwijs gebeurde in 5 scholen voor 
buitengewoon onderwijs in Vlaams-Brabant en Limburg. Alle leerlingen zaten 
in de tweede en derde graad. De ouders kregen op voorhand een geïnformeerd 
toestemmingsformulier. Hierna werd de vragenlijst klassikaal via de iPad 
gedurende één dag afgenomen. Het onderzoek gebeurde aan de UC Leuven-
Limburg in het kader van het Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 
Games4Specials uitgevoerd door de programmalijn eSocialWork (expertisecel 
Empowering People). 

In totaal participeerden 358 leerlingen aan deze bevraging, 24 werden niet in de 
sample opgenomen wegens een non-response op de vraag naar het schooltype. 
De sample was samengesteld uit 284 leerlingen uit het basisaanbod en 50 
leerlingen uit het type-3 aanbod. Uit de sample van basisaanbod werden er twee 
8-jarigen niet opgenomen in de verwerking. De resultaten werden gewogen voor 
het gender-evenwicht op basis van de o�ciële cijfers voor het respectievelijke 
provinciaal evenwicht op basis van het statisch jaarboek. 

Hiernaast ontvingen alle ouders (van de eerste tot derde graad) van de 
participerende scholen een ingekorte papieren versie van de leerlingenbevraging. 
Door de anonimiteit is het onmogelijk om individueel leerlingen en hun 

desbetre�ende ouders te vergelijken. In totaal antwoordden 287 ouders op deze 
bevraging. We selecteerden hieruit de 206 vragenlijsten die over vergelijkbare 
leeftijden gingen met de vragenlijst van de kinderen. Eén hiervan werd verwijderd 
wegens het ontbreken van de informatie van het geslacht van het kind.

WAT MET VERSCHILLEN TUSSEN OUDERS EN KINDEREN? 
In de rapportage van de kinderen van het Buitengewoon Lager Onderwijs type 
Basisaanbod zien we vaak verschillen tussen kinderen en ouders. We kunnen 
hiervoor verschillende hypothesen stellen die we echter niet verder hebben 
kunnen toetsen:

 > Toeval,
 > Een selectieve selectie van ouders vb. ouders die reeds in hogere mate 

betrokken zijn hebben geantwoord
 > Sociaal wenselijke antwoorden
 > Kinderen die niet alles ervaren als hun ouders (vb. afspraken). 

 >BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS. 
De sterk aangepaste vragenlijst werd door studenten van de UC Leuven-Limburg 
opleiding orthopedagogie (in het kader van het bachelorproef ) in verschillende 
scholen In Vlaams-Brabant & Limburg afgenomen. De ouders kregen op voorhand 
een geïnformeerd toestemmingsformulier. Hierna werd de vragenlijst in sommige 
scholen klassikaal via de computer afgenomen, andere scholen opteerden voor 
een papieren versie.

 Dit resulteerde in informatie over verschillende types en opleidingsvormen. We 
selecteerden het type basisaanbod opleidingsvorm 3 (N=155), aangezien we 
hierover het meeste respondenten hadden. Uit het type basisaanbod werd er 1 
outlier verwijderd. 

De resultaten werden gewogen voor het genderevenwicht voor de 
respectievelijke types en provincies. Dit op basis van de o�ciële cijfers van het 
statistisch jaarboek 2014-2015. 
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DEEL 1
LEERLINGEN BUITENGEWOON 
LAGER ONDERWIJS
In dit eerste deel zoomen we achtereenvolgens in op het mediabezit, het 
mediagebruik en het gamegedrag van kinderen in het Buitengewoon Lager 
Onderwijs Type Basisaanbod. 
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1. MEDIABEZIT

THUIS AANWEZIG PERSOONLIJK BEZIT

KINDEREN OUDERS KINDEREN OUDERS

TELEVISIE 98,6 % 97,6 %
42,7 %

(OP EIGEN KAMER)
32,3 %

(OP EIGEN KAMER)

LAPTOP / COMPUTER 93,4 % 93,7 % 48,3% 31,1 %

TABLET 83,6 % 78,4 % 71,5 % 54,1 %

GSM 59,0 % 51,9 %

SMARTPHONE 82,5 % 77,6 %

Tabel: Mediabezit van leerlingen uit het Buitengewoon Lager Onderwijs type basisaanbod volgens informant. 

Het persoonlijke bezit van televisie, laptop/tablet en smartphone is het relatieve percentage van diegenen die dit 

toestel in huis hebben of een gsm hebben.

 >TELEVISIE EN COMPUTER ZIJN NOG NIET AFGESCHREVEN? 
We bekijken eerst hoe het zit met twee ‘ingeburgerde’ toestellen namelijk: de 
computer en de televisie. We zien dat de televisie in bijna alle gezinnen aanwezig 
blijft (kinderen: 98,6%, ouders: 97,6). Dit cijfer zegt echter niets over de eventuele 
verschuiving van gebruiksintensiteit. Opvallend is dat zowel kinderen (42,4%) als 
ouders (32,3%) aangeven dat een televisie op de kamer van kinderen zeker geen 
uitzondering is. 

Een ander apparaat wat in ‘bijna’ alle gezinnen te vinden is de computer of 
laptop. Opvallend is dat in sommige leeftijdscategorieën het bezit van een 
laptop/computer in het gezin zich onder de 90% procent situeert. Het bezit van 
een eigen computer of laptop uctueert tussen de 48,3% en 31,1% van diegene 
met een computer in huis. Bij de 13-jarigen situeert het bezit zich tussen 23% en 
52% 

 >TABLET- EN GSM-BEZIT IS NIET UITZONDERLIJK!
Onze bevraging bevestigt dat de tablet een mainstream instrument is die in 
een hoog aantal gezinnen aanwezig is (kinderen 83,6%, ouders 78,4%). Een 
meerderheid van de ouders (54,1%) en de kinderen (71,5%), binnen gezinnen met 
een tablet, geven aan dat kinderen over een eigen tablet beschikken.

Het gsm-bezit zit in de totale leeftijdscategorie (9 t.e.m. 13-jarigen) tussen 51,9% 
(ouders) en 59,0% (kinderen). Van de kinderen die een gsm bezitten geven 77,6% 
(ouders) of 82,5% (kinderen) aan dat dit een smartphone is.

In dit eerste gedeelte gaan we dieper in op het mediabezit van de kinderen in het 
Buitengewoon Lager Onderwijs. We brengen hier zowel de beleving van het kind 
als de beleving van de ouders (over het mediabezit bij de kinderen) in beeld.
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2. MEDIAGEBRUIK  > LIEVER CONSUMEREN DAN CREËREN
We merken enkele opvallende trends in de wijze waarop deze kinderen 
media gebruiken. Ten eerste zien we enkele constante en hoge cijfers bij het 
consumeren van media, zoals muziek beluisteren (93,7%/78,5%) en �lmpjes 
online bekijken (95,3%/84,7%). 

Ten tweede zien we dat online communicatie toeneemt doorheen de 
verschillende leeftijdsperiodes. Sms’en/berichten sturen bevindt zich volgens de 
kinderen op 68,7% (55,4% ouders). Van de kinderen geeft 62,2% aan te telefoneren 
of een VoIP-dienst te gebruiken (47,2% ouders). Ten slotte geeft ook 65,4% van de 
kinderen aan online te chatten (42,6% ouders). 

Ten derde zien we dat het creëren van content het laagste scoort van de 
bovenstaande activiteiten. We zien dat 48,1% (kinderen) versus 29,2% (ouders) 
foto’s op het internet plaatsen. Het plaatsen van tekst online scoort lager namelijk 
43,8% (kinderen) en 27,7% (ouders) 

 >FAVORIETE APPS VAN KINDEREN OP HUN TABLET 
Wanneer we kinderen met een tablet en ouders van kinderen met een tablet naar 
hun favoriete apps vroegen, kregen we onderstaande resultaten. Per informant 
komen dezelfde (bekende) titels naar voren, alleen verschilt de volgorde van 
ingeschat belang.   

Tabel : Favoriete apps van leerlingen uit het Buitengewoon Lager Onderwijs type basisaanbod volgens informant.

KINDEREN OUDERS

 >MUZIEK BELUISTEREN 93,7 % 78,5 %

 >FILMPJES ONLINE BEKIJKEN 95,3 % 84,7 %

 >SMS’EN/BERICHT STUREN 68,7 % 55,4 %

 >TELEFONEREN/VOIP 62,2 % 47,2 %

 >CHATTEN 65,4 % 42,6 %

 >FOTO’S ONLINE PLAATSEN 48,1 % 29,2 %

 >TEKST ONLINE PLAATSEN 43,8 % 27,7 %

Tabel: Overzicht Mediagebruik van leerlingen uit het Buitengewoon Lager Onderwijs type basisaanbod volgens 

informant.

KIND (N= 188)

1 FACEBOOK (37)

2 SUBWAY SURFERS (36)

3 YOUTUBE (29)

4 MINECRAFT (23)

5 GTA (17)

VOLGENS DE OUDER (N= 110)

1 YOUTUBE (37)

2 MINECRAFT (14)

3 SUBWAY SURFERS

4 FACEBOOK (12)

5 CLASH OF CLANS (10)

In het volgende onderdeel zoomen we in op het mediagebruik van de kinderen in 
het Buitengewoon Lager Onderwijs (zoals beleeft door de kinderen en de ouders). 
Dit mediagebruik is toestel onafhankelijk! 
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 >TO FACEBOOK OR NOT TO FACEBOOK…  
Oudere kinderen hebben vaker een pro�el op sociale media dan jongere 
kinderen. Het aantal kinderen met een eigen pro�el verschilt erg afhankelijk van 
de informant namelijk 65,6% door de kinderen gerapporteerd en 31% door de 
bevraagde ouders. 

Als voorbeeld van een concrete dienst peilden we naar het hebben van een eigen 
facebook-account. In totaal rapporteerden 51,1% van de kinderen en 39,4% van 
de ouders dat kinderen zo’n ‘eigen account’ hadden. 

0%

10%

KINDEREN
OUDERS

20%

30%

90%

40%

80%

70%

60%

50%

31,8

5,7

47,9

20,0

69,2

34,5

76,3

44,7

80,0

52,2

31,8

31,0

65,6

9 13121110 TOTAAL

Figuur: Het hebben van een profiel op een sociaal medium van leerlingen uit het Buitengewoon Lager Onderwijs 
type basisaanbod volgens informant en leeftijd.

Een opvallend gegeven is dat 25% van de ouders van een 10-jarig kind aangeven 
dat  ze een facebook-pro�el bezitten, maar dat slechts 20% van de ouders 
aangeven dat hun kind ‘een pro�el’ bezit op een dienst (waaronder Facebook). 
O�cieel is de leeftijdsgrens voor Facebook 13 jaar. 

Figuur: Het hebben van een profiel op Facebook van leerlingen uit het Buitengewoon Lager Onderwijs type 
basisaanbod volgens informant en leeftijd.

 >OUDERLIJK TOEZICHT
Zoals aangegeven in de methodologie kregen ouders een verkorte versie van de 
kinder-enquête. Hierdoor kunnen we over dit gedeelte enkel maar de resultaten 
van de kinderen rapporteren. 

Als we kijken naar afspraken over het mediagebruik op een tablet van kinderen 
zien we dat 35,7% van de kinderen aangeven dat er afspraken zijn over ‘hoe lang’ 
ze dit mogen gebruiken. 32,8% meldt afspraken over ‘wanneer’. Verder geeft 36,5% 
procent van de kinderen aan dat ouders vragen stellen (vb. wat ben je aan het 
spelen?) over hun tablet-gebruik. Ongeveer de helft van de kinderen (46,5%) geeft 
aan samen met ouders de tablet te gebruiken.

Naar afspraken in verband met ‘hoe lang’ ze een gsm mogen gebruiken, verwijzen 
18,1% van de kinderen, en 28,8% geeft aan dat er afspraken zijn over ‘wanneer’ 
ze dit toestel mogen gebruiken. Opvallend is dat in de jongste leeftijdsgroep dit 
percentage afspraken opvallend hoger ligt namelijk op 45,5%. 
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3. GAMEGEBRUIK
 >COMPUTERSPELLETJES SPELEN IS MAINSTREAM! 

Kinderen die computerspelletjes spelen zijn geen uitzondering (92,9%). Dit 
verschilt slecht enkele percentpunten van het door de ouders gerapporteerde 
cijfer (90,3%).

 >MINECRAFT EN GRAND THEFT AUTO ALS MARKTLEIDERS
Als we kijken kijken naar het gamegebruik valt het in eerste instantie op dat 
er verschillende 18+ computerspelen in de top 5 van favoriete games van de 
kinderen staan, namelijk ‘Call of Duty’ en ‘Grand Theft Auto’. De plaats in deze top 
5 verschilt afhankelijk van de informant, dus ook de ouders zijn hiervan op de 
hoogte. De Pegi-rating2 lijkt hier weinig invloed te hebben. 

Tabel: Gespeelde spellen door leerlingen uit het Buitengewoon Lager Onderwijs type basisaanbod volgens 
informant.

KIND (N= 231)

1 GRAND THEFT AUTO (62)

2 MINECRAFT (49)

3 CALL OF DUTY (36)

4 SUBWAY SURFERS (30)

5 FIFA (24)

OUDER (N= 110)

1 MINECRAFT (48)

2 MARIO (39)

3 FIFA (31)

4 GRAND THEFT AUTO (27)

5 CALL OF DUTY (15)

 >DE IPAD ALS MEEST AANWEZIGE GAME-TOESTEL 
We zien dat kinderen op diverse toestellen computerspelletjes spelen. Een tablet 
is het toestel dat het meest aanwezig is (59,5%) gevolgd door de spelcomputer, 
zowel mobiel als vast (54,4%). Ten slotte speelt iets meer dan de helft van de 
kinderen op de computer (53,3%). Een gsm-toestel wordt veel beperkter gebruikt 
om te gamen (34,8%). Deze cijfers zeggen niets over de intensiteit van het gebruik 
van deze apparaten. 

Figuur: Het gebruik van toestellen om te spelen door leerlingen uit het Buitengewoon Lager Onderwijs type 
basisaanbod volgens informant.

 >GAMEN KINDEREN ELKE DAG? 
In welke mate maken computerspellen een deel uit van het dagelijkse leven 
van kinderen? Hiervoor hebben we in kaart gebracht hoe vaak kinderen spelen 
en hoe lang ze gemiddeld per keer spelen. We zien opnieuw verschillen tussen 
wat kinderen en ouders aangeven. In totaal geven 51,9% van de kinderen aan 
dagelijks computerspellen te spelen ten opzichte van 40,9% volgens de ouders. Er 
geven 23,4% van de kinderen aan verschillende keren per week te spelen (ouders 
40,3%). Ten slotte geven 18,4% van de kinderen aan één dag per week te spelen 
(ouders 11,0%) en 6,5% van de kinderen geeft aan slechts enkele dagen per 
maand te spelen (6,8%). 
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2 Pan European Game Information, afgekort PEGI, is een Europees leeftijdsclassificatiesysteem. Aan de hand 
van leeftijds- en inhoudspictogrammen op de hoezen van computer- en videospellen geeft het PEGI-systeem 
informatie aan ouders en opvoeders over mogelijke ongepaste elementen in games.(wikipedia) 
http://www.pegi.info/nl/index/
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Als we kijken naar hoe lang kinderen aan één stuk spelen zien we dat 33,2% 
(ouders) of 18,0% (kinderen) aangeven minder dan 1 uur te spelen. 45,6% (ouders) 
of 13,7% (kinderen) aangeven tussen 1 en 2 uur te spelen. Ten slotte geeft 
een kleinere groep aan langer dan twee uur te spelen. 17% (ouders) en 29,7% 
(kinderen). Van de kinderen weet 38,6% niet hoe lang men aan één stuk gamet. 

 >HOE GAAN OUDERS OM MET HUN GAMENDE KINDEREN?
Als we kijken naar de mate dat er afspraken zijn en welke rol ouders opnemen 
ten opzichte van het spelen van computerspellen krijgen we een gedi�erentieerd 
beeld. Meer ouders rapporteren de aanwezigheid van afspraken over ‘hoe lang’ 
(66,0%) (kinderen 41,7%) of ‘wanneer’ kinderen mogen spelen (67,0%) (kinderen 
41,8%). Wat betreft de ouder-kind interactie bij het spelen van computerspellen 
kunnen we stellen dat 67,0% van de ouders aangeeft te vragen naar ‘wat’ 
kinderen spelen. Dit cijfer verschilt minimaal van wat de kinderen aangeven 
namelijk 62,1%. 

Opvallend is dat minder ouders minder aangeven dat ze samen een 
computerspel spelen met hun kinderen (14,4%) dan de mate dat kinderen dit 
aangeven (33,6%). 
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DEEL 2
LEERLINGEN BUITENGEWOON 
SECUNDAIR ONDERWIJS 
In dit tweede deel zoomen we in op het mediabezit, het mediagebruik en 
het gamegedrag van de jongeren in het Buitengewoon Secundair Onderwijs 
opleidingsvorm 3, type basisaanbod.
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1. MEDIABEZIT

JONGEREN

 > INTERNETTOEGANG 99,4 %

 >COMPUTER/LAPTOP

THUIS AANWEZIG 96,2 %

PERSOONLIJK BEZIT 68,9 %

OP EIGEN KAMER 70,9 %

 >TABLET

THUIS AANWEZIG 72,8 %

PERSOONLIJK BEZIT 72,0 %

 >GSM BEZIT

PERSOONLIJK BEZIT 98,1 %

 >SMARTPHONE

PERSOONLIJK BEZIT 96,0 %

Tabel : Mediabezit van leerlingen uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs Opleidingsvorm 3 type basisaanbod 

(zelfrepportage). Het persoonlijk bezit van televisie laptop/tablet en smartphone is het relatieve percentage van 

diegene die dit toestel in huis hebben of een gsm hebben.

We zien dat alle kinderen rapporteren een internettoegang te bezitten (99,4%) 
uitgezonderd één respondent, ook de aanwezigheid van een computer of 
laptop is algemeen aangenomen (96,2%). In de gezinnen met een laptop bezit 
een overgrote meerderheid van de jongeren over een persoonlijke pc of laptop 
(68,9%).
                        
We merken op dat de mobiele apparaten ook goed ingeburgerd zijn in de meeste 
gezinnen. Een tablet is aanwezig in 72,8% van de gezinnen. In deze gezinnen 
geeft 72% van de jongeren aan een eigen persoonlijke tablet te hebben. Bijna 
alle jongeren (98,1%) hebben een gsm-toestel. De meeste van deze toestellen 
zijn smartphones (96,0%). Wanneer we kijken naar het merk van dit GSM-toestel 
dan geven 74,5% van de kinderen aan dit zelf gekozen te hebben, slechts een 
minderheid geeft aan dit samen met zijn ouders beslist te hebben (20,8%) (of met 
iemand anders 4,7%).

 >AFSPRAKEN IN VERBAND MET LAPTOPGEBRUIK DOOR OUDERS? 
We hebben over afspraken en ouderlijke interventie in verband met het 
mediabezit slechts enkele vragen kunnen opnemen in onze survey. 

Van de jongeren die over een laptop of computer beschikken, geeft 70,9% aan die 
te mogen gebruik op zijn of haar kamer zonder toezicht. 

Een overgrote meerderheid van de jongeren rapporteert dat er geen afspraken 
zijn over ‘hoe lang’ (82,5%) of ‘wanneer’ (80,1%) ze op de laptop mogen. Bijna één 
op drie (30,3%) van de jongeren geeft aan samen met zijn ouders de laptop te 
gebruiken. De bovenstaande cijfers geven de beleving van de jongeren weer. Het 
is dus best mogelijk dat er bijvoorbeeld meer afspraken zijn, maar dat de jongeren 
dit niet zo ervaren.



2.
 M

ED
IA

GE
BR

UI
K 2. M

EDIAGEBRUIK

24 25

2. MEDIAGEBRUIK
IEDERE

DAG
IEDERE 
WEEK

SOMS NOOIT

 >TELEFONEREN 31,7% 36,2 % 22,4 % 9,7 %

 >SMS’EN 80,5 % 11,7 % 7,0 % 0,8 %

 >CHATTEN 74,8 % 8,4 % 8,4 % 8,4 %

 >MUZIEK BELUISTEREN 72,9 % 14,6 % 10,4 % 2,1 %

 >FILMPJES BEKIJKEN 58,2 % 22,9 % 14,7 % 4,2 %

 >WEBSITES BEZOEKEN 54,4 % 20,2 % 13,4 % 11,9 %

 >EMAILS ONTVANGEN EN 
VERSTUREN

25,6 % 26,4 % 13,9 % 34,1 %

 >FOTO’S MAKEN 45,9 % 28,8 % 15,2 % 10,1 %

 >SOCIALE MEDIA GEBRUIKEN 80,5 % 8,4 % 4,9 % 6,2 %

De bovenstaande overzichtspagina toont de activiteiten die jongeren uitvoeren op hun gsm-toestel. 

 >EEN SMARTPHONE IS ALLESBEHALVE EEN PHONE… 
Wanneer we kijken naar de activiteiten die de jongeren dagelijks verrichten op 
hun smartphone zien we dat telefoneren (31,7%) en e-mailen (25,6%) duidelijk het 
laagst scoren. Een smartphone is allesbehalve een telefoon! 

Hiernaast zien we dat websites bezoeken (54,4%), foto’s maken (45,9%) en �lmpjes 
bekijken (58,2%) door ongeveer de helft van de jongeren dagelijks gebeurt. Wat 
de grootste groep van jongeren dagelijks doet, is sms’en (80,5%), chatten (74,8%), 
muziek beluisteren (72,9%) en sociale media gebruiken (80,5%). 

De overgrote meerderheid (79,6%) geeft aan nooit te hebben betaald voor een 
app. Gratis apps zijn de norm.

Tabel: De meest bezochte websites en meest gebruikte smartphone-apps van jongeren uit het Buitengewoon 
Secundair Onderwijs Opleidingsvorm 3 type basisaanbod (zelfrapportage).

Figuur: Toepassingen waarvoor jongeren uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs Opleidingsvorm 3 type 
basisaanbod een smartphone dagelijks gebruiken (zelfrapportage).
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JONGEREN - WEBSITES (N= 150)

1 FACEBOOK (144)

2 YOUTUBE (83)

3 SNAPCHAT (27)

4 INSTAGRAM (22)

5 GOOGLE (18)

JONGEREN - SMARTPHONE APPS (N = 144)

1 FACEBOOK (91)

2 YOUTUBE (52)

3 SNAPCHAT (40)

4 WHATSAPP (29)

5 MESSENGER (28)
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Wanneer we kijken naar de ‘meest bezochte’ websites en ‘meest gebruikte’ 
smartphone apps zien we dat de grote sociale media spontaan gerapporteerd 
worden. We merken dat Snapchat als derde meest bezochte website wordt 
vernoemd. Op de website van Snapchat kan je het programma echter niet actief 
gebruiken. Misschien heeft een gedeelte van de jongeren de notie van een 
website niet goed begrepen? Opvallend is dat er geen games in deze top 5 zitten.
In het volgende gedeelte gaan we hierop dieper in. 

 >DE SOCIALE MEDIA WAAROP ‘IEDEREEN’ ZIT                        
Wanneer we kijken naar het Facebook gebruik geven 89,0% van de jongeren 
aan Facebook te gebruiken. Een overgrote meerderheid van al deze gebruikers 
gebruikt Facebook meermaals per dag (70,5%), een veel kleiner deel doet dit 
eenmaal per dag (12,6%). Ongeveer zeventien procent van de jongeren gebruik 
Facebook wekelijks (16,9%). Er is maar een klein percentage dat Facebook minder 
dan eenmaal per week checkt (3,6%).
                        
Wanneer we focussen op de activiteiten die jongeren de afgelopen week op 
Facebook deden, merken we op dat het reageren op een bericht of foto van 
iemand (73,9%) en het sturen van een privé bericht (71,5%) de populairste 
activiteiten zijn, gevolgd door het plaatsen van foto’s (69,0%) en het plaatsen van 
een boodschap -status update- (55,3%). Het plaatsen van een video blijkt het 
minst populair te zijn (35,6%).
                        
We merken op dat YouTube extreem populair is onder jongeren (97,7%). Als we 
deze jongeren vragen hoe vaak ze dit gebruiken geeft 76,5% aan dit dagelijks te 
doen. Wanneer we vragen of ze hierop een eigen account hebben, antwoordt 55% 
(van de YouTube-gebruikers) positief.                     
                           
 >SNAPCHAT, INSTAGRAM & WHATSAPP...            

Snapchat wordt door 60,2% van de jongeren gebruikt (met allemaal een eigen 
account). Van deze jongeren gebruikt 80,4% dit dagelijks. Instagram en WhatsApp 
kan rekenen op gebruikerspercentages in dezelfde grootteorde. Wanneer we 
kijken naar het Instagram-gebruik zien we dat 47,6% van de jongeren actief 
Instagram gebruikt met een eigen account. Een meerderheid hiervan (68,2%) 
gebruikt dit dagelijks. WhatsApp wordt door 49,2% van de jongeren gebruikt en 
dit met een eigen account. Hiervan gebruikt 69,8% dit dagelijks. 
                

 >ONLINE RISICO’S 
We hebben enkele online risico’s in kaart gebracht. Onderstaande gra�ek geeft 
hiervan een overzicht. Ongeveer de helft van de jongeren rapporteert contact met 
online kwetsende boodschappen (49,5%) en heeft gechat met een onbekende 
(58,4%). Eén op de drie jongeren geeft aan het slachto�er te zijn geweest van 
online pesten (34,5%) of heeft al eens afgesproken met iemand die hij/zij online 
heeft leren kennen (30,5%). Ten slotte geven 17,5% van de jongeren aan zelf 
iemand online gepest te hebben (17,5%) en heeft 8,5% al eens een naaktfoto van 
zichzelf verstuurd. 

Figuur 5: Het contact met online risico’s van jongeren uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs 

Opleidingsvorm 3 type basisaanbod (zelfrapportage).
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3. GAMEGEBRUIK
 >EEN MEERDERHEID VAN DE JONGEREN GAMET DAGELIJKS. 

Het merendeel van de jongeren (92,8%) geven aan computerspelletjes te spelen, 
zowel jongens als meisjes zijn hierbinnen evenredig vertegenwoordigd.   Meer 
dan de helft van deze gamende jongeren (58%) speelt dagelijks. Een tweede grote 
groep (31,3%) bestaat uit wekelijkse gamers en een kleinere restgroep (10,7%) zijn 
occasionele gamers (minder dan 1 x per week). 

Wanneer we naar de populaire spelletjes kijken, dan zien we dat er een top 3 is 
die er bovenuit steekt, namelijk Grand Theft Auto, Call of Duty en Fifa. Opmerkelijk 
ten opzichte van de lagere school is het verdwijnen van Minecraft uit deze top 5. 
Uiteraard heeft dit te maken met een wijzigend gebruik en ander gamegedrag. 

JONGEREN (N= 125)

1 GRAND THEFT AUTO (48)

2 CALL OF DUTY (41)

3 FIFA (33)

4 CANDY CRUSH (12)

5 NEED FOR SPEED (9)

 >TOESTELLEN

Figuur: De meest gebruikte toestellen om spelletjes op te spelen door jongeren uit het Buitengewoon Secundair 

Onderwijs Opleidingsvorm 3 type basisaanbod (zelfrapportage).

We merken op dat de spelcomputer het populairste toestel is om te spelen 
(60,8%). Meer dan de helft van de jongeren geeft aan op zijn gsm te spelen 
(54,6%). De computer/laptop verdwijnt niet als ‘spel’-toestel (46,2%). We merken 
op dat de tablet het minst populaire ‘spel’-toestel is (30,6%). 

 >OUDERS EN HUN GAMENDE JONGEREN: EEN MOEILIJKE UITDAGING?  
In tegenstelling tot ons rapport over het Buitengewoon Lager Onderwijs moeten 
we hier afgaan op enkel de rapportage van de jongeren zelf. We zagen in het 
parallelle gedeelte voor het lager onderwijs dat er grote verschillen waren tussen 
de rapportering van de kinderen en ouders. We kunnen dit niet nagaan voor deze 
leeftijdsgroep

Wanneer we kijken naar het maken van afspraken met hun jongeren komen we tot 
de vaststelling dat het merendeel van de jongeren aangeeft dat er geen afspraken 
zijn bij hun ouders over ‘hoelang’ (83,2%) of ‘wanneer’ (84,7%) er gegamed mag 
worden. Als we nagaan of jongeren samen met hun ouders een computerspelletje 
spelen zien we dat 81,2% aangeeft dit niet te doen. Hoopvoller is het feit dat 
43,1% aangeeft dat zijn/haar ouders vragen ‘wat’ ze aan het spelen zijn. 

Tabel: De meest gespeelde spelletjes van jongeren 

uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs 

Opleidingsvorm 3 type basisaanbod (zelfrapportage).
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DEEL 3
VOORZICHTIGE VERGELIJKING 
MET ALGEMEEN ONDERWIJS
In dit gedeelte van dit rapport willen we de belangrijkste gegevens vergelijken tussen 
het Apestaartjaren-rapport in het Algemeen en in het Buitengewoon Onderwijs. De 
resultaten van deze vergelijking moeten met de nodige voorzichtigheid gehanteerd 
worden. Zo is er een grotere vertegenwoordiging van 13-jarige kinderen in het 
buitengewoon onderwijs ten opzichte van het reguliere onderwijs
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1. VERGELIJKING MET HET 
ALGEMEEN LAGER ONDERWIJS

Kinderen in het buitengewoon onderwijs maken net zoals andere kinderen 
gebruik van alle vormen van (nieuwe) media. We merken op dat de aanwezigheid 
van apparaten en het gebruik van (sociale) media sterke overeenkomsten vertoont 
met kinderen uit het reguliere onderwijs. Toch zien we ook enkele opvallende 
verschillen op. We zetten de opvallendste gelijkenissen en verschilpunten op een 
rijtje hieronder. 

 >MEDIABEZIT
De aanwezigheid van tablets (in de gezinnen) verschilt nauwelijks met de 
resultaten uit het Algemeen Lager Onderwijs. Daar is bij 88,5% van de gezinnen 
een tablet aanwezig. In het buitengewone onderwijs stellen 83,6% van de 
kinderen en 78,4% van de ouders dat er minstens 1 tablet in huis is. 

We merken wel op dat het percentage kinderen met een eigen tablet opmerkelijk 
hoger ligt in het Buitengewoon Lager Onderwijs (42,4%/59,7%) ten opzichte van 
17,9% in het reguliere onderwijs.

Wanneer we naar het algemene GSM-bezit bekijken (Smartphone + GSM) is dat 
dit in de reguliere Apestaartjaren 51%. Het percentage in het Buitengewoon Lager 
Onderwijs ligt op dezelfde hoogte of iets hoger (59,0%/51,9%), afhankelijk van de 
informant. Wanneer we kijken naar het smartphone bezit zien we eenzelfde trend 
namelijk 40,9% in het reguliere onderwijs ten opzichte van 48,6% of 40,2% in het 
buitengewoon onderwijs. 

 >MEDIAGEBRUIK
Als we kijken naar het gebruik van Facebook merken we op dat het cijfer uit het 
reguliere rapport (38%) zich tussen de cijfers van de twee groepen respondenten 
van buitengewoon onderwijs bevindt nl: 31,0% en 65,6%. 

 >GAMES
Net als in het Algemeen Lager Onderwijs is ook hier de tablet het populairste 
toestel om te gamen. De GSM/smartphone is bij jongeren uit het Buitengewoon 
Lager Onderwijs wel minder populair dan in het Algemene Basisonderwijs. 
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2. VERGELIJKING MET HET 
SECUNDAIR ONDERWIJS (ASO-TSO-BSO)
 
 >MEDIABEZIT

Het bezit van een computer of laptop is in wijdverspreid, zowel bij gezinnen met 
kinderen in het rerguliere Onderwijs (94,5%) als in het Buitengewoon Onderwijs 
gezinnen (96,2%).

We merken op dat de tablet in de reguliere gezinnen (87,3%) meer verspreid is 
dan blijkt uit de cijfers van het buitengewoon onderwijs (72,8%).

Wanneer we kijken naar het hoeveel jongeren een smartphone bezitten, dan zien 
we dat dat bij jongeren uit het reguliere onderwijs (92,3%) ongeveer even hoog 
ligt als in het Buitengewoon Onderwijs (92,9%).
 
 >MEDIAGEBRUIK

In beide rapporten komt naar voren dat Facebook het populairste sociale netwerk 
blijft. 87% van de jongeren uit het reguliere onderwijs heeft een actieve account, 
tegenover 89% van de jongeren uit het Buitengewoon Onderwijs. 

WhatsApp wordt door jongeren in het buitengewoon onderwijs (49,6%) meer 
gebruikt dan jongeren in het reguliere onderwijs (33%). 

Opvallend is dat instagram minder populair is in het buitengewoon onderwijs 
(47,6%) in vergelijking met het reguliere onderwijs (60%). 

Snapchat wordt in door jongeren in het reguliere onderwijs (60,2%) ongeveer 
even vaak gebruikt dan door jongeren in het Buitengewoon Onderwijs (66,0%)

We merken op dat sexting in beide groepen ongeveer tot een vergelijkbaar 
percentage komt, namelijk 8%. In het rapport voor het reguliere onderwijs werd 
wel enkel gepolst naar sexting in de afgelopen 2 maanden, waardoor deze cijfers 
niet volledig vergelijkbaar zijn. 

 >GAMING
We zien dat jongeren in het gewoon als het buitengewoon onderwijs ongeveer 
dezelfde spelletjes spelen. Hierbij denken we aan GTA, Call of Duty en Candy 
Crush. Opvallend is wel dat Minecraft niet aanwezig is in de cijfers van het 
Buitengewoon Secundair Onderwijs. Dit spel stond nog in de top vijf in het 
Buitengewoon Lager Onderwijs, maar is in het secundair volledig verdwenen.
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CONCLUSIE & AANBEVELINGEN
Kinderen in het buitengewoon onderwijs maken net zoals andere kinderen 
gebruik van alle bevraagde (nieuwe) media. We merken op dat de aanwezigheid 
van apparaten en het gebruik van (sociale) media sterke overeenkomsten 
vertoont, met enkele uitzonderingen zoals (bijvoorbeeld) het bezit van een eigen 
tablet en het WhatsApp-gebruik. 

Er is nog een belangrijke rol weggelegd voor sensibilisering en concrete 
ondersteuning van ouders omtrent het mediagebruik van hun kinderen. Nu 
zien we bijvoorbeeld dat weinig jongeren rapporteren over afspraken over 
mediagebruik (o.a. veel gebruik, op de kamer, …). We betwijfelen sterk of de enige 
verklaring hiervoor is dat ouderlijke controle zo aanwezig is dat het niet gemerkt 
wordt. 

Op het einde van de vragenlijst hadden de kinderen nog de ruimte om 
opmerkingen te schrijven. We geven er enkele: ‘Ik voetbal ook graag, Ik doe 
ook paardrijden en ik doe ook andere dingen’. Sommige kinderen bese�en dat 
digitaal een belangrijk aspect is, maar dat daarbuiten nog verschillende andere 
opvoedingsmilieus een rol spelen. We vermoeden dat het een uitdaging is om te 
zoeken naar een evenwicht tussen alle belangrijke aspecten in hun leven en een 
aangepast digitaal dieet.

Kinderen en jongeren in het Buitengewoon Onderwijs zijn op meerdere vlakken 
extra kwetsbaar. Het gebruik van (nieuwe) media kan hier ondersteuning in 
bieden (vb. nieuwe contactmogelijkheden via sociale media) maar kan anderzijds 
ook een extra uitdaging blijken (vb. beïnvloedbaarheid door reclame in spelletjes). 
Enerzijds moeten er dus aangepaste programma’s opgezet worden om kinderen 
en jongeren met media om te leren gaan, anderzijds moeten begeleiders en 
ouders de nodige competenties aan kunnen leren om het gebruik van deze media 
te begeleiden. 

 In verhouding met de kennis over mediagebruik en mediaopvoeding in 
‘gewone’ opvoedingssituaties is er nog relatief (te) weinig kennis hieromtrent 
met groepen met extra ondersteuningsnoden. Diepgaander en systematischer 
onderzoek over de concrete impact van deze nieuwe technologieën, ouderlijke 
ondersteuningsnoden, etc… dringen zich op.
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