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Inleiding 
 

Het is reeds aangetoond in vele internationale prevalentiestudies dat jongeren deelnemen 

aan kansspelen. Zo toonde recent onderzoek (Kraus et al., 2016) naar verslavingsgedrag 

bij de Europese jeugd (12-18 jaar) aan dat 14% van de jongeren reeds gegokt had en dat 

7% van de respondenten regelmatig gokt (minstens 2 keer per maand).  Jammer genoeg 

werden in deze studie geen data opgenomen uit Belgisch onderzoek. Een andere 

metastudie van hoofdzakelijk Engelstalige onderzoekspublicaties stelt dat 77-83% van de 

doelgroep (jongeren tussen 9 en 21 jaar) op een of andere manier gegokt heeft, dat 10-

15% risico loopt om een gokprobleem te ontwikkelen en dat 4-8% van de adolescenten te 

kampen heeft met een gokverslaving (Blinn-Pike, Worthy & Jonkman, 2010).   

Onderzoekers hebben ook reeds aangetoond dat de meeste volwassen probleemgokkers 

hun eerste stappen in het gokken gezet hebben tijdens hun jeugd (Lynch, Maciejewski & 

Potenza, 2004; Volberg, 1997).  Weer ander onderzoek toont aan dat een vroegtijdig 

beginnen met gokken, dus voor de volwassen leeftijd, ook wel “early onset gokken” 

genoemd, een voorspellende waarde heeft voor problematisch gokken, middelenmisbruik, 

depressie en andere psychosociale problemen zoals suïcidale ideatie, familiale en sociale 

problemen en cognitieve problemen (Grant et al., 2009; Jiménez-Murcia et al., 2010; 

Lynch, Maciejewski, & Potenza, 2004; Burge, Pietrzak, & Petry, 2006).   

Ter bescherming van de jonge speler en zijn toekomst zijn kansspelen in België verboden 

onder de leeftijd van respectievelijk 18 jaar en 21 jaar (Wet op de kansspelen, de 

weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, 1999). Dit 

verbod is een preventieve ingreep die mits goede opvolging ervoor zou kunnen zorgen dat 

jongeren niet of minimaal  gokken.  Natuurlijk is een restrictief beleid alleen niet voldoende 

om ongewenst gedrag te voorkomen. Om te komen tot een algemene gedragenheid van 

de gedachte dat gokken door minderjarigen vermeden dient te worden, kan een goed 

preventiebeleid van doorslaggevend belang zijn.  

De inspanningen die in Vlaanderen worden geleverd om jongeren te vrijwaren van een 

vroegtijdige gokgewoonte, blijken uit recente cijfers van de leerlingenbevraging op het 

Vlaams Expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en 

gamen (VAD) (Melis, 2016) een impact te hebben op het openlijk gokken (vb. bingo spelen 

gaat achteruit bij jongeren, alsook het krasspelgebruik). Ondanks deze positieve evolutie, 

geeft 0,5% van de jongeren aan regelmatig te gokken (Melis, 2016).  In vergelijking met 

het hierboven vermeld onderzoek is dit een eerder laag percentage, wat mogelijks 

verklaard kan worden door een beperkte bevragingswijze van het gokgedrag bij jongeren. 

Ondanks dit eerder lage percentage kan dit als verontrustend beschouwd worden omwille 

van de reële risico’s die verbonden zijn aan het op vroege leeftijd gokken voor het latere 

leven (zie boven). Uit de bevraging van het VAD wordt duidelijk dat het aangaan van online 

sportweddenschappen sterk toeneemt en een Nederlands onderzoek over online 

activiteiten bij jongeren toont een cijfer van 10% online pokerspelers (Van Rooij et al., 

2009). Deze twee laatste fenomenen conceptualiseren wij als verborgen vormen van 

gokken, spelen die niet openlijk gespeeld worden of minder onderhavig zijn aan controle 

of mediatie via opvoedingsactoren. De optie om online en anoniem te gokken, vergroot 

het scala aan verborgen gokmogelijkheden en vormt mogelijks voor een groep jongeren 

een trigger om  een eerste stap richting het deelnemen aan gok- en kansspelen te zetten. 

Immers, online durven we meer (Suler, 2004). De exponentiële groei van mobiel 

internetgebruik speelt dit alleen maar in de hand. Volgens de FOD Economie, K.M.O., 
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Middenstand en Economie, gebruikte 61,1% van de Belgen mobiel breedbandinternet in 

2015 en gebruikte datzelfde jaar 65,3% van de Belgische bevolking een gsm met 

internetverbinding of smartphone waarvan jongeren tussen 16 en 24 jaar grootgebruikers 

zijn (FOD Economie, 2016). Het Net Children Go Mobile onderzoek stelt dat 25% van de 

Europese jongeren buitenshuis en dus mobiel internet gebruikt (Mascheroni & Cuman, 

2014). Een deel daarvan verschaft zich op die manier toegang tot kansspelen. Uit cijfers 

bij hulpzoekende gokkers (merendeels volwassen) blijkt dat anno 2013 het merendeel in 

de problemen kwam met online kansspelen (Willemen, z.j.). 

Mobiel internetgebruik creëert alzo een nieuw aanbod aan goktoepassingen die wegens de 

onzichtbaarheid ontsnappen aan mediatie (‘verborgen’ gokken). De exponentiële groei van 

mobiel internetgebruik bij jongeren stelt hen bloot aan nieuwe risico’s waaronder online 

gokken. De mogelijke verschuiving van openlijk naar meer verborgen vormen van gokken 

werd niet bevraagd in de leerlingenbevraging van VAD en vereist ons inzien een nadere 

beschouwing. Het Net Children Go Mobile onderzoek concludeert dan ook dat er op mobiele 

toestellen voldoende faciliteiten dienen te bestaan om kinderen en jongeren te beschermen 

tegen allerlei online risico’s (Mascheroni & Cuman, 2014).  

Gezien de snelheid waarmee mobiel internetgebruik bij jongeren groeit, wordt de 

hypothese dat het huidige aanbod aan opvoedingsondersteunende en preventieve 

middelen niet voldoende inspeelt op het veranderend gedrag inzake gokken door jongeren 

vooropgesteld. Dit project werkt daarom toe naar duidelijke adviezen voor alle 

stakeholders om het ‘verborgen’ gokken een plaats te geven in (bestaand aanbod van) 

interventies. Voorvechters van een mediawijze omgeving voor jongeren plaatsen hier, 

terecht, onmiddellijk ook de verantwoordelijkheid van de pedagogische omgeving naast 

om in te zetten op mediaopvoeding en vroeginterventie. Op dit moment is het bestaande 

materiaal hiervoor nog niet voorradig. 

We verwachten dat dit project een duidelijk licht werpt op de omvang en de hoedanigheid 

van het on- en offline gokken onder jongeren. Door een differentiatie te maken in de 

verschillende vormen van gokken bij jongeren, kan zowel in de preventieve benadering als 

in de vroeginterventie beter ingespeeld worden op de huidige tendensen. Bestaande 

preventie aangaande gokken en kansspelen is in eerste instantie gericht op de volwassen 

speler, aangezien dit de legale doelgroep is. Verwacht wordt dat met het hebben van een 

duidelijker beeld van het gedrag van de minderjarige speler, er ook meer gerichte 

informatie en vroeginterventie ontwikkeld kan worden voor deze jongere (en illegaal 

gokkende) doelgroep opdat ze niet zouden doorgroeien tot probleemgokkers. 

Om hiertoe te komen kreeg de onderzoeksdoelstelling een drieledige invulling: 

1 Het in kaart brengen van het gebruik van gok- en kansspelen (offline en online) door 

jongeren tussen 12-20 jaar. 

2 De bestaande praktijk van preventie en vroeginterventie identificeren en evalueren 

aan de hand van ‘practice based’ en ‘evidence based’ criteria. 

3 Het formuleren van aanbevelingen voor betrokken stakeholders.  

In dit opzet werd er geopteerd voor een mixed method onderzoeksdesign. Om de eerste 

onderzoeksdoelstelling te kunnen verwezenlijken werd een survey i.v.m. gok- en 

kansspelgebruik door jongeren tussen 12 en 20 jaar opgezet. In deze survey werd het 

mobiele internetgebruik en de invloed ervan op het gebruik van (online en offline) gok- en 

kansspelen bevraagd. De gevolgde methode, alsook de resultaten zijn raadpleegbaar in 

hoofdstukken 1 tot en met 7. Deze delen beslaan het kwantitatieve luik van de studie. 

Vanaf hoofdstuk 8 wordt het kwalitatieve luik uiteengezet. Zowel de methodes, gebruikt 
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om onderzoeksdoelstelling 2 en 3 te verwezenlijken, als de bevindingen en bedenkingen 

van de onderzoekers worden toegelicht. Tenslotte wordt het inhoudelijke rapport 

afgesloten met een overkoepelende conclusie. 

Deze studie werd uitgevoerd door een onderzoeksteam van de programmalijn eSocialWork, 

deel uitmakend van de expertisecel Empowering People van de UC Leuven-Limburg. Het 

onderzoek werd gefinancierd door de Nationale Loterij in het kader van de oproep 

‘Verantwoord Spel’. Het betreft een onderzoek van één jaar dat uitgevoerd werd in 2016 

en besloten werd met de publicatie van dit onderzoeksrapport, dat hopelijk een bijdrage 

levert aan de bewustwording van beleidsmakers omtrent kansspelwetgeving en jongeren, 

en bovendien kan dienen als een eerste aanzet tot aanpassingen in de 

opvoedingsondersteunende en preventieve middelen zodat deze voldoende inspelen op het 

gokgedrag van jongeren in België. 
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Deel I. 

De kwantitatieve survey: beschrijvende analyses en 

vergelijkingen tussen groepen 
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Hoofdstuk 1: De kwantitatieve survey  
 

1.1 Onderzoeksvragen 
 

De kwantitatieve survey naar het gokgedrag van jongeren in België werd ingezet om het 

volgende onderzoeksdoel te verwezenlijken.  

1. Het in kaart brengen van het gebruik van gok- en kansspelen (offline en online/ op 

klassieke of digitale wijze) door jongeren tussen 12-20 jaar. 

Daarbij staan volgende onderzoekdeelvragen centraal: 

 Wat is de prevalentie en spelfrequentie van klassieke en/of digitale kansspelen bij 

jongeren in België tussen 12 en 20 jaar oud? 

 Wat is de prevalentie aan risicovol en problematisch kansspelgebruik bij jongeren 

in België tussen 12 en 20 jaar oud? 

 Wat is het sociaal-demografische profiel van (risicovol en/of problematische) 

gokkers in België bij jongeren tussen 12 en 20 jaar oud? 

 Wanneer, in welke context en aan welke kansspelvorm nemen jongeren in België 

tussen 12 en 20 jaar oud voor het eerst deel aan klassieke of digitale kansspelen? 

 Welke manieren zijn er voor jongeren in België tussen 12 en 20 jaar oud om aan 

wettelijk verboden kansspelactiviteiten deel te nemen? 

 Welke factoren zijn van invloed op het deelnemen aan kansspelactiviteiten bij 

jongeren in België tussen 12 en 20 jaar oud? 

 Welke kennis inzake de kansspelwetgeving is er bij jongeren in België tussen 12 en 

20 jaar oud? 

 Welke motieven om wel/niet deel te nemen aan kansspelen zijn er bij jongeren in 

België tussen 12 en 20 jaar oud? 

 Welke plaats neemt het thema ‘gokken’ in binnen de school-, vrijetijds- en 

gezinscontext van jongeren in België tussen 12 en 20 jaar oud? 

 

1.2 Methoden en procedure 
 

1.2.1 Onderzoekskader Vlaanderen 
 

In Vlaanderen omvat de onderzoekspopulatie jongeren tussen 12 en 20 jaar oud. Op basis 

van statistische en praktische overwegingen en omwille van kost- en tijdsefficiëntie werd 

de operationele populatie vastgesteld op jongeren tussen 12 en 20 jaar oud ingeschreven 

in het voltijds gewoon secundair onderwijs in Vlaanderen en Nederlandstalige scholen in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Het kunstsecundair onderwijs (KSO) en het 

deeltijds onderwijs werden niet ter analyse opgenomen aangezien er te weinig leerlingen 

deelnamen aan dit onderzoek om een representatieve steekproef te behouden voor deze 

groepen van leerlingen. Dit is eveneens het geval voor leerlingen ingeschreven in 

Secundair-na-secundair (Se-n-se, of vroegere 7de specialisatiejaar). 

Een steekproefkader van de leerlingenaantallen per scholen in Vlaanderen (en het BHG) 

voor het schooljaar 2014-2015 (laatste beschikbare statistieken op moment van afname), 

werd verkregen in kader van de onderwijsstatistieken van het departement Onderwijs 

Vlaanderen (http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsstatistieken). Deze omvat 



9 
 

gegevens van in totaal 437 508 leerlingen en 944 scholen in het voltijds gewoon secundair 

onderwijs. 

 

1.2.2 Onderzoekskader Wallonië 
 

De onderzoekspopulatie in Wallonië omvat jongeren tussen 12 en 20 jaar oud. Uit 

praktische overwegingen en omwille van tijdsefficiëntie wordt de operationele populatie 

vastgesteld op jongeren tussen 12 en 20 jaar oud die ingeschreven zijn in het voltijds 

gewoon secundair onderwijs in Wallonië en Franstalige scholen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (BHG). De volgende onderwijsvormen werden mee opgenomen: 

‘premier degré commun’, ‘général’, ‘technique qualification’ en ‘professionel’. De 

onderwijsvormen ‘premier degré differencié’, ‘premier degré années supplémentaires’, 

‘technique transition’, ‘artistique transition’ en ‘artistique qualification’ werden niet 

opgenomen aangezien er niet voldoende respondenten deelnamen om een representatieve 

steekproef te verkrijgen.   

Een steekproefkader van de leerlingenaantallen per scholen in Wallonië (en het BHG) voor 

het schooljaar 2013-2014 (recentste beschikbare statistieken op moment van afname), 

werd verkregen in kader van de onderwijsstatistieken van L’Enseignement en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Le Centre de Compétences en Business Intelligence de l’ETNIC 

(http://www.enseignement.be/index.php?page=25432&navi=148). Deze omvatten 

gegevens van in totaal 348 289 leerlingen en 683 scholen in het voltijds gewoon secundair 

onderwijs. 

 

1.2.3 Onderzoeksprocedure 
 

In de periode van 14 maart 2016 tot en met 29 april 2016 werden scholen van het voltijds 

secundair onderwijs in Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië 

gecontacteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan het surveyonderzoek via een e-mail- 

en telefonische wervingscampagne. Aanvankelijk werd geopteerd voor een 

tweetrapssteekproef met een gestratificeerde (op basis van een onderwijsvorm, regionale 

en provinciale spreiding) aselecte clustersteekproef voor de primaire eenheden (= scholen) 

waaruit vervolgens alle secundaire eenheden (= leerlingen) getrokken werden. Deze 

procedure bleek echter tijdsintensief en doordat scholen aangaven reeds overbevraagd te 

zijn voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek waren de non-responspercentages 

hoog. Omwille van deze redenen diende afgeweken te worden van de oorspronkelijke 

steekproeftrekking. Hierna kregen alle scholen uit het steekproefkader in het voltijds 

secundair onderwijs een uitnodiging via een bestaande mailinglijst via Onderwijs 

Vlaanderen en L’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, aangevuld door een 

telefonische uitnodiging via een systematische random sampling methode. De uitnodiging 

via mail werd verzonden door een van de onderzoekers, of regionale 

preventiemedewerkers die als tussenpersonen fungeerden voor sommige scholen. In totaal 

stemden 7 scholen in Vlaanderen en 5 scholen in Wallonië in met deelname aan het 

onderzoek. Gedurende de werving van scholen werd er een proportionele spreiding op vlak 

van regio en onderwijsvorm beoogd. Op die manier werd een goede verdeling wat betreft 

onderwijsvorm bekomen, maar kon dit voor geografische spreiding daarentegen wegens 

praktische overwegingen niet volledig gegarandeerd worden. Meer informatie over de 

steekproeftrekking vindt u in bijlage 3.g 
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Om de maximale medewerking en inzet van scholen te verkrijgen werden contactpersonen 

per school telefonisch ingelicht en kregen zij de mogelijkheid tot inzage van een 

geanonimiseerd persoonlijk schoolrapport na bekendmaking van de resultaten van het 

onderzoek. 

Bij deelname werd aan de verantwoordelijke van de scholen gevraagd om minimum 50% 

van hun leerlingen te bevragen teneinde de representativiteit en anonimiteit (de scholen 

krijgen de kans op een persoonlijk geanonimiseerd rapport) te vergroten.  

Dataverzameling gebeurde via een cross-sectioneel onderzoeksdesign met anonieme ‘self-

administered’ schriftelijke vragenlijsten (oftewel Paper-and-Pencil-Interviewing, PAPI) die 

verdeeld werden in de klassen onder toezicht van iemand van het onderwijzend personeel 

en/of een van de onderzoekers. Daarnaast werden de scholen en het onderwijzend 

personeel ook ingelicht door de onderzoekers, werden er richtlijnen voor afname verspreid, 

bestemd voor leerlingen, schoolbestuur en onderwijzend personeel en waren onderzoekers 

stand-by voor vragen van het schoolpersoneel. De dataverzameling vond plaats in de 

periode van 2 – 31 mei 2016. Vooraleer dataverzameling plaatsvond werd er een 

proefversie gepilot in twee scholen bij 4 groepen leerlingen uit BSO en TSO in de 2ee graad 

en werden er waar nodig aanpassingen gemaakt aan de vragenlijst teneinde de afnametijd 

en verstaanbaarheid te verbeteren. 

Twee weken voor afname in scholen werden de ouders van leerlingen ingelicht via een 

mededeling op smartschool, in de schoolkrant of via e-mail en kregen zij een nota met 

betrekking tot de passieve informatieplicht inzake de ouderlijke toestemming voor het 

deelnemen aan de enquête door minderjarige respondenten. Na deelname werd aan de 

leerlingen eveneens een passieve informed consent meegegeven gericht aan hun ouders 

of wettelijke vertegenwoordiger(s), waarin zij naast informatie over het onderzoek ook de 

kans kregen om de deelname van de leerling te schrappen aan de hand van een 

persoonlijke anonieme code. De onderzoeksprocedure, informed consent formulieren en 

vragenlijst werden goedgekeurd door de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie 

(SMEC) van de KU Leuven op 3 maart 2016. 

 

1.2.4 Vragenlijst 
 

De vragenlijst werd opgebouwd aan de hand van een literatuurstudie en op basis van 

bestaande (inter)nationale vragenlijsten in het kader van prevalentiestudies m.b.t. 

(problematisch) gokgedrag (e.g. Bieleman, Biesma, Kruize, Zimmerman, Boendermaker, 

Nijkamp & Bak 2011; Melis, 2016; Volberg, Hedberg, & Moore, 2008; Wardle, Moody, 

Spence, Orford, Volberg, Jotangia, Griffiths, Hussey & Dobbie, 2011). Als screening-

instrument voor risicovol- en problematisch gokgedrag werd gebruikgemaakt van de 

SOGS-RA vragenlijst aangezien deze gevalideerde vragenlijst specifiek voor adolescenten 

werd ontwikkeld (Winters, Stinchfield, & Fulkerson, 1993). Daarnaast is er geopteerd om 

de indeling in kansspelactiviteiten te maken naargelang klassieke kansspelen (kansspelen 

die niet via het internet, of niet via digitale mediatoestellen gespeeld worden) of digitale 

kansspelen (kansspelen die wel via het internet, of wel via digitale mediatoestellen 

gespeeld worden zoals [digitale] TV, GSM/Smartphone, computer/ laptop/ notebook, 

gameconsole, ...).  Dit doordat het onderscheid tussen offline en online kansspelen steds 

minder relevant wordt aangezien gebruikers via apps of andere software niet steeds online 

dienen te zijn om aan kansspelen deel te nemen via digitale mediatoestellen, maar deze 

wel een mogelijkheid bieden tot deelname aan meer ‘verborgen’ of nieuwe vormen van 
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kansspelactiviteiten (Gainsbury, Wood, Russel, Hing & Blaszczynski, 2012; King, Delfabbro 

& Griffiths, 2010). De indeling in klassieke en digitale kansspelen zoals hierboven 

omschreven zal vervolgens doorheen het onderzoek gehanteerd worden. 

De vragenlijst is terug te vinden in bijlage 1 en bestaat tenslotte uit volgende concepten: 

 Sociaal-demografische kenmerken, 

 Prevalentie en frequentie van verschillende soorten klassieke en digitale 

kansspelen, 

 Geld- en tijdsbesteding aan klassieke en/of digitale kansspelen, 

 Eerste contact met klassieke en/of digitale kansspelen, 

 Motieven voor het wel of niet gebruiken van kansspelen, 

 Kennis en houdingen ten opzichte van gokken, 

 Screeningsinstrument voor risicovol en problematisch gokgedrag (SOGS-RA), 

 Manieren om aan kansspelen te doen, 

 Gokgedrag in de nabije omgeving van jongeren, 

 Gokken als thema op school, 

 Gokken als activiteit in vrije tijd en bij sport- en jeugdverenigingen. 

 

1.2.5 Dataverwerking en statistische analyse 
 

De door jongeren ingevulde vragenlijsten werden ingegeven door (getrainde) jobstudenten 

in opleiding aan de UCLL in het statistische softwarepakket IBM SPSS Statistics v. 22. 

Vooraleer de data verwerkt en geanalyseerd werden met hetzelfde softwarepakket, werd 

de dataset gecleaned en gecontroleerd op outliers, fouten en onmogelijke antwoorden of 

combinaties. Een vragenlijst werd geweerd als de vragen over onderwijsvorm, leerjaar en 

geslacht niet ingevuld waren, de hoofdvragen over klassieke en digitale kansspelen niet 

ingevuld waren, er bij alle (klassieke en/of digitale) kansspelen de antwoordmogelijkheid 

dagelijks werd aangeduid, of de leeftijd buiten de leeftijdscategorie 12 - 20 jaar viel.  

De steekproef werd gewogen op basis van de kenmerken geslacht, onderwijsvorm en 

onderwijsgraad in zowel Vlaanderen als Wallonië, zie bijlage 2. Uitval was daarnaast vooral 

te wijten aan de (toevallige) afwezigheid van leerlingen op het moment van de afname, of 

aan praktische of organisatorische omstandigheden op de school waar de afname doorging. 

Van de ruwe data van in totaal 2519 (Vlaanderen) en 1007 (Wallonië) vragenlijsten, 

werden er na data-cleaning en weging nog 2176 (Vlaanderen) en 769 (Wallonië) 

vragenlijsten weerhouden. Voor Vlaanderen levert dit een betrouwbaarheidsinterval op van 

ca. 2,10% (op een betrouwbaarheidsniveau van 95%) en voor Wallonië een 

betrouwbaarheidsinterval van ca. 3,49% (op een betrouwbaarheidsniveau van 95%) voor 

de gehele steekproef. 

De analyses ter vergelijking van verschillende groepen met betrekking tot hun 

kansspelgebruik werden uitgevoerd door middel van non-parametrische testen. 

Statistische significantie wordt in de kruistabellen vervolgens aangeduid met volgende 

notatie: waarden sign. op p ≤ 0,05 (‘*’), sign. op p  ≤ 0,01 (‘**’), sign. op p ≤ 0,001 

(‘***’) en niet sign. op p < 0,05 (‘tussen haakjes’). 
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1.2.6 Responscategorieën en veel voorkomende begrippen 
 

Ter navolging van de laatste VAD-leerlingenbevraging (Melis, 2016) werden leerlingen in 

Vlaanderen in de eerste graad opgedeeld in een A-stroom (1ste leerjaar A of 2e leerjaar 

niet-beroepsvoorbereidend) en een B-stroom (1ste leerjaar B of 2e leerjaar 

beroepsvoorbereidend). 

Ook de indeling in responscategorieën bij vragen over de frequentie in het gebruiken van, 

of deelnemen aan kansspelen (van ‘nooit’ tot ‘dagelijks’) werd overgenomen uit de VAD-

leerlingenbevraging (Melis, 2016) teneinde de vergelijkbaarheid te optimaliseren. Zo 

worden allereerst de categorieën ‘nooit’ versus ‘ooit’ onderscheiden. Van zodra een leerling 

aangaf minstens 1 keer ooit aan een kansspelactiviteit te hebben deelgenomen werd deze 

ingedeeld bij de ooit-deelname categorie. De categorie ‘ooit’ wordt vervolgens opgedeeld 

in ‘deelname ooit, maar niet gedurende het voorbije jaar’ en ‘deelname gedurende het 

voorbije jaar’ (oftewel gedurende de voorbije 12 maanden). De laatste categorie ‘deelname 

gedurende het voorbije jaar’ wordt tenslotte verder opgedeeld in ‘occasionele deelname’ 

(verwijzend naar ‘1 keer per maand of minder’ en ‘meerdere keren per maand’, maar niet 

wekelijks) en ‘regelmatige deelname’ (verwijzend naar ‘1 keer per week’, ‘meerdere keren 

per week’ en ‘dagelijks’). Deze responscategoriëen kunnen visueel voorgesteld worden in 

onderstaande figuur:  

  

FIGUUR 1. OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE RESPONSCATEGORIEËN (OP BASIS VAN MELIS, 2016) 

 

Begrippenlijst  

Onderstaande begrippen worden consistent doorheen het rapport gehanteerd en refereren 

steeds naar een bepaalde gebruiksfrequentie of gebruiksindeling.    

Gok- en kansspelen. Hoewel in de literatuur soms het onderscheid wordt gemaakt tussen 

gok- en kansspelen hanteren wij in dit onderzoek de definitie die gebruikt wordt in de wet 

op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Hierbij wordt 

onder zowel gok- als kansspelen verstaan:  

Ooit

Voorbije 
jaar

Regelmatig

Occasioneel
Niet het 

voorbije jaar
Nooit
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“Elk spel of elke weddenschap waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, 

hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers of wedders, hetzij een winst 

van om het even welke aard voor minstens één der spelers, wedders of inrichters van het 

spel of de weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element 

is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte”  

(Art. 2 wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming 

van de spelers, BS 13 december 1999). 

De termen gokspelen of kansspelen kunnen in dit rapport daarom inwisselbaar worden 

gehanteerd, met doorgaans de voorkeur voor de neutralere term: kansspelen. 

Klassieke of digitale kansspelen. Daarnaast is er geopteerd om kansspelactiviteiten op te 

splitsen in twee categorieën: klassieke kansspelen (kansspelen die niet via het internet, of 

niet via digitale mediatoestellen gespeeld worden) en digitale kansspelen (kansspelen die 

wel via het internet, of wel via digitale mediatoestellen gespeeld worden zoals [digitale] 

TV, GSM/Smartphone, computer/ laptop/ notebook, gameconsole, ...) (cfr. supra). 

Prevalentie. Prevalentie duidt aan of de leerling in een bepaalde periode gegokt heeft of 

niet. De prevalentie van gokken wordt onderverdeeld in deelname ooit en deelname 

gedurende het voorbije jaar. 

Frequentie. Frequentie duidt aan hoe vaak respondenten gedurende het voorbije jaar 

deelnemen aan kansspelen. Frequentie wordt verder opgedeeld naar occasionele en 

regelmatige deelname. 

Deelname ooit. Zodra een leerling antwoordt al ooit 1 keer deel te hebben genomen aan 

een kansspel, wordt dit aangeduid als deelname ooit.  

Deelname gedurende het voorbije jaar. Hiermee wordt bedoeld dat leerlingen aan een 

bepaalde kansspelactiviteit hebben deelgenomen gedurende de voorbije 12 

kalendermaanden. Deelname gedurende het voorbije jaar wordt verder onderverdeeld in 

occasionele en regelmatige deelname. 

Occasionele deelname. Wanneer leerlingen aanduiden deel te nemen aan een 

kansspelactiviteit minder dan 1 keer per maand (maar wel nog tijdens het laatste jaar) tot 

meerdere keren per maand wordt dit omschreven als occasionele deelname. 

Regelmatige deelname. Wanneer leerlingen aanduiden deel te nemen aan een 

kansspelactiviteit 1 keer per week tot dagelijks, wordt dit omschreven als regelmatige 

deelname. Dit duidt er dus op dat leerlingen een vast patroon hebben om wekelijks deel 

te nemen aan een kansspelenactiviteit. 

Deelname aan minstens één vorm van klassieke en/of digitale kansspelen. Om een 

totaaloverzicht te geven van het gokgedrag van jongeren werden er extra analyses 

uitgevoerd voor deelname aan minstens één klassieke en/of digitale kansspelactiviteit 

(deelname aan alle verschillende klassieke en/of digitale kansspelactiviteiten werden 

hiervoor gecombineerd). Van zodra leerlingen aangaven te hebben deelgenomen aan 

minstens één klassieke en/of digitale kansspelactiviteit werden zij ingedeeld in de 

prevalentie- en frequentiecategorieën zoals hierboven omschreven. Daarbij is het mogelijk 

dat leerlingen tegelijkertijd aan verschillende kansspelactiviteiten in wisselende frequentie 

deelnemen1.   

                                                                 
1 De som van de percentages van occasionele of regelmatige deelname aan minstens één vorm van 
klassieke en /of digitale kansspelen, is niet gelijk aan het percentage ‘deelname gedurende het voorbije 
jaar’ aangezien leerlingen aan meerdere kansspelactiviteiten op occasionele of regelmatige wijze 
tegelijkertijd kunnen deelnemen. 
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Hoofdstuk 2: Resultaten Vlaanderen 
 

2.1 Steekproefkenmerken 
 

TABEL 1. STEEKPROEFKENMERKEN IN VLAANDEREN 

Steekproef Vlaanderen 

 

Steekproefgrootte Betrouwbaarheidsinterval op 

betrouwbaarheidsniveau = 95% 

Gehele steekproef 2176 +/- 2,10 

Jongens 1110 +/- 2,93 

Meisjes 1066 +/- 2,99 

A-stroom 591 +/- 4,02 

B-stroom 110 +/- 9,32 

ASO 608 +/- 3,96 

BSO 390 +/- 4,95 

TSO 476 +/- 4,48 

1e graad 701 +/- 3,69 

2e graad 711 +/- 3,67 

3e graad 763 +/- 3,54 

12 - 13 jaar 370 / 

14 - 15 jaar 753 / 

16 - 17 jaar 666 / 

18 - 20 jaar 353 / 

Operationele populatiegrootte = 407 004 

 

2.2 Prevalentie en frequentie van deelname aan klassieke 
kansspelen 

 

In onderstaande tabel valt op te merken dat 28,3% van de leerlingen in Vlaanderen tussen 

de 12-20 jaar ooit aan krasspelen heeft gedaan. Afgezien van 40,3% van de leerlingen die 

ooit aan zelfgeorganiseerde weddenschappen (onder vrienden of kennissen) hebben 

gedaan zijn krasspelen de meest populaire vorm van klassieke kansspelen onder jongeren 

in Vlaanderen. Deze worden gevolgd door 19,1% van de jongeren die ooit aan kienen of 

sportweddenschappen hebben gedaan. Hierna volgen trekkingsspelen (13,9%), poker 

(12,1%), BINGO/OneBall (10,2%) en tenslotte andere kaartspelen dan poker (12,1%).  

Opvallend is dat 19,2% van de jongeren zegt ooit aan sportweddenschappen te hebben 

deelgenomen, terwijl dit percentage in de VAD-leerlingenbevraging van 2014-2015 (Melis, 

2016) “slechts” 9,2% aannam.  

Als we vervolgens kijken naar de percentages van de leerlingen die aangeven het laatste 

jaar aan sportweddenschappen te hebben gedaan (12,9%), is dit opvallend hoger dan de 
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andere vormen van klassieke kansspelen (m.u.v. zelfgeorganiseerde weddenschappen). 

Ook geven 10,5% van de leerlingen aan het laatste jaar nog aan krasspelen te hebben 

gedaan, waarna de overige vormen van klassieke kansspelen volgen gaande van 6% 

(Poker) tot en met 2,8% (BINGO/OneBall).  

Wanneer gekeken wordt naar ‘occasioneel gebruik’ (verwijzend naar ‘1 keer per maand of 

minder’ en ‘meerdere keren per maand’) zien we dat vooral krasspelen (9,6%) en 

sportweddenschappen (9,0%) populair zijn onder de bevraagde leerlingen, gevolgd door 

poker (5,1%) en trekkingsspelen (4,6%). In lijn met de hoge percentages voor deelname 

gedurende het voorbije jaar en occasioneel gebruik valt het relatief hoge percentage 

(3,9%) aan leerlingen op te merken dat regelmatig (verwijzend naar ‘1 keer per week’, 

‘meerdere keren per week’ en ‘dagelijks’) aan sportweddenschappen doet.  

Hoewel uit deze vaststellingen blijkt dat sportweddenschappen niet de meest populaire 

klassieke kansspelactiviteit zijn onder leerlingen, zijn er daarentegen veel leerlingen die in 

verhouding het laatste jaar, occasioneel of regelmatig aan deze activiteit hebben 

deelgenomen. Een omgekeerde trend dan die bv. bij kienen valt waar te nemen. 

 

TABEL 2. PREVALENTIE EN FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR TYPE SPEL IN VLAANDEREN 

 Totaal (N) % Ooit % Voorbije 
jaar 

% 
Occasioneel 

% 
Regelmatig 

Krasspel  2156 28,3 10,5 9,6 0,9 

Trekkingsspel 2151 13,9 5,1 4,6 0,5 

Poker 2137 12,1 6,0 5,1 0,9 

Ander kaartspel dan 
poker 

2152 9,1 4,4 3,9 0,5 

Sportweddenschap 2146 19,1 12,9 9,0 3,9 

BINGO/OneBall 2146 10,2 2,8 2,4 0,4 

Kienen 2085 19,1 3,9 3,6 0,3 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

2146 40,3 21,9 20,0 1,9 

 

Bij de verschillen tussen jongens en meisjes in het ooit deelnemen aan klassieke 

kansspelen, valt op te merken dat jongens al vaker aan eender welke kansspelactiviteit 

hebben deelgenomen dan meisjes (met uitzondering van kienen en BINGO/OneBall). Dit 

verschil is het meest opvallend bij sportweddenschappen (32,3% t.o.v. 5,2%), poker (20% 

t.o.v. 3,9%) en andere kaartspelen (13,2% t.o.v. 4,9%). Ook hebben jongens al vaker 

ooit aan zelfgeorganiseerde weddenschappen deelgenomen dan meisjes (48,4% t.o.v. 

31,8%).  

Deze trend zet zich voort wanneer er gekeken wordt naar de verschillen in spelfrequentie 

voor de categorieën ‘Laatste jaar’, ‘Occasioneel’ en ‘Regelmatig gebruik’. Zo geeft 8,8% 

van de jongens aan occasioneel aan poker te doen ten opzichte van 1,2% van de meisjes. 

Bij sportweddenschappen is dit verschil nog duidelijker met 16% occasionele spelers onder 

jongens t.o.v. 1,8% onder de meisjes en 7,4% regelmatige spelers onder jongens t.o.v. 

0,3% onder de meisjes.  

In het ooit, laatste jaar of occasioneel deelnemen aan Kienen of Bingo/OneBall zijn er 

evenwel geen verschillen tussen jongens en meisjes waar te nemen.  
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TABEL 3. PREVALENTIE EN FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR GESLACHT IN VLAANDEREN 

 Geslacht Totaal 
(N) 

% Ooit % 
Voorbije 
jaar 

% 
Occasioneel 

% 
Regelmatig 

Krasspel Jongens 1101 31,4*** 11,8* 10,8*  (1,0) 

 Meisjes 1054 25,0*** 9,0* 8,2* (0,8) 

Trekkingsspel Jongens 1094 16,7*** 6,7*** 6,0*** (0,7) 

 Meisjes 1057 11,0*** 3,4*** 3,1*** (0,3) 

Poker Jongens 1088 20,0*** 10,4*** 8,8*** 1,6*** 

 Meisjes 1049 3,9*** 1,3*** 1,2*** 0,2*** 

Ander kaartspel 
dan poker 

Jongens 1095 13,2*** 6,8*** 6,2*** (0,6) 

 Meisjes 1057 4,9*** 1,8*** 1,5*** (0,4) 

Sportweddenschap Jongens 1095 32,3*** 23,4*** 16,0*** 7,4*** 

 Meisjes 1051 5,2*** 2,1*** 1,8*** 0,3*** 

BINGO/OneBall Jongens 1093 (10,2) (3,5) (2,7) 0,7*  

 Meisjes 1054 (10,2) (2,2) (2,1) 0,1* ᵅ 

Kienen Jongens 1057 (18,0) (4,0) (3,5) 0,5*  

 Meisjes 1028 (20,2) (3,8) (3,8) 0,0* ᵇ 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

Jongens 1094 48,4*** 31*** 27,8*** 3,2*** 

 Meisjes 1053 31,8*** 12,5*** 11,9*** 0,6*** 

ᵅ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantal = 1 

ᵇ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantal = 0 

 

Krasspelen, poker en sportweddenschappen waren de klassieke kansspelactiviteiten die 

het laatste jaar het meest gedaan werden door leerlingen in het TSO (zo deed 23,8% en 

9,7% van de leerlingen in het TSO aan sportweddenschappen en poker het voorbije jaar), 

gevolgd door de leerlingen in het BSO en ASO. Daarentegen zijn de percentages van 

leerlingen die ooit aan krasspelen of trekkingsspelen hebben gedaan in het ASO en het 

TSO hoger dan deze voor de leerlingen in het BSO. Wat betreft de deelname het voorbije 

jaar aan krasspelen of trekkingsspelen verschillen de percentages minder van elkaar, of 

zijn deze zelfs het hoogst in het geval van trekkingsspelen in het BSO (7,2%). In het doen 

aan kienen en Bingo/OneBall is er geen significant verschil naargelang onderwijsvorm waar 

te nemen.  

Opmerkelijk is daarnaast ook het relatief hoge percentage leerlingen in de A-Stroom die 

aangeven ooit aan krasspelen (24,7%), kienen (19,2%) en sportweddenschappen te 

hebben meegedaan (11,7%). 
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TABEL 4. PREVALENTIE VAN DEELNAME AAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR ONDERWIJSVORM IN VLAANDEREN 

  A-Stroom B-Stroom ASO BSO TSO 

Krasspel % Ooit 24,7*** 11,5*** 33,2*** 25,1*** 32,9*** 

 % Voorbije 
jaar 

9,0* 2,3* 11,1* 11,3* 12,7* 

 Totaal (N) 584 108 607 385 471 

Trekkingsspel % Ooit 9,1*** 7,5*** 17,1*** 14,3*** 16,9*** 

 % Voorbije 
jaar 

3,5* 1,0* 4,9* 7,2* 6,4* 

 Totaal (N) 581 109 608 385 470 

Poker % Ooit 5,8*** 4,5*** 13,7*** 15,1*** 17,1*** 

 % Voorbije 
jaar 

2,8*** 1,7*** 6,3*** 6,7*** 9,7*** 

 Totaal (N) 578 108 604 380 468 

Ander kaartspel 
dan poker 

% Ooit 4,5*** 3,9*** 10,6*** 9,7*** 13,7*** 

 % Voorbije 
jaar 

2,8* 2,2*ᵅ 4,3* 6,2* 5,4* 

 Totaal (N) 581 109 606 384 471 

Sportweddenschap % Ooit 11,7*** 8,9*** 16,9*** 23,2*** 29,9*** 

 % Voorbije 
jaar 

6,3*** 3,6*** 10,9*** 15,5*** 23,8*** 

 Totaal (N) 578 109 605 384 471 

BINGO/OneBall % Ooit (11,6) (13,7) (7,3) (10,7) (11,1) 

 % Voorbije 
jaar 

(3,2) (2,9) (1,8) (3,9) (2,8) 

 Totaal (N) 583 109 603 383 470 

Kienen % Ooit (19,2) (15,4) (21,1) (14,7) (20,8) 

 % Voorbije 
jaar 

(4,1) (2,3) (3,3) (3,5) (5,8) 

 Totaal (N) 569 105 588 372 451 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

% Ooit 35,9*** 27,5*** 44,9*** 33,2*** 48,3*** 

 % Voorbije 
jaar 

18,8*** 13,1*** 24*** 18,6*** 27,8*** 

 Totaal (N) 581 107 605 382 472 

ᵅ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantal = 2 

 

Verder zien we dat ook het percentage van leerlingen in de A-stroom dat occasioneel aan 

krasspelen doet met 7,3% relatief hoog te noemen is (aangezien deze wettelijk niet 

toegestaan zijn voor jongeren onder de 18 jaar. 

In lijn met het ooit- en voorbije jaar deelnemen aan sportweddenschappen blijkt daarnaast 

uit onderstaande tabel dat sportweddenschappen, voor zowel occasionele als regelmatige 

deelname, de populairste kansspelactiviteit zijn in het TSO (16,2% occasioneel gebruik en 

7,5% regelmatig gebruik), terwijl deze voor occasioneel gebruik ongeveer even populair 

zijn als krasspelen in ASO en BSO. Ook zelfgeorganiseerde weddenschappen en poker 

worden occasioneel het vaakst gedaan door leerlingen in het TSO. 
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De verschillen tussen de onderwijsvormen zijn daarnaast minder groot voor occasioneel 

gebruik wat betreft volgende kansspelactiviteiten: krasspelen, trekkingsspelen, andere 

kaartspelen, BINGO/OneBall en kienen. 

 

TABEL 5. FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR ONDERWIJSVORM IN VLAANDEREN 

  A-Stroom B-Stroom ASO BSO TSO 

Krasspel % Occasioneel 7,3** 2,2** 11,0** 9,7** 12,1** 

 % Regelmatig 1,7 0,0*ᵈ 0,1*ᵈ 1,6* 0,6*ᵈ 

 Totaal (N) 584 108 607 385 471 

Trekkingsspel % Occasioneel 2,8* 1,0*ᶜ 4,8* 6,3* 5,9* 

 % Regelmatig (0,8) (0,0) (0,1) (0,9) (0,5) 

 Totaal (N) 581 109 608 385 470 

Poker % Occasioneel 2,5*** 0,9*** 5,3*** 5,5*** 8,6*** 

 % Regelmatig (0,3) (1,0) (1,0) (1,2) (1,2) 

 Totaal (N) 578 108 604 380 468 

Ander kaartspel 
dan poker 

% Occasioneel (2,8) (1,7) (4,0) (5,1) (4,6) 

 % Regelmatig (0,0) (0,5) (0,3) (1,1) (0,9) 

 Totaal (N) 581 109 606 384 471 

Sportweddenschap % Occasioneel 4,7*** 2,5*** 8,2*** 9,9*** 16,2*** 

 % Regelmatig 1,6*** 1,0***ᵇ 2,8*** 5,7*** 7,5*** 

 Totaal (N) 578 109 605 384 471 

BINGO/OneBall * Occasioneel (2,6) (2,9) (1,8) (2,9) (2,5) 

 % Regelmatig (0,6) (0,0) (0,0) (1,0) (0,3) 

 Totaal (N) 583 109 603 383 470 

Kienen % Occasioneel 3,7* 1,2*ᵅ 2,7* 2,9* 5,7* 

 % Regelmatig (0,3) (1,0) (0,0) (0,5) (0,2) 

 Totaal (N) 569 105 588 372 451 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

% Occasioneel 16,1*** 8,9*** 22,6*** 16,6*** 26,8*** 

 % Regelmatig (2,8) (4,2) (1,3) (2,0) (0,9) 

 Totaal (N) 581 107 605 382 472 

ᵅ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantal = 1 

ᵇ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantal = 1 

ᶜ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantal = 1 

ᵈ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantal = 0, 1 en 3 (v.l.n.r.)  

 

Uitgezonderd voor kienen en BINGO/OneBall zien we overigens dat de prevalentie van ooit, 

en laatste jaar deelname aan klassieke kansspelen bijna overal stijgt naargelang de leeftijd 

toeneemt bij leerlingen. Enigszins te verklaren doordat verschillende kansspelactiviteiten 

wettelijk toegestaan zijn vanaf 18 jaar.  

Opmerkelijk zijn daarentegen de reeds hoge prevalentiepercentages onder leerlingen 

jonger dan 18 jaar die ooit-, of het laatste jaar aan krasspelen, trekkingsspelen, poker, 

kienen of sportweddenschappen deden. Eens te meer omdat deelname hieraan voor hen 

wettelijk niet toegestaan is. Een aanzienlijk percentage van de 12- tot 13-jarigen deed zo 

al ooit (21,8%) en het laatste jaar (9,2%) aan krasspelen. Ook wat betreft het ooit-, of 
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laatste jaar deelnemen aan sportweddenschappen, kienen, BINGO/OneBall en 

zelfgeorganiseerde weddenschappen zijn er – gelet op hun jongere leeftijd – relatief hoge 

percentages waar te nemen bij de groep 12- tot 13-jarigen. 

 

TABEL 6. PREVALENTIE VAN DEELNAME AAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD IN VLAANDEREN 

  12 – 13 
jaar 

14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 
jaar 

Krasspel % Ooit 21,8*** 26,2*** 28,9*** 37,0*** 

 % Voorbije 
jaar 

9,2** 9,7** 9,2** 16,4** 

 Totaal (N) 367 746 661 351 

Trekkingsspel % Ooit 7,6*** 13*** 14,8*** 20,1*** 

 % Voorbije 
jaar 

2,7*** 4,4*** 4,4*** 10,5*** 

 Totaal (N) 366 743 660 352 

Poker % Ooit 3,1*** 8,2*** 15,9*** 21,5*** 

 % Voorbije 
jaar 

0,8*** 4,0*** 8,9*** 10,1*** 

 Totaal (N) 362 741 655 349 

Ander kaartspel dan 
poker 

% Ooit 2,9*** 6,7*** 11,9*** 15,9*** 

 % Voorbije 
jaar 

2,1*** 2,7*** 5,9*** 7,5*** 

 Totaal (N) 363 746 659 352 

Sportweddenschap % Ooit 8,7*** 15,8*** 22,6*** 30,1*** 

 % Voorbije 
jaar 

3,9*** 9,6*** 16,9*** 21,9*** 

 Totaal (N) 368 741 657 350 

BINGO/OneBall % Ooit (10,7) (10,1) (8,9) (12,4) 

 % Voorbije 
jaar 

(3,6) (2) (2,8) (4,1) 

 Totaal (N) 364 743 658 350 

Kienen % Ooit (22) (17,7) (19,4) (16,5) 

 % Voorbije 
jaar 

(5,2) (2,7) (4,4) (4,2) 

 Totaal (N) 359 719 644 329 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

% Ooit 32,1*** 38,6*** 45,0*** 42,1*** 

 % Voorbije 
jaar 

18,2* 
 

20,6* 25,5* 22,5* 

 Totaal (N) 364 739 659 350 

 

Verder zien we - in lijn met vorige bevindingen - dat leerlingen in de oudere 

leeftijdscategorieën doorgaans vaker occasioneel deelnemen aan klassieke 

kansspelactiviteiten. Daarnaast zijn de prevalentiepercentages in het occasioneel 

deelnemen aan krasspelen, poker en sportweddenschappen relatief hoog onder leerlingen 

jonger dan 18 jaar. Wat betreft het regelmatig deelnemen aan de onderstaande 

verschillende klassieke kansspelactiviteiten zijn er daarentegen bijna geen significante 

verschillen op te merken tussen de verschillende leeftijdsgroepen.   

 



20 
 

TABEL 7. FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD IN VLAANDEREN 

  12 – 13 
jaar 

14 – 15 
jaar 

16 – 17 
jaar 

18 – 20 
jaar 

Krasspel % Occasioneel 7,6*** 8,8*** 8,7*** 15,6*** 

 % Regelmatig (1,6) (0,9) (0,6) (0,8) 

 Totaal (N) 367 746 661 351 

Trekkingsspel % Occasioneel 2,7*** 3,5*** 4,1*** 10,2*** 

 % Regelmatig (0,0) (1,0) (0,3) (0,3) 

 Totaal (N) 366 743 660 352 

Poker % Occasioneel 0,5*** 3,4*** 7,6*** 8,8*** 

 % Regelmatig (0,3) (0,5) (1,3) (1,3) 

 Totaal (N) 362 741 655 349 

Ander kaartspel dan 
poker 

% Occasioneel 2,1** 2,5** 5,0** 6,3** 

 % Regelmatig 0,0*ᵅ 0,1*ᵅ 0,8*ᵅ 1,2*ᵅ 

 Totaal (N) 363 746 659 352 

Sportweddenschap % Occasioneel 3,4*** 6,9*** 11,3*** 14,9*** 

 % Regelmatig 0,5*** 2,7*** 5,7*** 7,0*** 

 Totaal (N) 368 741 657 350 

BINGO/OneBall % Occasioneel (3,6) (1,5) (2,3) (3,5) 

 % Regelmatig (0,0) (0,5) (0,4) (0,6) 

 Totaal (N) 364 743 658 350 

Kienen % Occasioneel (5,1) (2,4) (4,4) (3,6) 

 % Regelmatig (0,2) (0,3) (0,0) (0,6) 

 Totaal (N) 359 719 644 329 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

% Occasioneel 15,9** 18,2** 24,5** 20,7** 

 % Regelmatig (2,3) (2,4) (0,9) (1,8) 

 Totaal (N) 364 739 659 350 

ᵅ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 0, 1, 5 en 4 (v.l.n.r.) 

 

Samenvattend stellen we vast dat iets meer dan de helft (51.5%) van alle leerlingen ooit 

aan minstens één vorm van klassieke kansspelen (m.u.v. zelfgeorganiseerde 

weddenschappen) deed. Ongeveer één vierde van de leerlingen deed dit het afgelopen 

jaar. Wat betreft de frequentie van deelname aan minstens één vorm van klassieke 

kansspelen in Vlaanderen doet 23,2% van de jongeren dit occasioneel (verwijzend naar de 

antwoordmogelijkheden ‘minder dan 1 keer per maand’, maar wel nog gedurende het 

voorbije jaar tot ‘meerdere keren per maand’) en 5,9% van de jongeren doet dit op 

regelmatige tijdstippen (verwijzend naar de antwoordmogelijkheden ‘1 keer per week’ tot 

‘dagelijks’). Vooral sportweddenschappen hebben hierin het grootste aandeel zoals 

weergegeven werd in tabel 2 hierboven. 

 

TABEL 8. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN KLASSIEKE KANSSPELEN (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE 

WEDDENSCHAPPEN) IN VLAANDEREN 

Totaal (N) % Nooit % Ooit % Voorbije jaar % Occasioneel % Regelmatig 

2137 48,5 51,5 25,4 23,2 5,9 

 

Uit de volgende tabel blijkt dat de percentages met betrekking tot het ooit, of het voorbije 

jaar deelnemen aan klassieke kansspelen (m.u.v. zelfgeorganiseerde weddenschappen), 
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bij jongens één derde (60,8% ooit t.o.v. 41,8%), tot zelfs meer dan dubbel (35,5% 

voorbije jaar t.o.v. 14,8%) zo groot zijn als bij meisjes. Ook zijn er significant meer jongens 

dan meisjes die rapporteren occasioneel of regelmatig deel te nemen aan minsten één 

vorm van klassieke kansspelen. 

 

TABEL 9. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN KLASSIEKE KANSSPELEN (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE 

WEDDENSCHAPPEN) NAAR GESLACHT IN VLAANDEREN 

Geslacht Totaal 
(N) 

% Nooit % Ooit % Voorbije 
jaar 

% Occasioneel % Regelmatig 

Jongens 1094 39,2*** 60,8*** 35,5*** 31,6*** 10,0*** 

Meisjes 1043 58,2*** 41,8*** 14,8*** 14,5*** 1,6*** 

 

De percentages van deelname aan minstens één vorm van klassieke kansspelen (m.u.v. 

zelfgeorganiseerde weddenschappen) zijn in Vlaanderen eveneens hoger bij leerlingen in 

oudere dan in jongere leeftijdsgroepen. Daarentegen deed ook al bijna twee vijfde tot één 

vijfde van de 12- tot 13-jarigen, de jongste leeftijdsategorie, aan eender welke vorm van 

klassieke kansspelen met 41% ooit, en 17% het laatste jaar. Bij de 16- tot 17-jarigen nam 

zelfs meer dan de helft, 55,6%, ooit deel aan minstens één klassieke kansspelactiviteit, 

terwijl met 30,0% één derde van de 16- tot 17-jarigen dit het voorbije jaar deed. Opvallend 

is ook het hoge percentage van occasionele (en regelmatige) deelname onder alle 

leeftijdsgroepen, maar vooral onder die van de 16- tot 17- en 18- tot 20-jarigen. 

 

TABEL 10. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN KLASSIEKE KANSSPELEN (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE 

WEDDENSCHAPPEN) NAAR LEEFTIJD IN VLAANDEREN 

 12 – 13 jaar 
 

14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 jaar 

% Nooit 59,0*** 52,0*** 44,4*** 40,5*** 

% Ooit 41,0*** 48,0*** 55,6*** 59,5*** 

% Voorbije jaar 17,0*** 21,0*** 30,0*** 35,3*** 

% Occasioneel 16,9*** 18,8*** 26,8*** 33,4*** 

% Regelmatig 2,4*** 4,5*** 7,6*** 9,3*** 

Totaal (N) 361 743 654 346 

 

Zowel wat betreft het ooit, het voorbije jaar, het occasioneel en regelmatig deelnemen aan 

minstens één vorm van klassieke kansspelen (m.u.v. zelfgeorganiseerde 

weddenschappen) is het percentage het hoogst in het TSO. Verder zien we ook dat deze 

percentages het laagst blijken in de B-Stroom, gevolgd door de A-stroom, het ASO, het 

BSO en tenslotte het TSO. Alleen bij het ooit deelnemen aan minstens één vorm van 

klassieke kansspelen ligt dit percentage in het ASO hoger dan in het BSO, terwijl het 

percentage van deelname gedurende het voorbije jaar in het BSO significant hoger ligt dan 

in het ASO. 
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TABEL 11. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN KLASSIEKE KANSSPELEN (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE 

WEDDENSCHAPPEN)NAAR ONDERWIJSVORM IN VLAANDEREN 

 A-Stroom 
 

B-Stroom ASO BSO TSO 

% Nooit 54,5*** 67,5*** 45,1*** 49,8*** 39,9*** 

% Ooit 45,5*** 32,5*** 54,9*** 50,2*** 60,1*** 

% Voorbije jaar 18,2*** 12,0*** 24,3*** 27,4*** 37,1*** 

% Occasioneel 16,9*** 10,0*** 23,5*** 23,9*** 33,2*** 

% Regelmatig 3,9*** 2,5*** 3,3*** 9,2*** 9,8*** 

Totaal (N) 581 109 601 378 469 

 

2.3 Prevalentie en frequentie van deelname aan digitale 
kansspelen 

 

Hoewel klassieke kansspelactiviteiten in verhouding populairder zijn dan digitale 

kansspelen bij leerlingen in Vlaanderen, vormen digitale kansspelen echter – hoewel 

minder prevalent - geen ongebruikelijk alternatief voor jongeren om aan 

kansspelactiviteiten te doen. Zeker wanneer gekeken wordt naar het ooit op digitale wijze 

deelnemen aan sportweddenschappen (12,7%) krasspelen (6,8%), poker (5,6%) of 

digitale casinospelen (4,4%). Opvallend is vooral het hoge percentage aan leerlingen dat 

aangeeft het voorbije jaar (9,3%), occasioneel (6,0%) of regelmatig (3,3%) aan 

sportweddenschappen deel te nemen via digitale mediatoestellen.  

 

TABEL 12. PREVALENTIE EN FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR TYPE SPEL IN VLAANDEREN 

 Totaal (N) % Ooit % Voorbije 
jaar 

% 
Occasioneel 

% 
Regelmatig 

Krasspelen 2156 6,8 2,0 1,9 0,1 

Trekkingsspelen 2117 3,8 1,4 1,1 0,2 

Poker 2109 5,6 2,9 2,3 0,7 

Ander kaartspel dan 
poker 

2114 1,4 0,0 0,0 0,0 

E-games (Nationale 
Loterij) 

2112 2,2 1,0 0,6 0,4 

Sportweddenschap 2110 12,7 9,3 6,0 3,3 

Digitale casinospelen 
(bv. slot, roulette, …) 

2120 4,4 2,7 2,1 0,6 

Kansspelen via sms 
of telefoon (op tv, in 
de krant, 
belspelletjes, …) 

2115 4,2 1,2 1,0 0,2 

Andere 1971 2,6 1,4 1,1 0,3 

 

Zoals ook het geval bij klassieke kansspelen, blijken jongens in Vlaanderen doorgaans 

vaker dan meisjes ooit, het laatste jaar, occasioneel of regelmatig aan digitale kansspelen 

te doen. Dit verschil blijkt het grootste bij het ooit doen aan sportweddenschappen (22,3% 

van de jongens t.o.v. 2,7% van de meisjes), poker (9,6% van de jongens t.o.v. 1,6% van 

de meisjes) en digitale casinospelen (7,2% van de jongens t.o.v. 1,5% van de meisjes).  

Daarnaast is er geen significant verschil vast te stellen tussen jongens en meisjes in het 

doen aan kansspelen via sms of telefoon (bv. op tv, in de krant, belspelletjes, …). 
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TABEL 13. PREVALENTIE EN FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR GESLACHT IN VLAANDEREN 

 Geslacht Totaal 
(N) 

% Ooit % 
Voorbije 
jaar 

% 
Occasioneel 

% 
Regelmatig 

Krasspelen Jongens 1073 8,2* 2,8** 2,5* (0,3) 

 Meisjes 1043 5,5* 1,2** 1,2* (0,0) 

Trekkingsspelen Jongens 1069 4,7* 2,0** 1,7* (0,4) 

 Meisjes 1049 2,8* 0,7** 0,6* (0,1) 

Poker Jongens 1064 9,6*** 5,4*** 4,1*** 1,3*** 

 Meisjes 1044 1,6*** 0,4*** 0,4*** 0,0*** 

Ander kaartspel 
dan poker 

Jongens 1069 2,2** (0,0) (0,0) (0,0) 

 Meisjes 1045 0,6** (0,0) (0,0) (0,0) 

E-games (Nationale 
Loterij) 

Jongens 1066 3,4*** 1,8*** 1,2** (0,6) 

 Meisjes 1046 1,1*** 0,2*** 0,1** (0,2) 

Sportweddenschap Jongens 1069 22,3*** 17,3*** 11,2*** 6,1*** 

 Meisjes 1042 2,7*** 1,0*** 0,7*** 0,4*** 

Digitale 
casinospelen (bv. 
slot, roulette, …) 

Jongens 1072 7,2*** 4,9*** 3,8*** 1,1*** 

 Meisjes 1048 1,5*** 0,4*** 0,4*** 0,0*** 

Kansspelen via sms 
of telefoon (op tv, in 
de krant, 
belspelletjes, …) 

Jongens 1067 (4,8) (1,3) (0,9) (0,3) 

 Meisjes 1048 (4,1) (1,1) (1,0) (0,1) 

Andere Jongens 993 4,1*** 2,5*** 2,0*** (0,5) 

 Meisjes 977 1,2*** 0,3*** 0,2*** (0,1) 

 

Kijkend naar de verschillen in prevalentie en spelfrequentie van digitale kansspelen en de 

onderwijsvorm waarin leerlingen zich bevinden, zijn doorgaans de hoogste percentages 

terug te vinden bij leerlingen in het BSO en het TSO. Zo deed 9,1% van de leerlingen in 

het BSO ooit aan digitale krasspelen en deed 21,7% (waarvan 16,9% het voorbije jaar) 

van de leerlingen in het TSO ooit aan digitale sportweddenschappen.  

In het ooit, of laatste jaar deelnemen aan trekkingsspelen, E-games, digitale casinospelen, 

andere kaartspelen dan poker, of kansspelen via sms of telefoon lijkt er daarentegen geen 

significant verschil te zijn tussen leerlingen in de verschillende onderwijsvormen.  

Opvallend is dat het percentage leerlingen dat aangeeft ooit aan digitale krasspelen te 

hebben gedaan in de A-stroom hoger ligt dan in het ASO (8,6% t.o.v. 2,8%). Een 

hypothese zou kunnen zijn dat jongere leeftijdscohorten meer en meer in contact komen 

met deze vormen van digitale kansspelen en dat er eveneens in de A-stroom reeds 

leerlingen zijn opgenomen die later naar het BSO of TSO doorstromen (in deze 

onderwijsvormen ligt de spelfrequentie eveneens hoger voor deze kansspelactiviteiten dan 

in het ASO). Deze veronderstelling kan in dit onderzoek echter niet sluitend bevestigd 

worden. 
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TABEL 14. PREVALENTIE VAN DEELNAME AAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR ONDERWIJSVORM IN VLAANDEREN 

  A-Stroom B-Stroom ASO BSO TSO 

Krasspelen % Ooit 8,6*** 5,2*** 2,8*** 9,1*** 8,3*** 

 % Voorbije 
jaar 

(2,5) (1,0) (0,9) (2,9) (2,4) 

 Totaal (N) 569 108 598 374 467 

Trekkingsspelen % Ooit (3,8) (2,2) (2,7) (4,0) (5,1) 

 % Voorbije 
jaar 

(1,4) (0,0) (0,9) (2,0) (1,7) 

 Totaal (N) 568 107 599 376 467 

Poker % Ooit 4,7* 3,0* 4,2* 7,5* 7,7* 

 % Voorbije 
jaar 

(1,9) (1,2) (2,8) (3,6) (4,2) 

 Totaal (N) 570 106 598 372 464 

Ander kaartspel dan 
poker 

% Ooit (0,8) (0,5) (0,8) (2,3) (2,2) 

 % Voorbije 
jaar 

(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 

 Totaal (N) 569 107 598 375 464 

E-games (Nationale 
Loterij) 

% Ooit (2,3) (1,7) (2,1) (2,5) (2,2) 

 % Voorbije 
jaar 

(0,6) (0,7) (1,3) (0,9) (1,2) 

 Totaal (N) 571 107 599 374 461 

Sportweddenschap % Ooit 7,9*** 7,0** 9,6*** 15,0*** 21,7*** 

 % Voorbije 
jaar 

5,7*** 3,5*** 7,3*** 10,0*** 16,9*** 

 Totaal (N) 570 107 597 373 464 

Digitale 
casinospelen (bv. 
slot, roulette, …) 

% Ooit (4,2) (0,5) (3,6) (4,8) (6,2) 

 % Voorbije 
jaar 

(2,0) (0) (2,8) (2,3) (3,9) 

 Totaal (N) 575 107 599 372 467 

Kansspelen via SMS 
of telefoon (op TV, in 
de krant, 
belspelletjes, …) 

% Ooit (4,1) (3,7) (4,4) (3,3) (6,3) 

 % Voorbije 
jaar 

(1,1) (0,7) (0,8) (1,5) (1,9) 

 Totaal (N) 570 107 599 372 468 

Andere % Ooit 3,1* 5,9* 1,2* 2,1* 3,6* 

 % Voorbije 
jaar 

(1,7) (3,4) (0,5) (1,3) (1,7) 

 Totaal (N) 571 103 568 351 433 

 

Enkel voor occasionele en regelmatige deelname aan digitale sportweddenschappen valt 

er een verschil op te merken tussen de verschillende onderwijsvormen. Zo kent het TSO 

het grootste percentage aan occasionele en regelmatige deelnemers aan 

sportweddenschappen (10,8% en 6,1%), gevolgd door leerlingen in het BSO (6,9% en 

3,1%) en het ASO (4,2% en 3,2%).  
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TABEL 15. FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR ONDERWIJSVORM IN VLAANDEREN 

  A-Stroom B-Stroom ASO BSO TSO 

Krasspelen % 
Occasioneel 

(2,2) (1,0) (0,9) (2,9) (2,1) 

 % 
Regelmatig 

(0,3) (0,0) (0,0) (0,0) (0,3) 

 Totaal (N) 569 108 598 374 467 

Trekkingsspelen % 
Occasioneel 

(1,1) (0,0) (0,9) (1,8) (1,2) 

 % 
Regelmatig 

(0,3) (0,0) (0,0) (0,2) (0,4) 

 Totaal (N) 568 107 599 376 467 

Poker % 
Occasioneel 

(1,3) (0,7) (2,2) (3,1) (3,3) 

 % 
Regelmatig 

(0,6) (0,5) (0,6) (0,5) (0,9) 

 Totaal (N) 570 106 598 3,2 464 

Ander kaartspel dan 
poker 

% 
Occasioneel 

(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 

 % 
Regelmatig 

(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 

 Totaal (N) 569 107 598 375 464 

E-Games (Nationale 
Loterij) 

% 
Occasioneel 

(0,3) (0,0) (0,9) (0,3) (1,1) 

 % 
Regelmatig 

(0,3) (0,7) (0,4) (0,6) (0,1) 

 Totaal (N) 571 107 599 374 461 

Sportweddenschap % 
Occasioneel 

4,1*** 2,1*** 4,2*** 6,9*** 10,8*** 

 % 
Regelmatig 

1,6*** 1,2***ᵅ 3,2*** 3,1*** 6,1*** 

 Totaal (N) 570 107 597 373 464 

Digitale 
casinospelen (bv. 
slot, roulette, …) 

% 
Occasioneel 

(1,6) (0,0) (2,5) (1,5) (3,2) 

 % 
Regelmatig 

(0,6) (0,0) (0,3) (0,8) (0,7) 

 Totaal (N) 575 107 599 372 467 

Kansspelen via SMS 
of telefoon (op TV, in 
de krant, 
belspelletjes, …) 

% 
Occasioneel 

(0,8) (0,0) (0,8) (0,9) (1,8) 

 % 
Regelmatig 

(0,3) (0,7) (0,0) (0,3) (0,1) 

 Totaal (N) 570 107 599 372 468 

Andere % 
Occasioneel 

(1,4) (3,4) (0,5) (0,5) (1,4) 

 % 
Regelmatig 

(0,3) (0,0) (0,0) (0,8) (0,3) 

 Totaal (N) 571 103 568 351 433 

ᵅ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantal = 1 
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Verder zien we dat de prevalentie bij ooit en laatste jaar deelname aan digitale kansspelen 

het hoogst is bij leerlingen uit de oudere leeftijdscategorieën (hoewel hier minder 

significante verschillen zijn waar te nemen dan bij deelname van leerlingen aan klassieke 

kansspelen in Vlaanderen).  

Uit onderstaande tabel blijkt daarnaast dat het percentage voor het ooit doen aan volgende 

digitale kansspelen: krasspelen, trekkingsspelen, poker, andere kaartspelen dan poker, E-

Games, sportweddenschappen en digitale casinospelen, significant hoger is bij oudere 

leeftijdscategorieën. Met name het ooit deelnemen aan sportweddenschappen (20,6%), 

poker (9,6%), krasspelen (9,2%) en digitale casinospelen (8,3%) blijkt prevalent onder 

de 18- tot 20-jarigen.  

Opmerkelijk is daarentegen ook het reeds hoge prevalentiepercentage onder leerlingen 

jonger dan 18 jaar dat ooit of het laatste jaar deelnam aan krasspelen, poker, digitale 

casinospelen en voornamelijk sportweddenschappen. Een aanzienlijk percentage van de 

14- tot 15-jarigen nam zo op digitale wijze ooit (10,9%) en het laatste jaar (7,8%) deel 

aan sportweddenschappen, of deed ooit (5,0%) en het laatste jaar (2,5%) al aan poker op 

digitale wijze (online of via digitale mediatoestellen).  

Wat daarnaast opvalt is dat er geen significante verschillen zijn vast te stellen tussen 

leerlingen in de verschillende leeftijdscategoriëen voor het ooit of gedurende het voorbije 

jaar deelnemen aan volgende digitale kansspelactiviteiten: ‘andere’ digitale kansspelen en 

kansspelen via sms of telefoon, noch voor htabet laatste jaar deelnemen aan volgende 

digitale kansspelactiviteiten: krasspelen, trekkingsspelen, andere kaartspelen dan poker 

en E-games. De deelnamepercentages zijn hier weliswaar kleiner, maar er valt niet uit te 

sluiten dat jongere leerlingen hier even vaak aan hebben deelgenomen dan leerlingen uit 

oudere leeftijdscategoriën.  

 

TABEL 16. PREVALENTIE VAN DEELNAME AAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD IN VLAANDEREN 

  12 – 13 
jaar 

14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 
jaar 

Krasspelen % Ooit 5,8* 7,8* 4,9* 9,2* 

 % Voorbije 
jaar 

(2,7) (1,8) (1,6) (2,4) 

 Totaal (N) 363 723 651 343 

Trekkingsspelen % Ooit 2,7* 3,8* 2,6* 6,2* 

 % Voorbije 
jaar 

(1,1) (1,2) (1,2) (2,0) 

 Totaal (N) 366 719 653 346 

Poker % Ooit 1,8*** 5,0*** 5,8*** 9,6*** 

 % Voorbije 
jaar 

0,6** 2,5** 3,7** 4,5** 

 Totaal (N) 365 719 650 342 

Ander kaartspel dan 
poker 

% Ooit 0,2*ᵅ 0,8*ᵅ 2,0* 2,3* 

 % Voorbije 
jaar 

(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 

 Totaal (N) 364 721 653 343 

E-Games (Nationale 
Loterij) 

% Ooit 0,9* 2,5* 1,8* 4,0* 

 % Voorbije 
jaar 

(0,0) (1,1) (1,1) (1,6) 

 Totaal (N) 366 721 651 343 
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  12 – 13 
jaar 

14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 
jaar 

Sportweddenschap % Ooit 5,1*** 10,9*** 14,3*** 20,6*** 

 % Voorbije 
jaar 

3,0*** 7,8*** 11,3*** 15,1*** 

 Totaal (N) 367 718 649 343 

Digitale casinospelen 
(bv, slot, roulette, …) 

% Ooit 2,6*** 2,9*** 4,6*** 8,3*** 

 % Voorbije 
jaar 

2,0*** 1,3*** 3,0*** 5,3*** 

 Totaal (N) 367 723 653 343 

Kansspelen via SMS of 
telefoon (op TV, in de 
krant, belspelletjes, …) 

% Ooit (3,2) (4,9) (4,0) (5,3) 

 % Voorbije 
jaar 

(1,0) (1,7) (0,8) (0,9) 

 Totaal (N) 365 721 651 345 

Andere % Ooit (3,5) (2,2) (2,3) (3,2) 

 % Voorbije 
jaar 

(1,9) (1,4) (1,0) (1,8) 

 Totaal (N) 347 660 616 316 

ᵅ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 1 en 6 (v.l.n.r.) 

 

Bij het occasioneel en regelmatig deelnemen aan digitale kansspelen zijn er weinig 

statistisch significante verschillen op te merken tussen de leerlingen in verschillende 

leeftijdsgroepen in Vlaanderen. Enerzijds zijn de deelnamepercentages hier klein, waardoor 

verschillen moeilijker op te sporen zijn, maar anderzijds valt niet uit te sluiten dat jongere 

leerlingen hier even vaak aan deelnemen dan oudere leerlingen. Eveneens valt op te 

merken uit onderstaande tabel dat er een aantal digitale kansspelactiviteiten zijn waarvan 

minstens 1 op 100 leerlingen aangeeft hier op occasionele tijdstippen aan deel te hebben 

genomen. Dit is bijvoorbeeld zo bij krasspelen en sportweddenschappen. Ook bij digitale 

casinospelen en trekkingsspelen zijn er een aantal leerlingen uit verscheidene 

leeftijdsgroepen die aangeven hier occasioneel aan deel te nemen. 

Daarnaast zien we wel significante verschillen in leeftijd bij occasionele deelname aan 

poker en digitale casinospelen en bij occasionele- en regelmatige deelname aan digitale 

sportweddenschappen. Leerlingen in oudere leeftijdscategorieën blijken hier doorgaans 

(uitgezonderd de 13- tot 14-jarigen bij digitale casinospelen) frequenter aan deel te 

nemen. Ook valt het hoge percentage aan leerlingen die aangeven occasioneel of 

regelmatig aan sportweddenschappen te doen op, zelfs bij leerlingen jonger dan 18 jaar. 

 

TABEL 17. FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD IN VLAANDEREN 

  12 – 13 
jaar 

14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 
jaar 

Krasspelen % Occasioneel (2,7) (1,6) (1,4) (2,4) 

 % Regelmatig (0,0) (0,2) (0,2) (0,0) 

 Totaal (N) 363 723 651 343 

Trekkingsspelen % Occasioneel (1,1) (0,9) (1,0) (1,8) 

 % Regelmatig (0,0) (0,3) (0,1) (0,2) 

 Totaal (N) 366 719 653 346 

Poker % Occasioneel 0,0** 2,3** 2,8** 3,6** 

 % Regelmatig (0,6) (0,3) (0,9) (1,0) 

 Totaal (N) 365 719 650 342 
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  12 – 13 
jaar 

14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 
jaar 

Ander kaartspel dan 
poker 

% Occasioneel (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 

 % Regelmatig (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 

 Totaal (N) 364 721 653 343 

E-Games (Nationale 
Loterij) 

% Occasioneel (0,0) (0,6) (0,8) (1,1) 

 % Regelmatig (0,0) (0,5) (0,3) (0,5) 

 Totaal (N) 366 721 651 343 

Sportweddenschap % Occasioneel 2,5*** 5,6*** 6,6*** 9,3*** 

 % Regelmatig 0,5*** 2,2*** 4,7*** 5,9*** 

 Totaal (N) 367 718 649 343 

Digitale Casinospelen 
(bv. slot, roulette, …) 

% Occasioneel 2,0*** 0,7*** 2,5*** 4,3*** 

 % Regelmatig (0,0) (0,6) (0,5) (1,0) 

 Totaal (N) 367 723 653 343 

Kansspelen via SMS of 
telefoon (op TV, in de 
krant, belspelletjes, …) 

% Occasioneel (0,5) (1,5) (0,8) (0,6) 

 % Regelmatig (0,5) (0,2) (0,0) (0,3) 

 Totaal (N) 365 721 651 345 

Andere % Occasioneel (1,9) (1,0) (0,9) (0,9) 

 % Regelmatig (0,0) (0,4) (0,1) (0,9) 

 Totaal (N) 347 660 616 316 

 

Samenvattend zien we in volgende tabel dat ongeveer één vierde van de leerlingen ooit 

aan minstens één vorm van digitale kansspelen deed, waarvan 13,9% dit deed gedurende 

de voorbije 12 maanden. Dit percentage is ongeveer de helft van dat van het aantal 

leerlingen dat ooit al aan minstens één vorm van klassieke kansspelen deed in Vlaanderen. 

Desondanks is, met bijna één op vier leerlingen, het ooit deelnemen aan minstens één 

vorm van digitale kansspelen geen uitzondering. Vooral digitale sportweddenschappen (zie 

ook Tabel 16), hebben hier een belangrijk aandeel in. Verder doen ca. één op de tien en 

bijna vijf op de honderd leerlingen op occasionele (verwijzend naar de 

antwoordmogelijkheden ‘minder dan 1 keer per maand’, maar wel nog gedurende het 

voorbije jaar tot ‘meerdere keren per maand’) en op regelmatige (verwijzend naar de 

antwoordmogelijkheden ‘1 keer per week’ tot ‘dagelijks’) tijdstippen aan minstens één 

vorm van digitale kansspelen in Vlaanderen. 

 

TABEL 18. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN DIGITALE KANSSPELEN IN VLAANDEREN 

Totaal (N) % Nooit % Ooit % Voorbije jaar % Occasioneel % Regelmatig 

2053 76,5 23,5 13,9 10,7 4,6 

 

Het percentage aan leerlingen dat deelnam aan minstens één vorm van digitale kansspelen 

verschilt significant sterk naargelang het geslacht van leerlingen. Zo deed ‘slechts’ 12,1% 

van de meisjes ooit aan digitale kansspelen waarvan 3,7% het afgelopen jaar ten opzichte 

van 34,6% van de jongens waarvan 23,8% het afgelopen jaar. Ook zijn er significant meer 

jongens dan meisjes die rapporteren occasioneel of regelmatig deel te nemen aan minstens 

één vorm van digitale kansspelen. 
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TABEL 19. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN  VAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR GESLACHT IN VLAANDEREN 

Geslacht Totaal 
(N) 

% Nooit % Ooit % Voorbije 
jaar 

% Occasioneel % Regelmatig 

Jongens 1045 65,4*** 34,6*** 23,8*** 17,7*** 8,5*** 

Meisjes 1008 87,9*** 12,1*** 3,7*** 3,4*** 0,5*** 

 

Wanneer gekeken wordt naar de verschillen in deelname aan minstens één vorm van 

digitale kansspelen tussen leerlingen in verschillende leeftijdscategorieën zijn er eveneens 

significante verschillen waarneembaar. Zo zijn deze percentages hoger bij oudere 

leeftijdscategorieën. Weliswaar geeft een aanzienlijk deel van de 12– tot 13-jarigen aan 

ooit (16,6%), of gedurende het voorbije jaar (9,8%) aan digitale kansspelen te hebben 

deelgenomen. Daarnaast stijgen de percentages van occasionele en regelmatige deelname 

aan minstens één vorm van digitale kansspelen met de leeftijd. 

 

TABEL 20. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN  VAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD IN VLAANDEREN 

 12 – 13 jaar 
 

14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 jaar 

% Nooit 83,4*** 76,6*** 77,7*** 67,3*** 

% Ooit 16,6*** 23,4*** 22,3*** 32,7*** 

% Voorbije jaar 9,8** 12,7** 14,7** 19,4** 

% Occasioneel 6,3*** 9,8*** 11,0*** 16,2*** 

% Regelmatig 1,7** 3,6** 5,8** 6,8** 

Totaal (N) 357 696 631 336 

 

De leerlingen in het TSO blijken het vaakst ooit of gedurende de voorbije 12 maanden aan 

digitale kansspelen te hebben gedaan. Zo deed 31,9% van de leerlingen in het TSO ooit 

aan digitale kansspelen waarvan 21,3% het afgelopen jaar ten opzichte van 28,2% in BSO 

(waarvan 14,6% het afgelopen jaar) en 16,7% in ASO (waarvan 10,2% het voorbije jaar). 

Uit deze tabel valt ook op dat er reeds een aanzienlijk deel van de leerlingen in de A-stroom 

ooit (22,0%), of het voorbije jaar (11,6%) aan eender welk type van digitale kansspelen 

deed. Percentages die bv. hoger liggen dan in de tweede en derde graad ASO. Dit is 

eveneens het geval bij het occasioneel of regelmatig deelnemen aan minstens één vorm 

van digitale kansspelen. 

 

TABEL 21. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN  VAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR ONDERWIJSVORM IN 

VLAANDEREN 

 A-Stroom 
 

B-Stroom ASO BSO TSO 

% Nooit 78,0*** 83,0*** 83,3*** 71,8*** 68,1*** 

% Ooit 22,0*** 17,0*** 16,7*** 28,2*** 31,9*** 

% Voorbije jaar 11,6*** 7,7*** 10,2*** 14,6*** 21,3*** 

% Occasioneel 8,3*** 3,8*** 8,4*** 12,2*** 16,8*** 

% Regelmatig 3,6* 2,5* 3,4* 4,7* 7,5* 

Totaal (N) 550 106 577 364 456 
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2.4 Digitale kansspelen zonder inzet 
 

Digitale kansspelen zonder inzet blijken ook relatief populair onder leerlingen in 

Vlaanderen. Wanneer we kijken naar naar deelname gedurende het voorbije jaar valt op 

dat vooral de spelvormen poker (14,1%), andere gratis digitale kansspelen (13,8%), en 

blackjack of andere kaartspelen (11,1%) populair zijn, gevolgd door casinospelen (slots, 

gokkasten, …) (4,7%) en Keno / Bingo (4,2%).  

 

TABEL 22. PREVALENTIE EN FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN GRATIS DIGITALE KANSSPELEN NAAR TYPE SPEL IN 

VLAANDEREN 

 % Ooit % Voorbije jaar % 
Occasioneel 

% 
Regelmatig 

Poker 24,1 14,1 10,2 4,0 

Casinospelen (Slots, 
gokkasten, ...) 

10,1 4,7 3,5 1,2 

Keno / Bingo 13,3 4,2 3,8 0,4 

Blackjack of andere 
kaartspelen 

19,5 11,1 8,9 2,2 

Andere gratis digitale 
kansspelen (online 
of apps / applicaties, 
…) 

21,1 13,8 9,6 4,2 

 

2.5 Deelname aan eender welke vorm van klassieke of digitale 
kansspelen 

 

Wanneer gekeken wordt naar het aantal leerlingen dat aan eender welke vorm van 

klassieke of digitale kansspelen deed in Vlaanderen valt op dat het percentage ooit-

gebruikers (55,7%) hoger ligt dan het aantal nooit-gebruikers (44,3%). Iets meer dan 1/4e 

van het aantal leerlingen (28,7%) deed daarnaast het voorbije jaar nog aan minstens één 

digitale of klassieke kansspelactiviteit. 26% van de leerlingen deed dit op occasionele 

(verwijzend naar de antwoordmogelijkheden ‘minder dan 1 keer per maand’, maar wel nog 

gedurende het voorbije jaar tot ‘meerdere keren per maand’) en 7,5% van de leerlingen 

deed dit op regelmatige (verwijzend naar de antwoordmogelijkheden ‘1 keer per week’ tot 

‘dagelijks’) tijdstippen. 

 

TABEL 23. DEELNAME AAN EENDER WELKE VORM VAN KLASSIEKE (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE WEDDENSCHAPPEN) OF 

DIGITALE KANSSPELEN IN VLAANDEREN 

Totaal (N) % Nooit % Ooit % Voorbije jaar % Occasioneel % Regelmatig 

2090 44,3 55,7 28,7 26,0 7,5 

 

Het percentage aan leerlingen dat deelnam aan minstens één vorm van klassieke of digitale 

kansspelen verschilt eveneens naargelang het geslacht van de leerlingen. Zo deed met 

46,1% iets minder dan de helft van de meisjes ooit aan klassieke of digitale kansspelen 

ten opzichte van 64,8% van de jongens. Dit verschil is nog groter tussen meisjes (16,4%) 

en jongens (40,3%) bij deelname gedurende het voorbije jaar aan klassieke of digitale 

kansspelen en bij occasionele en regelmatige deelname. 
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TABEL 24. DEELNAME AAN EENDER WELKE VORM VAN KLASSIEKE (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE WEDDENSCHAPPEN) OF 

DIGITALE KANSSPELEN NAAR GESLACHT IN VLAANDEREN 

Geslacht Totaal 
(N) 

% Nooit % Ooit % Voorbije 
jaar 

% Occasioneel % Regelmatig 

Jongens 1071 35,2*** 64,8*** 40,3*** 35,4*** 12,7*** 

Meisjes 1019 53,9*** 46,1*** 16,4*** 16,0*** 2,0*** 

 

Ook zijn er significante verschillen in deelname aan minstens één vorm van klassieke of 

digitale kansspelen tussen leerlingen in verschillende leeftijdscategorieën waar te nemen. 

Deze percentages zijn hoger bij oudere leeftijdscategorieën, hoewel reeds een aanzienlijk 

deel van de 12– tot 13-jarigen aangeeft ooit (45,5%), het voorbije jaar (21,5%), 

occasioneel (19,0%) en regelmatig (3,5) aan klassieke of digitale kansspelen te hebben 

deelgenomen.  

 

TABEL 25. DEELNAME AAN EENDER WELKE VORM VAN KLASSIEKE (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE WEDDENSCHAPPEN) OF 

DIGITALE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD IN VLAANDEREN 

  12 – 13 jaar 
 

14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 jaar 

% Nooit 54,5*** 47,2*** 40,9*** 36,3*** 

% Ooit 45,5*** 52,8*** 59,1*** 63,7*** 

% Voorbije jaar 21,5*** 25,2*** 31,8*** 38,2*** 

% Occasioneel 19,0*** 22,2*** 28,8*** 36,6*** 

% Regelmatig 3,5*** 6,2*** 9,0*** 11,3*** 

Totaal (N) 358 720 638 339 

 

De leerlingen in het TSO blijken het vaakst ooit, gedurende de voorbije 12 maanden, 

occasioneel of regelmatig aan eender welke vorm van klassieke of digitale kansspelen te 

doen. Zo deed 63,3% van de leerlingen in het TSO ooit aan eender welke vorm van 

klassieke of digitale kansspelen (waarvan 40,0% het afgelopen jaar) ten opzichte van 

54,9% in BSO (waarvan 29,6% het afgelopen jaar) en 58,2% ooit in het ASO (waarvan 

26,6% het voorbije jaar). Opvallend is tevens het reeds hoge percentage aan leerlingen in 

de A-stroom die ooit (50,6%), het voorbije jaar (23,1%), occasioneel (19,9%) of 

regelmatig (5,9%) aan eender welke vorm van klassieke of digitale kansspelen deelnamen. 

 

TABEL 26. DEELNAME AAN EENDER WELKE VORM VAN KLASSIEKE (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE WEDDENSCHAPPEN) OF 

DIGITALE KANSSPELEN NAAR ONDERWIJSVORM IN VLAANDEREN 

 A-Stroom 
 

B-Stroom ASO BSO TSO 

% Nooit 49,4*** 61,7*** 41,8*** 45,1*** 36,7*** 

% Ooit 50,6*** 38,8*** 58,2*** 54,9*** 63,3*** 

% Voorbije jaar 23,1*** 16,5*** 26,6*** 29,6*** 40,0*** 

% Occasioneel 19,9*** 12,6*** 25,4*** 26,6*** 36,5*** 

% Regelmatig 5,9*** 4,0*** 4,3*** 10,3*** 11,9*** 

Totaal (N) 563 106 586 371 464 
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2.6 Eerste contact met klassieke en digitale kansspelen 
 

De gemiddelde leeftijd waarop leerlingen voor de eerste keer aan klassieke kansspelen 

deelnemen, wordt vastgesteld op 13,69 jaar, met minima gaande van 6 tot en met 19 jaar. 

14,9% van de leerlingen nam echter deel aan klassieke kansspelen vóór de leeftijd van 12 

jaar. Van alle leerlingen die voor de eerste keer aan klassieke kansspelen doen, doet 68% 

dit tussen de leeftijd van 11,35 en 16,03 jaar. Minder dan 10% start hiermee na 16 jaar. 

 

TABEL 27. LEEFTIJD WAAROP LEERLINGEN DE EERSTE KEER DEELNEMEN AAN KLASSIEKE KANSSPELEN IN VLAANDEREN 

Leeftijd eerste 
contact  

Totaal (N) Min. Max. Gemiddelde 
leeftijd 

Stand. Afw. 

Klassieke 
kansspelen 

892 6 19 13,69 2,34 

 

 

FIGUUR 2. OVERZICHT VAN DE LEEFTIJDEN WAAROP LEERLINGEN VOOR DE EERSTE KEER DEELNEMEN AAN KLASSIEKE 

KANSSPELEN MET INZET IN VLAANDEREN (N=892) 

 

Bij digitale kansspelen ligt de gemiddelde leeftijd iets hoger met 14,75 jaar, met minima 

gaande van 6 tot en met 20 jaar. 5% nam echter al deel voor de leeftijd van 12 jaar. 

Daarnaast deed 68% van de leerlingen voor de eerste keer aan digitale kansspelen tussen 

de leeftijd van 12,62 en 16,88 jaar. Minder dan 10% start hiermee na 17 jaar. 

 

TABEL 28. LEEFTIJD WAAROP LEERLINGEN DE EERSTE KEER DEELNEMEN AAN DIGITALE KANSSPELEN IN VLAANDEREN 

Leeftijd eerste 
contact  

Totaal (N) Min. Max. Gemiddelde 
leeftijd 

Stand. Afw. 

Digitale 
kansspelen 

315 6 20 14,75 2,13 
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FIGUUR 3. OVERZICHT VAN DE LEEFTIJDEN WAAROP LEERLINGEN VOOR DE EERSTE KEER DEELNEMEN AAN DIGITALE 

KANSSPELEN MET INZET IN VLAANDEREN (N=315) 

 

Als we kijken naar de personen met wie leerlingen aangeven voor de eerste keer aan 

klassieke kansspelen te doen, valt op dat dit de eerste keer vooral gebeurt in het bijzijn 

van anderen. Slechts 5,4% geeft aan dit voor de eerste keer alleen te doen terwijl 51,5%, 

38,1% en 19,3% van de leerlingen aangeeft dit voor de eerste keer samen met vriend(en), 

ouder(s) en broer(s) of zus(sen) te doen. Dit geeft weer welke invloeden er vanuit de 

primaire socialisatiegroepen zoals het gezin of de (intiemere) vriendengroep kunnen 

bestaan in kader van het voor de eerste keer aan kansspelen doen bij jongeren.  

Bij digitale kansspelen zien we eveneens dat leerlingen dit voor de eerste keer vaak doen 

met vrienden (44,4%) of met ouder(s) (25,8%), maar ook dat leerlingen dit – veel meer 

dan bij klassieke kansspelen het geval is – vaker alleen doen (25,9%).     

 

TABEL 29. OVERZICHT VAN DE PERSONEN WAARMEE JONGEREN VOOR DE EERSTE KEER DEELNEMEN AAN KLASSIEKE EN 

DIGITALE KANSSPELEN MET INZET IN VLAANDEREN  2 

 Klassieke kansspelen Digitale kansspelen 

% Ouder(s) 38,1 25,8 

% Vriend(en) 51,5 44,4 

% Broer/zus 19,3 10,9 

% Grootouder(s) 9,1 1,9 

% Alleen 5,4 25,9 

% Sportclub 4,1 2,5 

% Jeugdbeweging 2,2 0,9 

% Andere 7,8 4,4 

Totaal (N) 947 334 

 

                                                                 
2 Deze vraag is een meerkeuzevraag. Het totaal is dus niet gelijk aan 100%. Daarnaast werden de vragen over het 

‘eerste contact met klassieke of digitale kansspelen’ enkel ingevuld door leerlingen die al ooit aan eender 
welke vorm van klassieke of digitale kansspelen deden. 
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Daarbij blijken krasspelen (26,3%), zelfgeorganiseerde weddenschappen (24,5%) en 

sportweddenschappen (24,1%) de populairste klassieke kansspelactiviteiten waaraan 

jongeren voor het eerst deelnemen. Bij digitale kansspelen zijn dit vooral 

sportweddenschappen (60,7%), gevolgd door andere activiteiten (11,7%), kansspelen via 

sms of telefoon (8,7%) en krasspelen (8,1%). 

 

TABEL 30. OVERZICHT VAN DE KLASSIEKE KANSSPELEN   TABEL 31. OVERZICHT VAN DE DIGITALE KANSSPELEN 
WAARAAN JONGEREN VOOR HET EERST DEELNAMEN   WAARAAN JONGEREN VOOR HET EERST DEELNAMEN IN  
IN VLAANDEREN                                                                                         IN VLAANDEREN   

Digitale kansspelen  % 

Krasspel 8,1 

Trekkingsspel 1,1 

Poker 5,4 

Ander kaartspel 1,1 

Sportweddenschap 60,7 

E-games 0,9 

Casinospelen of andere digitale 

kansspelen 

2,3 

Kansspelen via sms of telefoon 8,7 

Andere 11,7 

Totaal (N) 284 

 

2.7 Houdingen en kennis over gokken 
 

Bij de motieven om niet aan kansspelen deel te nemen zijn er voornamelijk verschillen 

waar te nemen in de absolute percentages tussen de groepen van leerlingen die nog nooit, 

ooit (maar niet gedurende voorbije 12 maanden), of gedurende het voorbije jaar aan 

eender welke vorm van klassieke of digitale kansspelen hebben gedaan. Zo zien we dat de 

percentages voor bijna alle motieven hoger liggen bij de groep leerlingen die nog nooit aan 

kansspelen heeft gedaan, gevolgd door de groep die ooit, maar niet de voorbije 12 

maanden aan kansspelen heeft gedaan, tenslotte gevolgd door de groep van leerlingen die 

de voorbije 12 maanden wel aan kansspelen heeft gedaan.  

Voor de eerste twee groepen blijken motieven als ‘het is verspilling van geld’ (resp. 87,9% 

en 84,1%), ‘geen interesse’ (resp. 73,9% en 60,1%) en afwisselend ‘verspilling van tijd’ 

(resp. 47,0% en 36,2%) en ‘het heeft een slechte invloed’ (resp. 46,2% en 39,6%) de 

belangrijkste drijfveren om niet aan kansspelen te doen onder de leerlingen. In de derde 

groep blijkt eveneens ‘verspilling van geld’ (69,9%) het belangrijkste motief, maar nemen 

daarnaast de redenen ‘het heeft een slechte invloed’ (26,4%) en ‘vrees voor verslaving’ 

(25,4%) de tweede en derde plaats in. Ook de reden ‘niemand in mijn omgeving doet het’ 

blijkt significant verschillend tussen de drie groepen, waarbij in de eerste groep er nog 

ongeveer 1/4e van de leerlingen dit aangeeft, zijn er in de derde groep slechts 4,8% van 

de leerlingen die dit aangeven als motief om niet aan kansspelen te doen of ermee te 

stoppen. 

 

Klassieke kansspelen % 

Krasspel 26,3 

Trekkingsspel 3,6 

Poker 7,5 

Ander kaartspel 3,9 

Sportweddenschap 24,1 

BINGO/Oneball 2,3 

Kienen 7,7 

Zelfgeorganiseerde weddenschap 24,5 

Totaal (N) 824 
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TABEL 32. REDENEN DIE LEERLINGEN AANGEVEN OM NIET AAN KANSSPELEN TE DOEN OF ERMEE TE STOPPEN IN 

VLAANDEREN 

 Groep 1: Leerlingen 
die nog nooit aan 
eender welke vorm 
van klassieke of 
digitale kansspelen 
hebben gedaan 
(m.u.v. 
zelfgeorganiseerde 
weddenschappen) 

Groep 2: Leerlingen 
die ooit, maar niet de 
voorbije 12 maanden 
aan eender welke 
vorm van klassieke of 
digitale kansspelen 
hebben gedaan (m.u.v. 
zelfgeorganiseerde 
weddenschappen) 

Groep 3: Leerlingen 
die de voorbije 12 
maanden aan 
eender welke vorm 
van klassieke of 
digitale kansspelen 
hebben gedaan 
(m.u.v. 
zelfgeorganiseerde 
weddenschappen) 

% Verspilling van geld 87,9*** 85,1*** 69,9*** 

% Verspilling van tijd 47,0*** 36,2*** 18,9*** 

% Wettelijk verboden (13,0) (9,3) (11,3) 

% Past niet bij 
levenshouding 

37,4*** 27,3*** 13,3*** 

% Het heeft een 
slechte invloed 

46,2*** 39,6*** 26,4*** 

% Verboden door 
ouders/verzorgers 

22,4*** 17,1*** 14,7*** 

% Niemand in mijn 
omgeving doet het 

21,8*** 14,9*** 4,8*** 

% Geen interesse 73,9*** 60,1*** 24,9*** 

% Vrees voor 
verslaving 

19,7* 24,0* 25,4* 

% Kent het niet 2,7* 1,5* 0,9* 

% Nog nooit de kans 
toe gehad 

6,1** 3,7** 2,8** 

% Geen van 
bovenstaande 

1,3***  3,1*** 8,6*** 

% Andere reden (5,3) (3,9) (3,5) 

Totaal 879 553 569 

 

Bij de motieven om wel aan kansspelen deel te nemen valt op dat in absolute termen de 

percentages bij de groep leerlingen die de voorbije 12 maanden aan kansspelen hebben 

gedaan het grootst zijn, gevolgd door de groep leerlingen die ooit, maar niet het voorbije 

jaar aan kansspelen hebben gedaan, waarna tenslotte de groep leerlingen die nog nooit 

aan kansspelen heeft gedaan volgt. Dit blijkt ook uit de grotere percentages voor het 

antwoord ‘geen van bovenstaande’ bij de groep van leerlingen die nog nooit aan kansspelen 

deed of de groep leerlingen die ooit, maar niet de voorbije 12 maanden aan kansspelen 

deed. 

‘Geld verdienen’ vormt de populairste beweegreden om aan kansspelen te doen voor alle 

drie de groepen (51,6% in groep 1, 56,6% in groep 2 en 64,4% in groep 3) van leerlingen. 

Dit leidt tot de paradoxale vaststelling dat in alle drie de groepen de meest aangegeven 

reden om niet te gokken ‘verspilling van geld’ is terwijl ‘geld verdienen’ het meest wordt 

aangeduid als reden om wel aan kansspelen te doen.  

Als tweede reden wordt het vaakst ‘voor spanning of uitdaging’ in alle groepen aangehaald, 

gevolgd door ‘voor ontspanning of entertainment’ in groep 2 en 3 en ‘uit verveling’ in groep 

1 (hoewel dit resultaat niet significant verschillend is tussen groepen). 
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TABEL 33. REDENEN DIE LEERLINGEN AANGEVEN OM WEL AAN KANSSPELEN TE DOEN OF ERMEE VERDER TE DOEN IN 

VLAANDEREN 

Redenen om wel aan 
kansspelen te doen 
(of ermee verder te 
doen) 
 

Groep 1: Leerlingen 
die nog nooit aan 
eender welke vorm 
van klassieke of 
digitale kansspelen 
hebben gedaan 
(m.u.v. 
zelfgeorganiseerde 
weddenschappen) 

Groep 2: Leerlingen 
die ooit, maar niet de 
voorbije 12 maanden 
aan eender welke 
vorm van klassieke of 
digitale kansspelen 
hebben gedaan (m.u.v. 
zelfgeorganiseerde 
weddenschappen) 

Groep 3: Leerlingen 
die de voorbije 12 
maanden aan eender 
welke vorm van 
klassieke of digitale 
kansspelen hebben 
gedaan (m.u.v. 
zelfgeorganiseerde 
weddenschappen) 

% Voor ontspanning 
of entertainment 

20,4*** 27,8*** 39,0*** 

% Voor spanning of 
uitdaging 

39,6*** 41,4*** 52,3*** 

% Uit verveling (23,0) (18,6) (19,5) 

% Geld verdienen 51,6*** 56,6*** 64,3*** 

% Nieuwsgierigheid (21,6) (24,0) (18,6) 

% Hobby (9,5) (7,2) (11,0) 

% Afleiding voor 
dagelijkse 
problemen of 
verplichtingen 

(15,9) (14,0) (12,0) 

% Om het met 
anderen te kunnen 
doen 

8,5*** 11,2*** 14,9*** 

% Geen van 
bovenstaande 

19,9*** 13,8*** 4,7*** 

% Andere (4,7) (2,1) (3,8) 

Totaal (N) 771 514 558 

 

In de volgende tabel waarin naar houdingen tegenover kansspelgebruik gevraagd wordt, 

valt voornamelijk op dat een meerderheid van de leerlingen akkoord gaat met de stelling 

dat ‘volwassen (+18) aan kansspelen voor geld mogen doen’ (72,8% van hen geeft aan 

eerder- tot helemaal akkoord te zijn t.o.v. 27,2% eerder niet- tot helemaal niet akkoord). 

Dit staat in schril contrast met 80,3% van de leerlingen die aangeven helemaal niet- of 

niet akkoord te zijn dat ‘jongeren (-18) aan kansspelen zouden mogen doen’. Doorgaans 

lijken leerlingen hiermee dus de heersende normen in de samenleving te reproduceren.  

Daarnaast valt ook op te merken dat 88% van de leerlingen ermee instemt dat ‘gokken 

voor problemen kan zorgen’, terwijl toch 18,5% aangeeft dat ‘gokken een goede manier is 

om geld te verdienen’.  

Bovendien stemt een meerderheid van de leerlingen (61,4% t.o.v. 38,6% en 61,8% t.o.v. 

38,2%) ermee in dat ‘reclame voor gokken aanzet tot gokken’ en ‘digitale mediatoestellen 

… het gemakkelijker maken om aan kansspelen voor geld te doen’. 

Verder is er eerder verdeeldheid op te merken onder de leerlingen over de stellingen dat 

het positief is dat ‘… de Nationale Loterij kansspelen aanbiedt (zoals de Lotto, Euro Millions, 

Win For Life, ...)’ en dat ‘… tv-programma’s met kansspelen (zoals de Lotto-trekking of 

belspelletjes) een slechte invloed hebben op jongeren’. 
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TABEL 34. HOUDINGEN VAN LEERLINGEN TEGENOVER KANSSPELGEBRUIK IN VLAANDEREN 

 Totaal 
(N) 

% 
Helemaal 
niet 
akkoord 

%  
Niet 
akkoord 

% Eerder 
niet 
akkoord 

% Eerder 
akkoord 

% 
Akkoord 

% 
Helemaal 
akkoord 

% Eerder 
niet tot 
helemaal 
niet 
akkoord 

% Eerder 
tot 
helemaal 
akkoord 

Ik vind dat volwassenen (+18 jaar) aan 
kansspelen voor geld mogen doen. 

2122 9,5 7,3 10,4 24,7 28,6 19,5 27,2 72,8 

Kansspelen voor geld zijn een leuk tijdverdrijf. 2105 30,6 21,1 23,8 15,0 6,6 2,9 75,5 24,5 

Kansspelen voor geld zijn een goede manier om 
aan dagelijkse problemen te kunnen 
ontsnappen. 

2114 48,6 25,3 14,8 6,4 2,8 2,1 88,7 11,3 

Gokken kan voor problemen zorgen. 2098 7,2 1,9 2,9 8,3 24,8 54,9 12,0 88,0 

Gokken is een goede manier om contact te 
hebben met mensen. 

2090 41,7 25,1 19,4 8,1 3,6 2,1 86,2 13,8 

Gokken is een goede manier om geld te 
verdienen. 

2072 35,8 22,2 23,5 10,0 5,2 3,3 81,5 18,5 

Ik vind dat jongeren (-18 jaar) aan kansspelen 
voor geld mogen doen. 

2112 47,8 17,9 14,6 9,3 5,7 4,7 80,3 
 

19,7 

Ik vind het goed dat de Nationale Loterij 
kansspelen aanbiedt (zoals de Lotto, Euro 
Millions, Win For Life, ...). 

2090 15,9 9,9 21,3 31,2 15,6 6,1 47,1 52,9 

Ik vind dat reclame voor gokken aanzet tot 
gokken. 

2094 13,1 10,5 15,0 27,4 22,4 11,6 38,6 61,4 

Ik vind dat Tv-Programma’s met kansspelen 
(zoals de Lotto-trekking of belspelletjes) een 
slechte invloed hebben op jongeren. 

2097 12,4 16,5 24,2 20,7 14,9 11,3 53,1 46,9 

Ik vind dat digitale mediatoestellen (zoals een 
Smartphone, Laptop / PC of Gameconsole) het 
makkelijker maken om aan kansspelen voor 
geld te doen. 

2080 13,6 11,3 13,3 27,1 23,7 11,0 38,2 61,8 
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Wanneer gepolst wordt naar de kennis van leerlingen over de wettelijke leeftijd om aan 

kansspelen te mogen doen in een (echt of digitaal) casino, of in een speelautomatenhal 

(gokautomatenhal), heeft slechts 26,5% van de leerlingen in Vlaanderen het bij het rechte 

eind (juist is ‘vanaf 21 jaar’). Dit illustreert een ondermaatse kennis van jongeren over de 

juridische richtlijnen rond gokken in België.  

Wanneer jongeren vervolgens gevraagd worden naar de wettelijke leeftijd waarop 

toegestaan is om op een gokautomaat op café mag spelen (BINGO / One-ball), of in (echte 

of digitale) wedkantoren geld in te zetten in België, heeft iets meer dan de helft (65,3%) 

het bij het rechte eind (‘vanaf 18 jaar’). Daarentegen geeft met 9,5% bijna één op de tien 

leerlingen aan niet op de hoogte te zijn van een leeftijdsbeperking. Deze bevindingen 

impliceren dus een noodzaak aan voorlichting op dit vlak. 

 

TABEL 35. KENNIS VAN LEERLINGEN OVER GOKKEN IN VLAANDEREN 

Vanaf welke leeftijd is het wettelijk toegestaan om in een (echt of digitaal) casino of een 
speelautomatenhal (gokautomatenhal) te mogen spelen in België? (N = 2033) 

Er is geen 
leeftijdsbeperking 

Vanaf 
12 jaar 

Vanaf 
14 jaar 

Vanaf 
16 
jaar 

Vanaf 18 jaar Vanaf 21 jaar 

5,6 0,6 0,7 4,9 61,7 26,5 

Vanaf welke leeftijd is het wettelijk toegestaan om op een gokautomaat op café te spelen 
(BINGO, One-ball), of in (echte of digitale) wedkantoren geld in te zetten in België?  
(N = 2010) 

Er is geen 
leeftijdsbeperking 

Vanaf 
12 jaar 

Vanaf 
14 jaar 

Vanaf 
16 
jaar 

Vanaf 18 jaar Vanaf 21 jaar 

9,5 1,1 1,5 14,5 65,3 8,1 

 

Daarnaast geeft 30,2% van de leerlingen aan het belangrijk te vinden geïnformeerd te 

worden over het thema gokken, ten opzichte van 44,0% en 25,8% van de leerlingen die 

de antwoordcategoriëen ‘nee’ en ‘ik weet het niet’ aanduidden.  

 

TABEL 36. DE WENS VAN LEERLINGEN NAAR INFORMATIE OVER GOKKEN IN VLAANDEREN  

Vind je het belangrijk om over het thema 
gokken geïnformeerd te worden? (N = 2069) 

% 

Ja 30,2 

Nee 44,0 

Ik weet het niet 25,8 

 

2.8  Risicovol en problematisch gokgedrag 
 

Om risicovol en problematisch gokgedrag onder jongeren in kaart te brengen werd de 

SOGS-RA vragenlijst (Winters, Stinchfield, & Fulkerson, 1993, zie voor de originele 

vragenlijst ook Lesieur & Blume, 1987) voorgelegd aan leerlingen die alleen het afgelopen 

jaar aan eender welke vorm van digitale of klassieke kansspelen deden (m.u.v. 

zelfgeorganiseerde weddenschappen). Drie groepen worden daarbij op basis van de SOGS-
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RA scores gedifferentieerd, namelijk: niet-probleem gokkers en spelers die niet gegokt 

hebben het afgelopen jaar (SOGS-RA score van nul of één), risicogokkers (SOGS-RA score 

van twee of drie) en probleemgokkers (SOGS-RA score van vier of meer). Verder wees de 

cronbach’s alpha waarde (α = 0,78) van de SOGRS-RA schaal met 12 items in Vlaanderen 

op voldoende betrouwbaarheid. 

Als we vervolgens stilstaan bij de SOGS-RA scores van de leerlingen in Vlaanderen zien we 

dat de eerste groep van ‘niet-probleem gokkers en personen die niet gegokt hebben het 

afgelopen jaar’ uit 92,3% van de leerlingen bestaat. De groep met risicogokkers vormt de 

tweede grootste groep met 4,5% van het totaal aantal leerlingen. Het aantal 

probleemgokkers tenslotte wordt onder de leerlingen in Vlaanderen geschat op 3,1%.  

 

TABEL 37. SOGS-RA SCORES IN VLAANDEREN (N=1985) 

 Percentage 
 

Geobserveerde aantallen 

Groep 1: Niet-probleem gokkers / 
niet gegokt het afgelopen jaar 

92,3 1834 

Groep 2: Risicogokkers 4,5 89 

Groep 3: Probleemgokkers 3,1 62 

 

Wanneer we dit na berekening van de benodigde betrouwbaarheidsintervallen extrapoleren 

naar de gehele populatie, kunnen we op basis van onze data met 95% zekerheid stellen 

dat het aantal risicogokkers in Vlaanderen tussen de 9 402 en 27 229 jongeren ligt, of 

m.a.w. 2,31% à 6,69% van de totale populatie aan leerlingen tussen 12 en 20 jaar. Het 

aantal probleemgokkers onder deze leerlingen wordt in Vlaanderen geschat op 3704 tot 21 

531 personen, of 0,91% tot 5,29% van de totale populatie aan leerlingen tussen 12 en 20 

jaar oud. 

  

TABEL 38. SOGS-RA SCORES, GESCHATTE BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN EN OMVANG IN DE OPERATIONELE 

POPULATIE IN VLAANDEREN 

 Percentage 95% 
Betrouwbaarheids-
interval (BI) 

Omvang in de 
(operationele)  
populatie  
(N = 407 004) 

Groep 1: Niet-probleem gokkers / 
niet gegokt het afgelopen jaar 

92,3 90,1 – 94,5 366 711 – 384 619 

Groep 2: Risicogokkers 4,5 2,31 – 6,69 9402 – 27 229 

Groep 3: Probleemgokkers 3,1 0,91 – 5,29 3704 – 21 531 

 

2.8.1 Achtergrondkenmerken bij risicovol en problematisch gokgedrag 
 

Als we naar de verschillen tussen jongens en meisjes kijken wat betreft hun indeling in de 

drie groepen op basis van de SOGS-RA vragenlijst, zien we dat er significant meer jongens 

dan meisjes tot de groep van risicogokkers (6,6% van jongens t.o.v. 1,5% van de meisjes) 

en probleemgokkers (5,0% jongens t.o.v. 0,7% van de meisjes) behoren.  
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TABEL 39. SOGS-RA NAAR GESLACHT IN VLAANDEREN 

 Geslacht 
 

Percentage 

Groep 1: Niet-probleem gokkers / 
niet gegokt het afgelopen jaar 

Jongens 87,3*** 

 Meisjes 97,6*** 

Groep 2:  Risicogokkers Jongens 7,2*** 

 Meisjes 1,6*** 

Groep 3:  Probleemgokkers Jongens 5,4*** 

 Meisjes 0,7*** 

Totaal (N) Jongens 1018 

 Meisjes 969 

 

Verder zien we ook dat de groep risico- en probleemgokkers het grootst is bij oudere 

leerlingen. Gelet op de wettelijke leeftijdsbeperking zijn er daarentegen nog relatief veel 

risicogokkers en probleemgokkers waar te nemen bij de leerlingen onder 18 jaar oud. Zo 

is maar liefst 5,8% van de leerlingen van 16 tot 17 jaar als risicogokker aan te duiden en 

3,8% van de leerlingen in diezelfde leeftijdsgroep als probleemgokker. Ook bij de 12- tot 

13-jarigen is het aantal risicogokkers (3,1%) eerder hoog. 

 

TABEL 40. SOGS-RA NAAR LEEFTIJD IN VLAANDEREN 

 12 – 13 jaar 
 

14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 jaar 

Groep 1: % Niet-probleem gokkers 
/ niet gegokt het afgelopen jaar 

96,7*** 94,8*** 90,4*** 86,8*** 

Groep 2: % Risicogokkers 3,1*** 3,2*** 5,8*** 6,5*** 

Groep 3: % Probleemgokkers 0,2*** 2,0*** 3,8*** 6,7*** 

Totaal (N) 332 669 613 338 

 

Als we de SOGS-RA indeling vergelijken naargelang de verschillende onderwijsvormen zien 

we dat er zich duidelijke breuklijnen aftekenen. Zo vormt zich ruwweg een rangorde van 

risico- en probleemgokkers onder leerlingen naargelang de verschillende onderwijsvormen 

in stijgende mate gaande van de B-Stroom, A-Stroom, het ASO, het BSO en tenslotte het 

TSO. Daarnaast valt ook op dat het percentage aan risicogokkers in de A-stroom groter is 

dan in het ASO (resp. 3,6% t.o.v. 3.0%), hoewel het percentage probleemgokkers daar 

lager ligt (resp. 1,6% t.o.v. 2,8%). 

TABEL 41. SOGS-RA NAAR ONDERWIJSVORM IN VLAANDEREN 

 A-Stroom B-Stroom ASO BSO TSO 

Groep 1: % Niet-probleem 
gokkers / niet gegokt het 
afgelopen jaar 

94,8*** 97,3*** 94,3*** 90,7*** 87,2*** 

Groep 2: % Risicogokkers 3,6*** 1,6*** 3,0*** 5,4*** 7,5*** 

Groep 3: % 
Probleemgokkers 

1,6*** 1,1*** 2,8*** 4,0*** 5,3*** 

Totaal (N) 516 103 560 366 440 
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2.9 Manieren om aan kansspelen te doen 
 

Gevraagd naar de manier waarop jongeren die ooit al aan klassieke kansspelen deden er 

in slagen om hieraan deel te nemen, antwoordt 18,78% van de leerlingen dat men dit 

onder vrienden of kennissen doet. Bij 18,91% van de jongeren wordt de identiteit niet 

gevraagd en bij 15,03% koopt of gokt iemand anders in hun plaats. 10,21% van de 

jongeren geeft aan dit op een andere manier te doen.   

 

TABEL 42. MANIEREN DIE LEERLINGEN AANGEVEN OM AAN KLASSIEKE KANSSPELEN VOOR GELD TE DOEN IN VLAANDEREN 

Als je aan klassieke kansspelen voor geld doet, hoe lukt het je om dit te doen? 3 % 

% Mijn identiteit wordt niet gevraagd 18,91 

% Iemand anders koopt of gokt voor me in mijn plaats 15,03 

% Ik doe dit onder vrienden of kennissen 18,78 

% Ik gebruik een valse buitenlandse identiteit 0,67 

% Ik gebruik een valse binnenlandse identiteit4 1,42 

% Andere 10,21 

Totaal (N) 992 

 

Voor de volledigheid worden in onderstaande tabel ook de percentages weergegeven van 

de manieren waarop uitsluitend de groep van -18-jarigen erin slagen om aan klassieke 

kansspelen voor geld te doen. 

 

TABEL 43. MANIEREN DIE MINDERJARIGE LEERLINGEN (-18 JAAR) AANGEVEN OM AAN KLASSIEKE KANSSPELEN VOOR GELD 

TE DOEN IN VLAANDEREN 

Als je aan klassieke kansspelen voor geld doet, hoe lukt het je om dit te doen?5  % 

% Mijn identiteit wordt niet gevraagd 16,64 

% Iemand anders koopt of gokt voor me in mijn plaats 17,25 

% Ik doe dit onder vrienden of kennissen 18,11 

% Ik gebruik een valse buitenlandse identiteit 0,54 

% Ik gebruik een valse binnenlandse identiteit6 1,42  

% Andere 8,10 

Totaal (N) 777 

 

Bij de manieren om aan digitale kansspelen voor geld te doen geeft 18,81% van de 

leerlingen die hier reeds aan deelnamen aan dat zij iemand anders zijn of haar account 

met toestemming gebruiken, 16,50% doet dit onder vrienden of kennissen en 7,61% laat 

iemand anders kopen of gokken in hun plaats. In vergelijking met de manieren om aan 

                                                                 
3 Deze vraag is een meerkeuzevraag. Het totaal is dus niet gelijk aan 100%. Daarnaast werden de vragen over 

‘manieren om aan kansspelen te doen’ enkel ingevuld door leerlingen die resp. al ooit aan klassieke of 
digitale kansspelen deelnamen. 

4 Bv. identiteitskaart meerderjarige gebruiken of andere geboortedatum of rijksregisternummer invullen 
5 Deze vraag is een meerkeuzevraag. Het totaal is dus niet gelijk aan 100%. Daarnaast werden de vragen over 

‘manieren om aan kansspelen te doen’ enkel ingevuld door leerlingen die resp. al ooit aan klassieke of 
digitale kansspelen deelnamen. 

6 Bv. identiteitskaart meerderjarige gebruiken of andere geboortedatum of rijksregisternummer invullen 
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klassieke kansspelen te doen valt op dat er meer jongeren aangeven een valse buiten- of 

binnenlandse identiteit te gebruiken om aan digitale kansspelen te kunnen doen. 13,30% 

van de jongeren geeft aan dit op een andere manier te doen. 

 

TABEL 44. MANIEREN DIE LEERLINGEN AANGEVEN OM AAN DIGITALE KANSSPELEN TE DOEN IN VLAANDEREN 

Als je aan digitale kansspelen voor geld doet, hoe lukt het je om dit te doen? 7 % 

% Ik gebruik iemand anders zijn/ haar account (met toestemming) 18,81 

% Ik gebruik iemand anders zijn/ haar account (zonder toestemming) 2,73 

% Iemand anders koopt of gokt voor me in mijn plaats 7,61 

% Ik doe dit onder vrienden of kennissen 16,50 

% Ik gebruik een valse buitenlandse identiteit 0,95 

% Ik gebruik een valse binnenlandse identiteit8  5,69 

% Andere 13,30 

Totaal (N) 412 

 

Voor de volledigheid worden in onderstaande tabel ook de percentages weergegeven van 

de manieren waarop uitsluitend -18-jarigen erin slagen om aan digitale kansspelen voor 

geld te doen. 

 

TABEL 45. MANIEREN DIE LEERLINGEN (-18 JAAR) AANGEVEN OM AAN DIGITALE KANSSPELEN VOOR GELD TE DOEN IN 

VLAANDEREN 

Als je aan digitale kansspelen voor geld doet, hoe lukt het je om dit te doen? 9 % 

% Ik gebruik iemand anders zijn/ haar account (met toestemming) 22,12 

% Ik gebruik iemand anders zijn/ haar account (zonder toestemming) 3,21 

% Iemand anders koopt of gokt voor me in mijn plaats 7,90 

% Ik doe dit onder vrienden of kennissen 17,08 

% Ik gebruik een valse buitenlandse identiteit 0,73 

% Ik gebruik een valse binnenlandse identiteit10  5,46 

% Andere 8,81 

Totaal (N) 307 

 

  

                                                                 
7 Deze vraag is een meerkeuzevraag. Het totaal is dus niet gelijk aan 100%. Daarnaast werden de vragen over 

‘manieren om aan kansspelen te doen’ enkel ingevuld door leerlingen die resp. al ooit aan klassieke of 
digitale kansspelen deelnamen.  

8 Bv. identiteitskaart meerderjarige gebruiken of andere geboortedatum of rijksregisternummer invullen 
9 Deze vraag is een meerkeuzevraag. Het totaal is dus niet gelijk aan 100%. Daarnaast werden de vragen over 

‘manieren om aan kansspelen te doen’ enkel ingevuld door leerlingen die resp. al ooit aan klassieke of 
digitale kansspelen deelnamen.  

10 Bv. identiteitskaart meerderjarige gebruiken of andere geboortedatum of rijksregisternummer invullen 
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2.10 Gokken in de omgeving van jongeren 
 

TABEL 46. GEZINSLEDEN VAN LEERLINGEN DIE AAN KLASSIEKE EN/OF DIGITALE KANSSPELEN VOOR GELD DOEN IN 

VLAANDEREN (N=2073) 

Gezinsleden die aan (klassieke 
en/of digitale) kansspelen voor 
geld doen 

 

% Nee, geen gezinsleden 58,0 

% Ja, wel gezinsleden 42,0 

 

TABEL 47. GEZINSLEDEN VAN LEERLINGEN DIE AAN KLASSIEKE EN/OF DIGITALE KANSSPELEN VOOR GELD DOEN IN 

VLAANDEREN (N=2078) 

 Gezinsleden 
doen aan 
klassieke 
kansspelen, 
namelijk 
krasspelen of 
trekkingsspelen 

Gezinsleden 
doen aan 
klassieke 
kansspelen, maar 
andere dan 
krasspelen of 
trekkingsspelen 

Gezinsleden 
doen aan digitale 
kansspelen, 
namelijk 
krasspelen of 
trekkingsspelen 

Gezinsleden 
doen aan digitale 
kansspelen, maar 
andere dan 
krasspelen of 
trekkingsspelen 

% Nee 65,2 95,3 96,2 95,4 

% Ja 34,8 4,7 3,8 4,6 

 

TABEL 48. PERSONEN IN HET GEZIN VAN LEERLINGEN DIE AAN KLASSIEKE EN/OF DIGITALE KANSSPELEN VOOR GELD DOEN IN 

VLAANDEREN (N=1910) 

 Moeder Vader Broer(s) of 
zus(sen) 

Grootouder(s) Geen van 
bovenstaande 

% Nee 79,5 68,5 93,4 87,8 46,9 

% Ja 20,5 31,5 6,6 12,2 53,1 

 

TABEL 49. PERSONEN IN HET GEZIN VAN LEERLINGEN DIE TE VAAK OF VOOR TE VEEL GELD AAN DIGITALE OF KLASSIEKE 

KANSSPELEN DOEN IN VLAANDEREN (N=1887) 

Vind je dat iemand van bovenstaande gezinsleden 
te vaak aan kansspelen doet of voor te veel geld? 

 

% Nee 96,0 

% Ja 4,0 
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Gevraagd aan leerlingen naar de mate waarin gokken aanvaard wordt thuis, wordt er een 

gemiddelde van 3,18 op een schaal van 0 – 10 bekomen. Jongeren geven dus aan dat dit 

bij hun thuis eerder niet aanvaard wordt. 

 

TABEL 50. MATE WAARIN LEERLINGEN AANGEVEN DAT GOKKEN AANVAARD WORDT THUIS IN VLAANDEREN 

Duid aan met een cijfer van 
0 tot 10 in welke mate 
gokken aanvaard wordt bij 
jouw thuis (0 = helemaal 
niet aanvaard, 10 = 
helemaal aanvaard)  

Gemiddelde Std. Afw. Min. Max. Totaal 
(N) 

3,1840 2,90562 0 10 2031 

 

Als er gekeken wordt naar de mate waarin gokken als thema binnen de opvoeding aan bod 

komt zien we dat een meerderheid van de leerlingen aangeven dat er nog niet over gokken 

of kansspelen voor geld gesproken is, er afspraken rond gemaakt zijn, of het verboden 

wordt in zijn of haar thuis- of wooncontext. 

 

TABEL 51. GOKKEN ALS THEMA BINNEN DE OPVOEDING IN DE THUIS- OF WOONCONTEXT VAN LEERLINGEN IN VLAANDEREN 

In mijn thuis- of 
wooncontext ... 

... hebben mijn ouders (of 
voogd/verzorger) met mij al 
gesproken over gokken of 
kansspelen voor geld 

… zijn er afspraken 
rond gokken of het 
gebruik van 
kansspelen 

... is gokken of het 
gebruik van 
kansspelen 
verboden 

% Ja 33,4 25,1 32,2 

% Nee 66,6 74,9 67,8 

Totaal (N) 2076 2059 1990 

 

TABEL 52. PERSONEN IN DE VRIENDENKRING VAN LEERLINGEN DIE AAN GOKKEN DOEN IN VLAANDEREN 

Zijn er personen in je 
vriendenkring die 
gokken?  

 

% Nee 61,7 

% Ja 38,3 

Totaal (N) 2017 

 

Als er vervolgens gevraagd wordt aan leerlingen om de mate waarin gokken aanvaard is 

hun vriendenkring aan te duiden levert dit een gemiddelde van 4,48 op, op een schaal van 

0 tot 10 in Vlaanderen. Jongeren geven dus aan dat dit in hun vriendenkring eerder niet 

aanvaard wordt. In vergelijking met de thuiscontext (zie hierboven) is de mate waarin 

gokken aanvaard wordt in de vriendenkring echter groter. 

 

TABEL 53. MATE WAARIN LEERLINGEN AANGEVEN DAT GOKKEN AANVAARD WORDT IN HUN VRIENDENKRING IN 

VLAANDEREN 

Duid aan met een cijfer van 0 
tot 10 in welke mate gokken 
aanvaard wordt in je 
vriendenkring (0 = helemaal 
niet aanvaard, 10 = helemaal 
aanvaard) 

Gemiddelde Std. Afw. Min. Max. Totaal 
(N) 

4,48 3,35 0 10 1974 
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Een percentage van 32,6% van de jongeren geeft aan zelden, tot zeer vaak, een kansspel 

cadeau te krijgen van iemand. Het vormt dus zeker geen uitzondering onder jongeren in 

Vlaanderen om in wisselende mate een kansspel cadeau te krijgen van iemand.  

 

TABEL 54. DE MATE WAARIN LEERLINGEN EEN KANSSPEL CADEAU KRIJGEN IN VLAANDEREN 

Hoe vaak krijg je 
een kansspel 
cadeau van 
iemand  
(bv. krasloten, 
lottobiljet, 
kadoosjes, …)? 

% Nooit % Zelden % Af en toe % Vaak  % Zeer vaak Totaal (N) 

67,4 23,6 7,3 1,0 0,8 2048 

 

2.11 Gokken als thema op school 
 

Een meerderheid van de jongeren (66,3%) geeft aan niet op de hoogte te zijn van enige 

afspraken of regels op school in verband met gokken. 25,9% geeft aan dat hier geen regels 

of afspraken rond zijn en slechts 7,8% geeft aan op de hoogte te zijn van regels of 

afspraken in verband met gokken op school. 

 

TABEL 55. AFSPRAKEN EN REGELS OP DE SCHOOL VAN LEERLINGEN IN VERBAND MET GOKKEN IN VLAANDEREN 

Zijn er op jouw school duidelijke afspraken of regels in verband met gokken? 
 

% Ja 7,8 

% Nee 25,9 

% Weet het niet 66,3 

Totaal (N) 2064 

 

Daarnaast geeft een meerderheid (66,1%) van de leerlingen aan nog nooit over het thema 

gokken voorlichting te hebben gekregen binnen de schoolse context. 15,8% van de 

leerlingen geeft aan wel voorlichting over gokken te hebben gekregen in het voorbije 

schooljaar.  

 

TABEL 56. GOKKEN ALS THEMA OP DE SCHOOL VAN LEERLINGEN IN VLAANDEREN 

Is het thema gokken op jouw school al aan bod gekomen? (Bv. in de les, tijdens 
studiedagen, door gastsprekers, …) 

 

% Ja, ooit (in mijn secundaire school) 11,8 

% Ja, dit schooljaar 15,8 

% Ja, ooit (maar in mijn lagere school) 6,2 

% Nee, nog nooit 66,1 

Totaal (N) 2043 
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2.12 Sport-, jeugdverenigingen en kansspelgebruik  
 

Eén vijfde van de leerlingen geeft aan dat er bij sportdeelname wordt ingezet op 

sportweddenschappen of –pronostieken. We kunnen dus stellen dat een deel van de 

sportende jongeren hiermee in contact komen.  

 

TABEL 57. DE MATE WAARIN LEERLINGEN VASTSTELLEN DAT ER WORDT INGEZET OP SPORTPRONOSTIEKEN OF -
WEDDENSCHAPPEN BIJ SPORTBEOEFENING IN VLAANDEREN 

Wordt er als je aan sport 
doet geld ingezet op 
sportweddenschappen of 
op sportpronostieken (bv. 
eigen of andermans 
competitie)? 

% Doet niet 
aan sport 

% Geen inzet % Wel inzet bij 
deelname aan 
sport 

Totaal (N) 

21,0 58,1 20,8 2039 

 

Een gelijkaardig maar iets groter percentage (22,8%) van de leerlingen geeft aan dat er 

wordt ingezet op sportweddenschappen wanneer men naar sport gaat kijken. Ook op deze 

manier komen jongeren dus in contact met sportpronostieken of sportweddenschappen. 

 

TABEL 58. DE MATE WAARIN LEERLINGEN VASTSTELLEN DAT ER WORDT INGEZET WANNEER MEN NAAR SPORT GAAT KIJKEN 

IN VLAANDEREN 

Wordt er als je naar sport 
gaat kijken geld ingezet 
op sportweddenschappen 
of op sportpronostieken 
(bv. eigen of andermans 
competitie)? 

% Kijkt niet 
naar sport 

% Geen inzet % Wel inzet bij 
het gaan kijken 
naar sport 

Totaal (N) 

17,4 59,8 22,8 2039 

 

Ongeveer één vierde van de leerlingen nam ooit deel aan een casinoavond georganiseerd 

door een jeugdvereniging, waarvan 3,0% van de leerlingen aangeeft met inzet te hebben 

deelgenomen en 20,3% zonder inzet (zonder, of niet voor echt geld). 

 

TABEL 59. DEELNAME DOOR LEERLINGEN AAN EEN CASINOAVOND GEORGANISEERD DOOR EEN JEUGDVERENIGING IN 

VLAANDEREN 

Nam je ooit deel aan een 
casinoavond die 
georganiseerd werd door 
een jeugdvereniging? (bv. 
Scouts, Chiro, KSA, CM 
Kazou, Jongerenkamp, …) 

% Ja, met inzet 
(echt geld) 

% Ja, zonder inzet 
(zonder of niet 
met echt geld) 

% Nee Totaal (N) 

3,0 20,3 76,7 2057 
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Hoofdstuk 3: Resultaten Wallonië 
 

3.1 Steekproefkenmerken 
 

TABEL 60. STEEKPROEFKENMERKEN IN WALLONIË 

Steekproef Wallonië 

 

Steekproefgrootte Betrouwbaarheidsinterval op 

betrouwbaarheidsniveau = 95% 

Gehele steekproef 769 +/- 3,53 

Jongens 384 +/- 4,99 

Meisjes 385 +/- 4,99 

Premier Degré Commun 265 +/- 6,01 

Général 252 +/- 6,17 

Professionnel 122 +/- 8,86 

Technique qualification 130 +/- 8,58 

1e graad 265 +/- 6,01 

2e graad 267 +/- 5,99 

3e graad 237 +/- 6,36 

12 – 13 jaar 124 / 

14 – 15 jaar 217 / 

16 – 17 jaar 260 / 

18 – 20 jaar 169 / 

Operationele populatiegrootte = 317 369 

 

Gezien de iets grotere foutenmarges voor de steekproef in Wallonië dienen onderstaande 

bevindingen steeds met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, de te verwachten 

betrouwbaarheidsintervallen indachtig.  

 

3.2 Prevalentie en frequentie van deelname aan klassieke 
kansspelen 

 

Uit de bevraging van leerlingen in Wallonië blijkt dat deelname aan klassieke kansspelen 

frequent voorkomt onder jongeren. Zo geeft 32,0% van de leerlingen in Wallonië aan ooit 

aan krasspelen gedaan te hebben. Met uitzondering van de leerlingen die ooit al aan 

zelfgeorganiseerde weddenschappen hebben gedaan (35,3%), blijken krasspelen (in lijn 

met de resultaten in Vlaanderen) de populairste klassieke kansspelactiviteit onder jongeren 

in Wallonië. Bovendien komen in Wallonië sportweddenschappen (20,9%) eveneens naar 

voor als tweede meest populaire vorm van klassieke kansspelen waaraan leerlingen ooit 

hebben deelgenomen. Deze twee klassieke kansspelactiviteiten worden in populariteit 

gevolgd door het ooit doen aan trekkingsspelen (14,2%), poker (11,4%), BINGO/OneBall 

(9,9%), een ander kaartspel dan poker (8,1%) en tenslotte kienen (3,1%).  
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Als we vervolgens kijken naar de percentages van de leerlingen die aangeven het laatste 

jaar aan sportweddenschappen te hebben gedaan (15,3%), is dit percentage samen met 

dat van krasspelen (15%) opvallend hoger dan de andere vormen van klassieke kansspelen 

(m.u.v. zelfgeorganiseerde weddenschappen). Ook 7,6% van de leerlingen geven aan het 

laatste jaar nog aan trekkingsspelen te hebben gedaan, waarna overige vormen van 

klassieke kansspelen volgen gaande van 7,3% (poker) tot en met 1,2% (kienen).  

Kijkend naar occasioneel gebruik (verwijzend naar ‘1 keer per maand of minder’ en 

‘meerdere keren per maand’) zien we dat vooral krasspelen (13,3%) en 

sportweddenschappen (9,7%) populair zijn onder leerlingen in Wallonië, gevolgd door 

trekkingsspelen (6,3%) en poker (5,8%).  

In lijn met de hoge percentages voor gebruik gedurende het voorbije jaar en occasioneel 

gebruik, ligt het eveneens hoge percentage leerlingen dat regelmatig (verwijzend naar ‘1 

keer per week’, ‘meerdere keren per week’ en ‘dagelijks’) aan sportweddenschappen doet 

(5,6%). Dit percentage is beduidend hoger dan dat van het regelmatig gebruik bij andere 

vormen van klassieke kansspelen (m.u.v. zelfgeorganiseerde weddenschappen).  

 

TABEL 61. PREVALENTIE EN FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR TYPE SPEL IN WALLONIË 

 Totaal (N) %  
Ooit 

%  
Voorbije jaar 

% 
Occasioneel 

% 
Regelmatig 

Krasspel 758 32,0 15,0 13,3 1,7 

Trekkingsspel 750 14,2 7,6 6,3 1,3 

Poker 747 11,4 7,3 5,8 1,6 

Ander kaartspel dan 
poker 

753 8,1 5,0 4,0 1,0 

Sportweddenschap 759 20,9 15,3 9,7 5,6 

BINGO/OneBall 752 9,9 4,0 2,9 1,1 

Kienen 750 3,9 1,2 0,5 0,6 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

754 35,3 22,8 18,2 4,6 

 

Wanneer we de prevalentie en spelfrequentie van klassieke kansspelen opdelen naar 

geslacht zien we dat jongens ten opzichte van meisjes doorgaans vaker ooit, het laatste 

jaar, occasioneel of relmatig aan poker en sportweddenschappen doen. Zo doen 10,5% 

van de jongens regelmatig aan sportweddenschappen ten opzichte van 0,8% van de 

meisjes en deed 18,0% van de jongens ooit aan poker ten opzichte van 5,2% van de 

meisjes. Ook bij het doen aan klassieke kansspelactiviteiten zoals andere kaartspelen dan 

poker, BINGO/OneBall, kienen en zelfgeorganiseerde weddenschappen zijn er significante 

verschillen tussen jongens en meisjes op te merken. 

Wat betreft deelname aan krasspelen en trekkingsspelen is er daarentegen geen statistisch 

significant verschil op te merken tussen jongens en meisjes in Wallonië. 
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TABEL 62. PREVALENTIE EN FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR GESLACHT IN WALLONIË 

 Geslacht Totaal (N) % Ooit %  
Voorbije 
jaar 

% 
Occasioneel 

% 
Regelmatig 

Krasspel Jongens 374 (30,5) (12,9) (11,3) (1,6) 

 Meisjes 385 (35,6) (17,1) (15,2) (1,9) 

Trekkingsspel Jongens 370 (14,3) (8,2) (6,8) (1,4) 

 Meisjes 380 (14,1) (7,0) (5,8) (1,2) 

Poker Jongens 368 18,0*** 10,5*** 7,9* 2,6* 

 Meisjes 379 5,2*** 4,3*** 3,6* 0,6* 

Ander kaartspel 
dan poker 

Jongens 373 12,8*** 7,9*** 6,3** (1,6) 

 Meisjes 380 3,5*** 2,1*** 1,8** (0,4) 

Sportweddenschap Jongens 376 31,6*** 25,2*** 14,7*** 10,5*** 

 Meisjes 383 10,5*** 5,6*** 4,8*** 0,8*** 

BINGO/OneBall Jongens 373 (10,0) 5,6* (3,5) 2,2** 

 Meisjes 379 (9,7) 2,3* (2,3) 0,0** 

Kienen Jongens 370 2,6* (1,1) (0,6) (0,5) 

 Meisjes 381 5,1* (1,2) (0,4) (0,8) 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

Jongens 371 (37,2) 25,9* 21,1* (4,7) 

 Meisjes 382 (33,6) 19,8* 15,4* (4,5) 

 

De prevalentie van het ooit deelnemen aan de populairste kansspelactiviteit, namelijk 

krasspelen, is verschillend naargelang de onderwijsvormen in Wallonië. Zo deed maar liefst 

43,9% van de leerlingen in het Général ooit al aan krasspelen, terwijl met 24,2% de 

leerlingen in het Professionnel tot nu het minste ooit aan krasspelen deden. Toch deed nog 

ongeveer één vierde van de leerlingen in die onderwijsvorm ooit aan deze klassieke 

kansspelactiviteit. Opvallend is dat met 27,4% van de leerlingen in het Premier Degré 

Commun er een groter percentage ooit al aan krasspelen deed dan leerlingen in het 

Professionnel. Deelname aan krasspelen gedurende het voorbije jaar verschilt daarentegen 

niet tussen de verschillende onderwijsvormen. 

Daarnaast valt op dat leerlingen in het Professionnel en Technique Qualification het vaakst 

ooit aan sportweddenschappen doen (resp. 30,5% en 29,3%) in vergelijking met het 

Général en de Premier Degré Commun (resp. 18,0% en 15,2%). Met maar liefst 24,8% en 

23,1% deed ook een aanzienlijk deel van de leerlingen in het Professionel en het Technique 

Qualification aan sportweddenschappen gedurende het voorbije jaar.  

Poker daarentegen blijkt het populairst onder leerlingen van het Général, waar 17,9% van 

de leerlingen ooit en 11,1% van de leerlingen het laatste jaar aan poker deden. Een verschil 

met bv. de percentages 5,1% ooit en 2,3% gedurende het voorbije jaar in het Professionel.   

In het ooit of laatste jaar deelnemen aan trekkingsspelen of andere kaarstpel(en) dan 

poker valt er geen verschil op naargelang de verschillende onderwijsvormen. Ook bij het 

ooit doen aan BINGO/OneBall of het doen aan kienen het voorbije jaar zijn er geen 

verschillen tussen de onderwijsvormen. 

 

  



50 
 

TABEL 63. PREVALENTIE VAN DEELNAME AAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR ONDERWIJSVORM IN WALLONIË 

  Premier 
Degré 
Commun 

Général Professionnel Technique 
Qualification 

Krasspel % Ooit 27,4*** 43,9*** 24,2*** 31,7*** 

 % Voorbije 
jaar 

(14,3) (16,4) (14,6) (14,2) 

 Totaal (N) 259 249 122 128 

Trekkingsspel % Ooit (12,3) (16,4) (13,9) (14,2) 

 % Voorbije 
jaar 

(6,1) (8,4) (10,0) (6,7) 

 Totaal (N) 254 246 121 128 

Poker % Ooit 7,0*** 17,9*** 5,1*** 14,5*** 

 % Voorbije 
jaar 

5,5** 11,1** 2,3** 8,8** 

 Totaal (N) 262 242 118 125 

Ander kaartspel 
dan poker 

% Ooit (5,1) (10,8) (9,1) (7,8) 

 % Voorbije 
jaar 

(4,0) (6,2) (3,8) (5,8) 

 Totaal (N) 258 248 120 126 

Sportweddenschap % Ooit 15,2*** 18,0*** 30,5*** 29,3*** 

 % Voorbije 
jaar 

10,5*** 11,7*** 24,8*** 23,1*** 

 Totaal (N) 260 249 122 129 

BINGO/OneBall % Ooit (6,8) (13,3) (8,8) (10,5) 

 % Voorbije 
jaar 

2,1* 3,4* 5,8* 7,4* 

 Totaal (N) 259 248 121 126 

Kienen % Ooit 0,5*** 9,0*** 2,8*** 1,9*** 

 % Voorbije 
jaar 

(0,5) (1,2) (2,8) (0,8) 

 Totaal (N) 261 244 119 125 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

% Ooit 29,7*** 53,2*** 
 

19,5*** 27,4*** 

 % Voorbije 
jaar 

19,9*** 33,3*** 12,6*** 17,7*** 

 Totaal (N) 259 249 119 128 

 

In Wallonië is het occasioneel deelnemen aan sportweddenschappen het populairst onder 

leerlingen in de onderwijsvormen Professionnel (15,2% occasioneel) en het Technique 

Qualification (15,9% occasioneel). Bij regelmatige deelname aan sportweddenschappen is 

er evenwel geen significant verschil tussen de onderwijsvormen waar te nemen. 

Hoewel de verschillen kleiner zijn dan bij het ooit of laatste jaar aan poker doen, situeert 

de grootste groep aan occasionele spelers van poker zich in het Général (8,8% occasionele 

spelers) ten opzichte van 7,6% in het Technique Qualification, 4,0% in het Premier Degré 

Commun en 1,5% in het Professionnel. In het regelmatig spelen van poker is er 

daarentegen geen verschil tussen leerlingen vast te stellen naargelang de verschillende 

onderwijsvormen.  

Ook in het occasioneel of regelmatig deelnemen aan de andere klassieke 

kansspelactiviteiten zijn er weinig significante verschillen tussen leerlingen van de 

verschillende onderwijsvormen vast te stellen.  
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TABEL 64. FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR ONDERWIJSVORM IN WALLONIË 

  Premier 
Degré 
Commun 

Général Professionnel Technique 
Qualification 

Krasspel % Occasioneel (10,8) (15,4) (14,6) (13,0) 

 % Regelmatig 3,5* 1,0* 0,0* 1,2* 

 Totaal (N) 260 248 122 129 

Trekkingsspel % Occasioneel (5,6) (7,0) (6,4) (6,1) 

 % Regelmatig (0,5) (1,3) (3,6) (0,6) 

 Totaal (N) 254 246 122 128 

Poker % Occasioneel 4,0* 8,8* 1,5* 7,6* 

 % Regelmatig (1,5) (2,3) (0,8) (1,1) 

 Totaal (N) 262 241 118 126 

Ander kaartspel 
dan poker 

% Occasioneel (3,0) (4,6) (3,0) (5,8) 

 % Regelmatig (1,0) (1,6) (0,8) (0,0) 

 Totaal (N) 259 248 120 126 

Sportweddenschap % Occasioneel 5,5*** 8,2*** 15,2*** 15,9*** 

 % Regelmatig (5,0) (3,5) (9,6) (7,2) 

 Totaal (N) 259 248 123 128 

BINGO/OneBall % Occasioneel (1,6) (3,4) (3,5) (3,9) 

 % Regelmatig 0,5*ᵅ 0,0*ᵅ 2,3*ᵅ 3,3*ᵅ 

 Totaal (N) 258 247 120 126 

Kienen % Occasioneel (0,0) (0,6) (2,0) (0,0) 

 % Regelmatig (0,5) (0,6) (0,8) (0,8) 

 Totaal (N) 261 245 120 126 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

% Occasioneel 12,2*** 29,3*** 11,0*** 15,5*** 

 % Regelmatig 7,7* 4,0* 1,6* 2,3* 

 Totaal (N) 259 249 119 128 

 ᵅ= verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 1, 0, 3 en 4 (v.l.n.r.) 

 

Verder valt op dat er weinig significante verschillen zijn op te merken in het ooit of 

gedurende het voorbije jaar deelnemen aan klassieke kansspelen tussen leerlingen van 

verschillen leeftijdscategorieën in Wallonië. Opmerkelijk aangezien onderstaande klassieke 

kansspelactiviteiten voor het grootste deel wettelijk verboden zijn voor leerlingen onder de 

18 jaar. 

Zo tekenen alle leeftijdsgroepen hoge prevalentiepercentages op bij het deelnemen aan 

krasspelen. Ter illustratie: 10,9% van de 12- tot 13-jarigen geeft aan het voorbije jaar aan 

krasspelen te hebben gedaan.   

In het ooit of gedurende het voorbije jaar deelnemen aan sportweddenschappen zijn er 

wel significante verschillen waarneembaar tussen leerlingen van verschillende leeftijden. 

Zo rapporteren de 18- tot 20-jarigen de hoogste deelnamepercentages (35,8% ooit en 

27,1% laatste jaar deelname aan sportweddenschappen bij de 18- tot 20-jarigen t.o.v. 

18,4% ooit en 14,2% laatste jaar deelname aan sportweddenschappen bij 16- tot 17-

jarigen). Toch blijft het percentage aan leerlingen dat ooit of het laatste jaar aan 

sportweddenschappen deed verrassend hoog onder alle leeftijdsgroepen. Zo ook bij de 12- 

tot 13-jarigen (11,9% ooit en 8,6% laatste jaar deelname aan sportweddenschappen).  
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Tevens is het ooit deelnemen aan kienen significant verschillend tussen leerlingen van 

verschillende leeftijdscategorieën, met name de groep van 16- tot 17-jarigen geeft aan 

hier al het meest aan deelgenomen te hebben (7,1%). 

 

TABEL 65. PREVALENTIE VAN DEELNAME AAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD IN WALLONIË 

  12 – 13 
jaar 

14 – 15 jaar 16 – 17 
jaar 

18 – 20 
jaar 

Krasspel % Ooit (33,4) (28,9) (32,5) (39,2) 

 % Voorbije jaar (10,9) (18,5) (13,3) (16,5) 

 Totaal (N) 122 212 256 166 

Trekkingsspel % Ooit (16,4) (13,2) (12,6) (16,6) 

 % Voorbije jaar 3,3* 11,8* 7,3* 6,0* 

 Totaal (N) 120 208 255 167 

Poker % Ooit (7,3) (8,6) (14,2) (14,0) 

 % Voorbije jaar (5,2) (6,0) (8,9) (8,2) 

 Totaal (N) 124 209 251 164 

Ander kaartspel dan 
poker 

% Ooit (3,2) (7,9) (10,6) (8,1) 

 % Voorbije jaar (2,1) (6,0) (4,8) (6,2) 

 Totaal (N) 121 213 254 166 

Sportweddenschap % Ooit 11,9*** 17,6*** 18,4*** 35,8*** 

 % Voorbije jaar 8,6*** 11,3*** 14,2*** 27,1*** 

 Totaal (N) 121 214 258 167 

BINGO/OneBall % Ooit (7,9) (10) (11,3) (9,1) 

 % Voorbije jaar (2,3) (3,5) (4,7) (4,9) 

 Totaal (N) 121 211 254 166 

Kienen % Ooit 0,8** 3,2** 7,1** 2,7** 

 % Voorbije jaar (0,8) (1,1) (2,1) (0,6) 

 Totaal (N) 122 211 251 166 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

% Ooit (31,3) (35,5) (38,2) (33,8) 

 % Voorbije jaar (18,3) (26,4) (23,6) (20,4) 

 Totaal (N) 122 212 253 166 

 

Een gelijkaardige tendens is vast te stellen wanneer de verschillende leeftijdsgroepen 

vergeleken worden in het occasioneel, of regelmatig deelnemen aan klassieke kansspelen 

in Wallonië. Zo worden er weinig tot geen statistisch significante verschillen in leeftijd 

waargenomen in het occasioneel of regelmatig deelnemen aan klassieke kansspelen.  

Ook zien we dat de groep occasionele en regelmatige deelnemers aan 

sportweddenschappen het grootst is bij de 18- tot 20-jarigen (15,1% occasionele deelname 

en 12,0% regelmatig). Toch blijft het occasioneel of regelmatig deelnemen aan 

sportweddenschappen ook populair bij leerlingen in jongere leeftijdscategorieën.   
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TABEL 66. FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD IN WALLONIË 

  12 – 13 
jaar 

14 – 15 
jaar 

16 – 17 
jaar 

18 – 20 
jaar 

Krasspel % Occasioneel (9,8) (13,8) (12,6) (16,3) 

 % Regelmatig 1,0**ᵅ 4,6**ᵅ 0,7**ᵅ 0,2**ᵅ 

 Totaal (N) 122 212 256 166 

Trekkingsspel % Occasioneel (3,3) (10,1) (5,6) (4,8) 

 % Regelmatig (0,0) (1,7) (1,7) (1,1) 

 Totaal (N) 120 208 255 167 

Poker % Occasioneel (3,2) (4,3) (7,2) (7,4) 

 % Regelmatig (2,1) (1,7) (1,7) (0,9) 

 Totaal (N) 124 209 251 164 

Ander kaartspel dan 
poker 

% Occasioneel (2,1) (3,1) (4,3) (6,2) 

 % Regelmatig 0,0**ᵇ 2,9**ᵇ 0,5**ᵇ 0,0**ᵇ 

 Totaal (N) 121 213 254 166 

Sportweddenschap % Occasioneel 4,4** 6,4** 11,4** 15,1** 

 % Regelmatig 4,2*** 4,9*** 2,8*** 12,0*** 

 Totaal (N) 121 214 258 167 

BINGO/OneBall % Occasioneel (2,3) (2,3) (3,9) (2,5) 

 % Regelmatig (0,0) (1,0) (0,8) (2,4) 

 Totaal (N) 121 211 254 166 

Kienen % Occasioneel (0,0) (0,0) (1,5) (0,0) 

 % Regelmatig (0,0) (1,1) (0,6) (0,6) 

 Totaal (N) 122 211 251 166 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

% Occasioneel (10,6) (20,3) (20,8) (17,1) 

 % Regelmatig (7,7) (6,0) (2,8) (3,3) 

 Totaal (N) 122 212 253 166 

ᵅ= verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 1, 10, 2 en 0 (v.l.n.r.) 

ᵇ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 0, 6, 1 en 0 (v.l.n.r.) 

 

Samengevat deed, met 52,8%, net iets meer dan de helft van de leerlingen in Wallonië 

tussen 12 en 20 jaar ooit al aan minstens één vorm van klassieke kansspelen (m.u.v. 

zelfgeorganiseerde weddenschappen). Maar liefst 32,4% deed dit het afgelopen jaar en 

27% van de leerlingen deed dit op occasionele (verwijzend naar de 

antwoordmogelijkheden ‘minder dan 1 keer per maand’, maar wel nog gedurende het 

voorbije jaar tot ‘meerdere keren per maand’) en 10,5% deed dit op regelmatige 

(verwijzend naar de antwoordmogelijkheden ‘1 keer per week’ tot ‘dagelijks’) tijdstippen.  

 

TABEL 67. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN KLASSIEKE KANSSPELEN (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE 

WEDDENSCHAPPEN)  IN WALLONIË 

Totaal (N) % Nooit % Ooit % Voorbije jaar % Occasioneel % Regelmatig 

750 47,2 52,8 32,4 27,0 10,5 

 

Deelname aan minstens één vorm van klassieke kansspelen (m.u.v. zelfgeorganiseerde 

weddenschappen) blijkt daarnaast prevalenter onder jongens dan meisjes. Zo deed 59,1% 

van de jongens ooit, en 39,5% van de jongens het laatste jaar al aan minstens één vorm 

van klassieke kansspelen (m.u.v. zelfgeorganiseerde weddenschappen) ten opzichte van 

46,5% en 25,5% van de meisjes. Ook zijn er significant meer jongens dan meisjes die 
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rapporteren op occasionele en regelmatige tijdstippen deel te nemen aan minstens één 

vorm van klassieke kansspelen (m.u.v. zelfgeorganiseerde weddenschappen).  

 

TABEL 68. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN KLASSIEKE KANSSPELEN (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE 

WEDDENSCHAPPEN) NAAR GESLACHT IN WALLONIË 

Geslacht Totaal 
(N) 

% Nooit % Ooit % Voorbije 
jaar 

% Occasioneel % Regelmatig 

Jongens 372 40,9*** 59,1*** 39,5*** 31,2** 16,2*** 

Meisjes 378 53,5*** 46,5*** 25,5*** 22,8** 4,9*** 

 

Het percentage leerlingen dat al ooit aan minstens één vorm van klassieke kansspelen 

deed (m.u.v. zelfgeorganiseerde weddenschappen) stijgt doorgaans met de leeftijd van 

leerlingen (43,6% van de 12- tot 13-jarigen t.o.v. 63,7% van de 18- tot 20-jarigen). Ook 

bij deelname aan minstens één vorm van klassieke kansspelen gedurende het voorbije jaar 

is eenzelfde vaststelling op te merken, hoewel het percentage deelname gedurende het 

voorbije jaar bij de 14- tot 15-jarigen iets hoger ligt dan bij de 16- 17-jarigen. Weliswaar 

vertonen alle leeftijdsgroepen relatief hoge prevalentiepercentages op wat betreft het ooit 

of het voorbije jaar deelnemen aan minstens één vorm van klassieke kansspelen (m.u.v. 

zelfgeorganiseerde weddenschappen). Opvallend is daarentegen dat er geen significante 

verschillen zijn waar te nemen tussen leerlingen uit verschillende leeftijdscategorieën in 

het occasioneel of regelmatig deelnemen aan minstens één vorm van klassieke kansselen.   

 

TABEL 69. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN KLASSIEKE KANSSPELEN (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE 

WEDDENSCHAPPEN) NAAR LEEFTIJD IN WALLONIË 

 12 – 13 jaar 
 

14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 jaar 

% Nooit 56,4** 51,4** 46,5** 36,3** 

% Ooit 43,6** 48,6** 53,5** 63,7** 

% Voorbije jaar 22,2* 35,5* 31,4* 37,7* 

% Occasioneel (17,1) (28,7) (28,2) (30,3) 

% Regelmatig (7,2) (12,9) (7,7) (14,3) 

Totaal (N) 124 208 254 165 

 

Verder zien we dat met 62,5% van de leerlingen, de groep leerlingen in het Général al het 

meest aan klassieke kansspelen (m.u.v. zelfgeorganiseerde weddenschappen) deed. Zij 

vormen hiermee de grootste groep die ooit aan klassieke kansspelen deed, gevolgd door 

de leerlingen uit het Professionnel (56%), de Technique qualificaton (52%) en de Premier 

degré commune (43,3%). Wat betreft het voorbije jaar, occasioneel of regelmatig 

deelnemen aan klassieke kansspelactiviteiten is er daarentegen geen significant verschil 

tussen de onderwijsvormen waarneembaar. 
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TABEL 70. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN KLASSIEKE KANSSPELEN (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE 

WEDDENSCHAPPEN) NAAR ONDERWIJSVORM IN WALLONIË 

 Premier Degré 
Commun 
 

Général Professionnel Technique 
qualification 

% Nooit 56,7*** 37,5*** 46,0*** 48,0*** 

% Ooit 43,3*** 62,5*** 56,0*** 52,0*** 

% Voorbije jaar (29,0) (33,3) (35,5) (34,7) 

% Occasioneel (22,0) (30,4) (26,0) (31,5) 

% Regelmatig (11,6) (8,1) (12,6) (10,9) 

Totaal (N) 258 243 120 127 

 

3.3 Prevalentie en frequentie van deelname aan digitale 
kansspelen 

 

In verhouding met deelname aan klassieke kansspelen wordt er in Wallonië (zoals ook in 

Vlaanderen het geval was) minder frequent deelgenomen aan digitale kansspelactiviteiten 

door leerlingen. Toch neemt ook hier een niet te onderschatten percentage van de 

leerlingen aan deel.  

Zo deed of kocht 12,9% van de leerlingen ooit al een krasspel via digitale mediatoestellen 

(waarvan 5,9% het afgelopen jaar), deed 12,6% van de leerlingen ooit aan 

sportweddenschappen via digitale mediatoestellen (waarvan 8,5% het voorbije jaar) en 

deed 10,2% al aan digitale kansspelen via sms of telefoon (waarvan 4,7% het voorbije 

jaar).  

De grootste groep van occasionele en regelmatige spelers vinden we onder de leerlingen 

in Wallonië terug bij het deelnemen aan sportweddenschappen (5,6% occasionele en 2,9% 

regelmatige deelname). Gevolgd door krasspelen (4,9% occasionele en 1,0% regelmatige 

deelname) en poker (3,6% occasionele en 1,8% regelmatige spelers). Vanaf de 

gebruiksfrequentie deelnemen gedurende het voorbije jaar blijken sportweddenschappen 

op vlak van spelfrequentie de populairste vorm van digitale kansspelen.  

 

TABEL 71. PREVALENTIE EN FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR TYPE SPEL IN WALLONIË 

 Totaal 
(N) 

% Ooit % Voorbije 
jaar 

% 
Occasioneel 

% 
Regelmatig 

Krasspelen 726 12,9 5,9 4,9 1,0 

Trekkingsspelen 724 5,1 3,3 2,3 1,0 

Poker 720 7,1 5,4 3,6 1,8 

Ander kaartspel dan 
poker 

720 4,2 2,6 1,4 1,2 

E-games (Nationale 
Loterij) 

718 1,9 1,5 1,1 0,4 

Sportweddenschap 720 12,6 8,5 5,6 2,9 

Digitale casinospelen 
(bv. slot, roulette, …) 

725 5,8 3,0 2,7 0,4 

Kansspelen via SMS of 
telefoon (op TV, in de 
krant, belspelletjes, …) 

726 10,2 4,7 3,4 1,4 

Andere 646 6,1 3,4 2,2 1,2 
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Daarnaast zijn er bij jongens significant hogere prevalentiepercentages waarneembaar dan 

bij meisjes op het vlak van ooit, het voorbije jaar, occasioneel of regelmatig doen aan 

poker (zo deed 8,3% van de jongens het voorbije jaar t.o.v. 2,5% van de meisjes aan 

poker), andere kaartspel(en) dan poker (6,2% van de jongens deed hier ooit aan t.o.v. 

2,2% van de meisjes) en sportweddenschappen (14,3% van de jongens deed dit het 

voorbije jaar t.o.v. 2,7% van de meisjes).  

Meisjes deden daarentegen meer dan jongens gedurende het voorbije jaar en occasioneel 

aan kansspelen via sms of telefoon (6,7% het voorbije jaar t.o.v. 2,7% het voorbije jaar). 

Bij de andere digitale kansspelactiviteiten zijn er verder geen significante verschillen tussen 

jongens en meisjes waarneembaar. 

 

TABEL 72. PREVALENTIE EN FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR GESLACHT IN WALLONIË 

 Geslacht Totaal 
(N) 

% Ooit % 
Voorbije 
jaar 

% 
Occasioneel 

% 
Regelmatig 

Krasspelen Jongens 359 (10,6) (4,7) (3,9) (0,8) 

 Meisjes 366 (15,1) (7,0) (5,9) (1,2) 

Trekkingsspelen Jongens 359 (5,0) (3,7) (3,3) (0,5) 

 Meisjes 365 (5,1) (2,9) (1,4) (1,5) 

Poker Jongens 357 10,9*** 8,3*** 5,5** 2,9* 

 Meisjes 363 3,2*** 2,5*** 1,7** 0,8* 

Ander kaartspel 
dan poker 

Jongens 355 6,2** 3,9* (1,9) (2,1) 

 Meisjes 364 2,2** 1,3* (0,9) (0,4) 

E-games 
(Nationale Loterij) 

Jongens 355 (1,9) (1,5) (1,4) (0,7) 

 Meisjes 363 (1,9) (1,5) (0,8) (0,1) 

Sportweddenschap Jongens 358 20,0*** 14,3*** 8,4*** 5,9*** 

 Meisjes 361 5,3*** 2,7*** 2,7*** 0,0*** 

Digitale 
casinospelen (bv. 
slot, roulette, …) 

Jongens 359 (5,0) (2,6) (2,3) (0,3) 

 Meisjes 366 (6,7) (3,5) (3,0) (0,4) 

Kansspelen via 
SMS of telefoon 
(op TV, in de krant, 
belspelletjes, …) 

Jongens 361 (9,8) 2,7** 1,8* (0,9) 

 Meisjes 366 (10,5) 6,7** 4,9* (1,8) 

Andere Jongens 322 (7,7) (3,4) (2,3) (1,1) 

 Meisjes 324 (4,4) (3,4) (2,0) (1,3) 

 

Daarnaast zien we weinig verschillen tussen de verschillende onderwijsvormen in het ooit, 

of gedurende het voorbije jaar deelnemen aan krasspelen, trekkingsspelen en poker op 

digitale wijze. Bij deelname aan sportweddenschappen op digitale wijze zien we 

daarentegen dat deze het vaakst ooit, of het laatste jaar worden gedaan door leerlingen 

uit het Professionnel (25,4% ooit, waarvan 18,6% het voorbije jaar) en Technique 

qualification (14,1% ooit en 9,0% het voorbije jaar). Bij het ooit deelnemen aan kansspelen 

via sms of telefoon rapporteren leerlingen uit het Général dan weer een hoger 

prevalentiepercentage in verhouding met de andere onderwijsvormen (e.g. 14,6% ooit in 

het Général t.o.v. 3,7% ooit in het Professionnel).  

 



57 
 

TABEL 73. PREVALENTIE VAN DEELNAME AAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR ONDERWIJSVORM IN WALLONIË 

  Premier 
Degré 
Commun 

Général Professionnel Technique 
qualification 

Krasspelen % Ooit (16,2) (12,3) (10,0) (10,4) 

 % Voorbije jaar (8,1) (4,6) (5,9) (4,0) 

 Totaal (N) 245 240 116 125 

Trekkingsspelen % Ooit (6,0) (2,5) (7,5) (5,8) 

 % Voorbije jaar (4,3) (1,8) (5,0) (2,6) 

 Totaal (N) 245 237 117 125 

Poker % Ooit (5,4) (6,0) (9,3) (10,4) 

 % Voorbije jaar (3,8) (4,9) (8,5) (6,8) 

 Totaal (N) 242 239 114 127 

Ander kaartspel 
dan poker 

% Ooit (3,7) (2,1) (7,9) (5,8) 

 % Voorbije jaar 2,1** 0,8**ᵅ 7,1** 2,9**ᵅ 

 Totaal (N) 246 237 111 126 

E-games 
(Nationale Loterij) 

% Ooit (0,6) (1,8) (3,0) (2,5) 

 % Voorbije jaar (0,6) (1,5) (3,0) (1,9) 

 Totaal (N) 239 237 115 125 

Sportweddenschap % Ooit 10,5*** 7,8*** 25,4*** 14,1*** 

 % Voorbije jaar 7,1*** 4,7*** 18,6*** 9,0*** 

 Totaal (N) 239 240 114 126 

Digitale 
casinospelen (bv. 
slot, roulette, …) 

% Ooit (6,6) (4,3) (5,3) (7,7) 

 % Voorbije jaar (2,7) (2,3) (3,8) (4,5) 

 Totaal (N) 247 237 115 126 

Kansspelen via 
SMS of telefoon 
(op TV, in de krant, 
belspelletjes, …) 

% Ooit 8,7** 14,6** 3,7** 10,8** 

 % Voorbije jaar (4,5) (6,8) (2,4) (3,6) 

 Totaal (N) 245 239 116 125 

Andere % Ooit (8,6) (4,0) (8,4) (3,0) 

 % Voorbije jaar (5,6) (2,1) (3,2) (1,9) 

 Totaal (N) 212 217 105 112 

ᵅ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 2 en 4 (v.l.n.r.) 

 

Ook bij occasionele of regelmatig deelname aan digitale kansspelactiviteiten zien we 

doorgaans weinig significante verschillen tussen de onderwijsvormen waarin leerlingen zich 

bevinden. De relatief kleine deelnamepercentages maken het daarnaast ook enigszins 

lastiger om verschillen op te merken tussen de onderwijsvormen.   
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TABEL 74. FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR ONDERWIJSVORM IN WALLONIË 

  Premier 
Degré 
Commun 

Général Professionnel Technique 
qualification 

Krasspelen % Occasioneel (5,9) (3,9) (5,9) (3,7) 

 % Regelmatig (2,2) (0,6) (0,0) (0,3) 

 Totaal (N) 245 240 116 125 

Trekkingsspelen % Occasioneel (3,2) (1,1) (2,9) (2,3) 

 % Regelmatig (1,1) (0,7) (2,2) (0,3) 

 Totaal (N) 245 237 117 125 

Poker % Occasioneel (3,2) (4,1) (2,4) (4,5) 

 % Regelmatig 0,6***ᵅ 0,8***ᵅ 6,1***ᵅ 2,2***ᵅ 

 Totaal (N) 242 238 114 126 

Ander kaartspel 
dan poker 

% Occasioneel (1,1) (0,8) (1,6) (2,6) 

 % Regelmatig 1,0***ᵇ 0,0***ᵇ 5,4***ᵇ 0,3***ᵇ 

 Totaal (N) 247 237 111 125 

E-games 
(Nationale Loterij) 

% Occasioneel (0,6) (0,8) (2,1) (1,6) 

 % Regelmatig (0,0) (0,7) (0,9) (0,3) 

 Totaal (N) 240 237 115 125 

Sportweddenschap % Occasioneel (6,0) (2,7) (9,2) (6,7) 

 % Regelmatig 1,1***ᶜ 2,0*** 9,4*** 2,3***ᶜ 

 Totaal (N) 239 240 115 127 

Digitale 
casinospelen (bv. 
slot, roulette, …) 

% Occasioneel (2,7) (2,0) (2,4) (4,2) 

 % Regelmatig (0,0) (0,3) (1,3) (0,3) 

 Totaal (N) 247 237 116 126 

Kansspelen via 
SMS of telefoon 
(op TV, in de krant, 
belspelletjes, …) 

% Occasioneel (2,8) (5,3) (1,7) (2,5) 

 % Regelmatig (1,7) (1,5) (0,8) (1,1) 

 Totaal (N) 245 240 116 126 

Andere % Occasioneel (3,1) (1,1) (3,2) (1,6) 

 % Regelmatig (2,5) (1,0) (0,0) (0,3) 

 Totaal (N) 213 216 104 113 

ᵅ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 1, 2, 7 en 3 (v.l.n.r.) 

ᵇ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 3, 0, 6 en 0 (v.l.n.r.) 

ᶜ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 3 en 3 (v.l.n.r.) 
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Significante verschillen tussen leeftijdsgroepen in het ooit of het voorbije jaar deelnemen 

aan digitale kansspelen zijn enkel vast te stellen in het deelnemen aan 

sportweddenschappen. Zo wordt vastgesteld dat het prevalentiepercentage van het ooit of 

het voorbije jaar deelnemen aan sportweddenschappen het hoogst ligt bij de groep van 

18- tot 20-jarigen (e.g. 24,4% ooit en 17,7% het voorbije jaar). Verrassend genoeg 

(rekening houdende met de wettelijk toegestane leeftijd) is er daarentegen geen significant 

verschil op te merken tussen de verschillende leeftijdsgroepen in het ooit, of gedurende 

het voorbije jaar deelnemen aan andere digitale kansspelactiviteiten. 

 

TABEL 75. PREVALENTIE VAN DEELNAME AAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD IN WALLONIË 

  12 – 13  
jaar 

14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 
jaar 

Krasspelen % Ooit 20,9* 12,8* 12,2* 8,4* 

 % Voorbije 
jaar 

(8,0) (8,0) (4,9) (3,1) 

 Totaal (N) 114 205 245 161 

Trekkingsspelen % Ooit (5,8) (5,3) (4,7) (4,7) 

 % Voorbije 
jaar 

(2,2) (5,3) (2,6) (2,5) 

 Totaal (N) 114 205 245 161 

Poker % Ooit (3,4) (5,9) (7,6) (10,3) 

 % Voorbije 
jaar 

(2,3) (5,0) (5,0) (8,7) 

 Totaal (N) 113 202 245 160 

Ander kaartspel dan 
poker 

% Ooit (1,1) (4,9) (3,5) (6,5) 

 % Voorbije 
jaar 

(1,1) (3,0) (1,3) (5,0) 

 Totaal (N) 114 206 239 161 

E-games (Nationale 
Loterij) 

% Ooit (0,8) (2,0) (2,2) (2,5) 

 % Voorbije 
jaar 

(0,8) (1,3) (1,8) (2,3) 

 Totaal (N) 112 200 245 161 

Sportweddenschap % Ooit 8,4*** 10,6*** 8,3*** 24,4*** 

 % Voorbije 
jaar 

4,8*** 7,0*** 5,2*** 17,7*** 

 Totaal (N) 110 202 245 163 

Digitale casinospelen (bv. 
slot, roulette, …) 

% Ooit (8,3) (5,2) (5,0) (6,2) 

 % Voorbije 
jaar 

(1,2) (3,3) (2,9) (4,3) 

 Totaal (N) 114 205 244 161 

Kansspelen via SMS of 
telefoon (op TV, in de 
krant, belspelletjes, …) 

% Ooit (8,4) (10,6) (11,4) (8,4) 

 % Voorbije 
jaar 

(3,6) (6,7) (5,3) (2,2) 

 Totaal (N) 113 206 244 162 

Andere % Ooit (6,9) 8,6) (5,8) (2,5) 

 % Voorbije 
jaar 

(4,2) 5,8) (1,8) (2,2) 

 Totaal (N) 96 186 222 142 
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Wat betreft de verschillen tussen leeftijdsgroepen in het occasioneel, of regelmatig doen 

aan digitale kansspelen zijn er weinig verschillen op te merken tussen leerlingen in 

Wallonië. De relatief kleine deelnamepercentages maken het daarnaast ook enigszins 

lastiger om verschillen op te merken tussen de verschillende leeftijdsgroepen.   

 

TABEL 76. FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD IN WALLONIË 

  12 – 13 
jaar 

14 – 15 
jaar 

16 – 17 
jaar 

18 – 20 
jaar 

Krasspelen % Occasioneel (6,9) (5,8) (4,3) (3,1) 

 % Regelmatig (1,1) (2,1) (0,6) (0,0) 

 Totaal (N) 114 205 245 161 

Trekkingsspelen % Occasioneel (2,2) (3,8) (1,4) (1,8) 

 % Regelmatig (0,0) (1,5) (1,3) (0,6) 

 Totaal (N) 114 205 245 161 

Poker % Occasioneel (2,3) (4,1) (3,5) (4,0) 

 % Regelmatig 0,0**ᵅ 0,9**ᵅ 1,5**ᵅ 4,7**ᵅ 

 Totaal (N) 113 202 245 160 

Ander kaartspel dan 
poker 

% Occasioneel (0,0) (2,2) (0,7) (2,2) 

 % Regelmatig (1,1) (0,8) (0,6) (2,8) 

 Totaal (N) 114 206 239 161 

E-Games (Nationale 
Loterij) 

% Occasioneel (0,0) (1,1) (1,2) (1,7) 

 % Regelmatig (0,0) (0,2) (0,6) (0,6) 

 Totaal (N) 112 200 245 161 

Sportweddenschap % Occasioneel (4,8) (5,4) (4,0) (8,6) 

 % Regelmatig 0,0***ᵇ 1,6*** 1,2***ᵇ 9,1*** 

 Totaal (N) 110 202 245 163 

Digitale casinospelen 
(bv. slot, roulette, …) 

% Occasioneel (1,2) (3,1) (2,3) (3,9) 

 % Regelmatig (0,0) (0,2) (0,6) (0,4) 

 Totaal (N) 114 204 245 161 

Kansspelen via SMS 
of telefoon (op TV, in 
de krant, belspelletjes, 
…) 

% Occasioneel (2,4) (5,2) (3,3) (1,8) 

 % Regelmatig (1,2) (1,5) (1,9) (0,4) 

 Totaal (N) 113 206 244 162 

Andere % Occasioneel (2,8) (2,6) (1,8) (1,7) 

 % Regelmatig 1,4*ᶜ 3,1*ᶜ 0,0*ᶜ 0,5*ᶜ 

 Totaal (N) 96 186 222 142 

ᵅ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 0, 2, 4 en 8 (v.l.n.r.) 

ᵇ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 0, en 3 (v.l.n.r.) 

ᶜ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 3 en 3 (v.l.n.r.) 

 

Samengevat deed ongeveer één derde van de leerlingen in Wallonië al ooit aan minstens 

één vorm van digitale kansspelen. In vergelijking tot bij de deelname aan klassieke 

kansspelen zijn er ongeveer 20% minder leerlingen die aangeven ooit al aan minstens één 

vorm van klassieke kansspelen te doen. Eén vijfde van de leerlingen deed daarentegen het 

voorbije jaar aan minstens één vorm van digitale kansspelen. Vooral sportweddenschappen 

hebben hier een belangrijk aandeel in. Voorts deed 15% van de leerlingen in Wallonië 

occasioneel (verwijzend naar de antwoordmogelijkheden ‘minder dan 1 keer per maand’, 

maar wel nog gedurende het voorbije jaar tot ‘meerdere keren per maand’) en 7,5% van 
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de leerlingen regelmatig (verwijzend naar de antwoordmogelijkheden ‘1 keer per week’ tot 

‘dagelijks’) aan minstens één vorm van digitale kansspelen. 

 

TABEL 77. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN DIGITALE KANSSPELEN IN WALLONIË 

Totaal (N) % Nooit % Ooit % Voorbije jaar % Occasioneel % Regelmatig 

699 65,7 34,3 20,6 15,0 7,5 

 

Bovendien zien we een duidelijk significant verschil naargelang het geslacht van leerlingen 

in het het ooit, gedurende het voorbije jaar of regelmatig deelnemen aan eender welke 

vorm van digitale kansspelen. Zo deed 41,8% van de jongens ooit aan digitale kansspelen, 

waarvan 25,4% het voorbije jaar, ten opzichte van 26,8% van de meisjes, waarvan 15,8% 

het voorbije jaar. In het occasioneel deelnemen aan minstens één vorm van digitale 

kansspelen is er daarentegen geen significant verschil waarneembaar tussen jongens en 

meisjes in Wallonië.  

 

TABEL 78. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR GESLACHT IN WALLONIË 

Geslacht Totaal 
(N) 

% Nooit % Ooit % Voorbije 
jaar 

% Occasioneel % Regelmatig 

Jongens 349 58,2*** 41,8*** 25,4** (17,1) 10,0* 

Meisjes 350 73,2*** 26,8*** 15,8** (12,8) 5,0* 

 

Verder kan ook vastgesteld worden dat er in het ooit of occasioneel deelnemen aan digitale 

kansspelen in Wallonië geen significante verschillen waarneembaar zijn tussen leerlingen 

uit de verschillende leeftijdsgroepen. Het voorbije jaar deed de groep 18- tot 20-jarigen 

het meest aan digitale kansspelen (25,9%), gevolgd door de groep van de 14- tot 15-

jarigen (23,7%). De groep 18- tot 20-jarigen deed, met 11,9%, het meest frequent aan 

minstens één vorm van digitale kansspelen op regelmatige tijdstippen. 

 

TABEL 79. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD IN WALLONIË 

 12 – 13 jaar 
 

14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 jaar 

% Nooit (61,7) (68,7) (68,9) (59,6) 

% Ooit (38,8) (31,3) (31,1) (40,4) 

% Voorbije jaar 19,1* 23,7* 15,2* 25,9* 

% Occasioneel (14,0) (17,4) (12,5) (16,4) 

% Regelmatig 3,9* 9,2* 4,8* 11,9* 

Totaal (N) 104 197 239 158 

 

Daarnaast zijn er geen significante verschillen op te merken tussen verschillende 

onderwijsvormen in het ooit, gedurende het voorbije jaar of op occasionele wijze doen aan 

digitale kansspelen. Met 13,0% deed de groep leerlingen in het Professionnel wel 

significant vaker aan minstens één vorm van digitale kansspelen op regelmatige tijdstippen 

in verhouding met de andere onderwijsvormen. 
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TABEL 80. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR ONDERWIJSVORM IN WALLONIË 

 Premier Degré 
Commun 
 

Général Professionnel Technique 
qualification 

% Nooit (64,1) (70,5) (57,0) (67,7) 

% Ooit (35,9) (29,5) (43,0) (32,3) 

% Voorbije jaar (23,2) (16,2) (26,7) (18,3) 

% Occasioneel (15,7) (12,6) (16,6) (16,5) 

% Regelmatig 8,7* 4,8* 13,0* 5,2* 

Totaal (N) 228 233 116 122 

 

3.4 Digitale kansspelen zonder inzet 
 

Verder blijken digitale kansspelen zonder inzet ook prevalent onder de leerlingen in 

Wallonië. Wanneer bijvoorbeeld gekeken wordt naar deelname gedurende het voorbije jaar 

valt op dat vooral de spelvormen ‘andere gratis digitale kansspelen’ (16,4%), ‘blackjack of 

andere kaartspelen’ (13,4%) en ‘poker’ (11,5%) populair zijn, gevolgd door casinospelen 

(slots, gokkasten, …) (7,5%) en Keno / Bingo (7,2%). 

 

TABEL 81. PREVALENTIE EN FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN DIGITALE KANSSPELEN ZONDER INZET NAAR TYPE SPEL IN 

WALLONIË 

 Totaal 
(N) 

% Ooit 
 

% Laatste 
jaar 

% 
Occasioneel 

% Regelmatig 

Poker 668 16,6 11,5 8,6 2,9 

Casinospelen (Slots, 
gokkasten, …) 

675 14,7 7,5 5,6 1,9 

Keno / Bingo 677 10,5 7,2 5,9 1,3 

Blackjack of andere 
kaartspelen 

675 16,3 13,4 9,8 3,6 

Andere gratis digitale 
kansspelen (online 
Of via apps / 
applicaties, …) 

676 20,2 16,4 10,2 6,3 

 

3.5 Deelname aan eender welke vorm van klassieke of digitale 
kansspelen 

 

In Wallonië geeft, met 60,6%, meer dan de helft van de bevraagde leerlingen aan al ooit 

aan minstens één klassieke (m.u.v. zelfgeorganiseerde weddenschappen), of digitale 

kansspelactiviteit te hebben gedaan, waarvan 37,6% het voorbije jaar. 31,9% van de 

leerlingen in Wallonië deed op occasionele tijdstippen (verwijzend naar de 

antwoordmogelijkheden ‘minder dan 1 keer per maand’, maar wel nog gedurende het 

voorbije jaar tot ‘meerdere keren per maand’) en 13,1% van de leerlingen in Wallonië deed 

op regelmatige tijdstippen (verwijzend naar de antwoordmogelijkheden ‘1 keer per week’ 

tot ‘dagelijks’) aan minstens één vorm van klassieke of digitale kansspelen 
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TABEL 82. DEELNAME AAN EENDER WELKE VORM VAN KLASSIEKE (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE WEDDENSCHAPPEN) OF 

DIGITALE KANSSPELEN IN WALLONIË 

Totaal (N) % Nooit % Ooit % Voorbije jaar % Occasioneel % Regelmatig 

712 39,4 60,6 37,6 31,9 13,1 

 

Bij jongens ligt het percentage van deelname aan minstens één vorm van klasieke of 

digitale kansspelen significant hoger dan bij meisjes in Wallonië. Zo deed 66,2% van de 

jongens ooit al aan minstens één klassieke (m.u.v. zelfgeorganiseerde weddenschappen) 

of digitale kansspelactiviteit, waarvan 44,1% het voorbije jaar, ten opzichte van 54,9% 

van de meisjes, waarvan 31,0% het voorbije jaar. Ook deden er significant meer jongens 

dan meisjes occasioneel of regelmatig aan minstens één vorm van klassieke of digitale 

kansspelen in Wallonië. 

 

TABEL 83. DEELNAME AAN EENDER WELKE VORM VAN KLASSIEKE (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE WEDDENSCHAPPEN) OF 

DIGITALE KANSSPELEN NAAR GESLACHT IN WALLONIË 

Geslacht 
  

Totaal 
(N) 

% Nooit % Ooit % Voorbije 
jaar 

% Occasioneel % Regelmatig 

Jongens 360 33,8** 66,2** 44,1*** 36,2* 18,6*** 

Meisjes 352 45,1** 54,9** 31,0*** 27,5* 7,5*** 

 

In het ooit, gedurende het voorbije jaar, occasioneel of regelmatig deelnemen aan  

klassieke of digitale kansspelen zijn er geen significante verschillen tussen leerlingen uit 

verschillende leeftijdscategorieën vast te stellen. Opvallend is echter dat al 59,4% van de 

12- tot 13-jarigen ooit aan eender welke vorm van klassieke of digitale kansspelen 

deelnam, maar dat slechts de helft van deze leerlingen aangeven dit het afgelopen jaar te 

hebben gedaan. Daarnaast kan niet uitgesloten worden dat de groep 12- tot 13-jarigen in 

Wallonië even frequent deelneemt aan minstens één vorm van klassieke of digitale 

kansspelen dan leerlingen uit oudere leeftijdscategorieën.   

 

TABEL 84. DEELNAME AAN EENDER WELKE VORM VAN KLASSIEKE (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE WEDDENSCHAPPEN) OF 

DIGITALE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD IN WALLONIË 

 12 – 13 jaar 
 

14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 jaar 

% Nooit (40,6) (44,4) (40,2) (31,0) 

% Ooit (59,4) (55,6) (59,8) (69,0) 

% Voorbije jaar (32,1) (42,2) (34,9) (39,6) 

% Occasioneel (24,8) (35,7) (31,6) (32,3) 

% Regelmatig (10,9) (14,9) (10,3) (16,7) 

Totaal (N) 106 201 244 159 

 

De leerlingen in het Général vormen met 67,8% de grootste groep, in verhouding met 

leerlingen uit overige onderwijsvormen, die al aan eender welke vorm van klassieke 

(m.u.v. zelfgeorganiseerde weddenschappen) of digitale kansspelen deed. In het voorbije 

jaar, occasioneel of regelmatig deelnemen aan minstens één vorm van klassieke of digitale 

kansspelen is er daarentegen geen significant verschil waarneembaar tussen de 

verschillende onderwijsvormen in Wallonië.  
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TABEL 85. DEELNAME AAN EENDER WELKE VORM VAN KLASSIEKE (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE WEDDENSCHAPPEN) OF 

DIGITALE KANSSPELEN NAAR ONDERWIJSVORM IN WALLONIË 

 Premier Degré 
Commun 
 

Général Professionnel Technique 
qualification 

% Nooit 44,0* 32,2* 41,9* 41,9* 

% Ooit 56,0* 67,8* 58,1* 58,1* 

% Voorbije jaar (39,0) (36,8) (37,6) (36,5) 

% Occasioneel (30,6) (34,3) (27,2) (34,4) 

% Regelmatig (15,2) (9,5) (16,4) (13,1) 

Totaal (N) 233 237 118 124 

 

3.6 Eerste contact met klassieke en digitale kansspelen 
 

In Wallonië wordt de gemiddelde leeftijd waarop leerlingen voor de eerste keer aan 

klassieke kansspelen deelnemen vastgesteld op 13,61 jaar, met minima gaande van 6 jaar 

tot en met 18 jaar. 20,1% van de leerlingen nam al voor de leeftijd van 12 jaar deel. Van 

alle leerlingen die voor de eerste keer aan klassieke kansspelen doen, doet 68% dit tussen 

de leeftijd van 10,95 en 16,27 jaar. Minder dan 10% van de leerlingen start hiermee na 

17 jaar. 

 

TABEL 86. LEEFTIJD WAAROP LEERLINGEN DE EERSTE KEER DEELNEMEN AAN KLASSIEKE KANSSPELEN IN WALLONIË 

 Totaal (N) Min. Max. Gemiddelde 
leeftijd 

Stand. Afw. 

Klassieke 
kansspelen 

283 6 18 13,611 2,658 

 

 

FIGUUR 4. OVERZICHT VAN DE LEEFTIJDEN WAAROP JONGEREN VOOR DE EERSTE KEER DEELNEMEN AAN KLASSIEKE 

KANSSPELEN MET INZET IN WALLONIË (N=277) 

Bij digitale kansspelen is de gemiddelde leeftijd waarop men voor de eerste keer deelneemt 

aan digitale kansspelen met 13,86 jaar iets hoger dan bij klassieke kansspelen, met minima 

gaande van 8 tot en met 19 jaar. 18,8% van de leerlingen nam al deel voor de leeftijd van 

12 jaar. Daarnaast doen 68% van de leerlingen die voor de eerste keer aan digitale 
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kansspelen doen dit tussen de leeftijd van 11,19 en 16,53 jaar. Ongeveer 13% start 

hiermee na de leeftijd van 17 jaar. 

 

TABEL 87. LEEFTIJD WAAROP LEERLINGEN DE EERSTE KEER DEELNEMEN AAN DIGITALE KANSSPELEN IN WALLONIË 

 Totaal (N) Min. Max. Gemiddelde 
leeftijd 

Stand. Afw. 

Digitale 
kansspelen 

135 8 19 13,862 2,674 

 

 

FIGUUR 5. OVERZICHT VAN DE LEEFTIJDEN WAAROP JONGEREN VOOR DE EERSTE KEER DEELNEMEN AAN DIGITALE 

KANSSPELEN MET INZET IN WALLONIË (N=132) 

 

In Wallonië zien we dat leerlingen die voor de eerste keer aan klassieke kansspelen 

deelnemen, dit vaak in samenzijn met anderen doen. Slechts 8,7% geeft aan dit voor de 

eerste keer alleen te doen, terwijl resp. 44,5%, 40,1% en 17,1% dit voor de eerste keer 

samen doet met ouder(s), vriend(en) en broer(s) of zus(sen). Er kan bijgevolg gesteld 

worden dat het voor de eerste keer doen aan klassieke kansspelen voor veel leerlingen 

een sociale activiteit is.  

Bij digitale kansspelen zien we, in lijn met bovenstaande vaststelling bij klassieke 

kansspelen, dat leerlingen dit vaak voor de eerste keer met vrienden (42,1%) of ouder(s) 

doen (29,6%), maar dat er ook veel leerlingen zijn die (meer dan dit bij klassieke 

kansspelen het geval was) dit voor de eerste keer alleen doen (23,7%).  
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TABEL 88. OVERZICHT VAN DE PERSONEN WAARMEE JONGEREN VOOR DE EERSTE KEER DEELNEMEN AAN KLASSIEKE 

KANSSPELEN MET INZET IN WALLONIË11 

 Klassieke kansspelen Digitale kansspelen 

% Ouder(s) 44,5 29,6 

% Vriend(en) 40,1 42,1 

% Broer/zus 17,1 17,0 

% Grootouder(s) 8,1 8,4 

% Alleen 8,7 23,7 

% Sportclub 2,0 2,3 

% Jeugdbeweging 2,4 4,3 

% Andere 9,6 6,2 

Totaal (N) 334 160 

 

Daarnaast blijken krasspelen (38,4%), sportweddenschappen (24,5%) en poker (11,7%) 

de populairste klassieke kansspelactiviteiten die jongeren voor het eerst doen. Bij digitale 

kansspelen vormen sportweddenschappen (42,6%), gevolgd door krasspelen (26,0%) en 

poker (19,0%) de drie meest populaire kanspelactiviteiten waaraan leerlingen het vaakst 

voor het eerst deelnemen.  

 

TABEL 89. OVERZICHT VAN DE KLASSIEKE KANSSPELEN   TABEL 90. OVERZICHT VAN DE DIGITALE KANSSPELEN 
WAARAAN JONGEREN VOOR HET EERST DEELNAMEN   WAARAAN JONGEREN VOOR HET EERST DEELNAMEN IN 

IN WALLONIË                                                                                         IN WALLONIË  

Digitale kansspelen12  

 

% Krasspel 26,0 

% Trekkingsspel 8,9 

% Poker 19,0 

% Ander kaartspel 3,4 

% Sportweddenschap 42,6 

% E-games / 

% Casinospelen of andere 

digitale kansspelen 

/ 

% Kansspelen via sms of 

telefoon 

/ 

% Andere / 

Totaal (N) 107 

 

 

  

                                                                 
11 Deze vraag is een meerkeuzevraag. Het cumulatieve percentage is dus niet gelijk aan 100%. Daarnaast zijn de 

vragen over het eerste contact met klassieke of digitale kansspelen enkel voor leerlingen die ooit aan eender 
welke vorm van klassieke/digitale kansspelen gedaan hebben. 

12 Wegens een fout in de vertaling van de vragenlijst konden de volgende categorieën van digitale kansspelen 
niet worden bevraagd in Wallonië: ‘E-games’, ‘digitale casinospelen’, ‘kansspelen via sms of telefoon’ en de 
categorie ‘andere’. 

Klassieke kansspelen  

 

% Krasspel 38,4 

% Trekkingsspel 7,5 

% Poker 11,7 

% Ander kaartspel 3,5 

% Sportweddenschap 24,5 

% BINGO/Oneball 3,1 

% Kienen 0,6 

% Zelfgeorganiseerde 

weddenschap 

10,7 

Totaal (N) 278 
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3.7 Houdingen en kennis over gokken 
 

Bij de motieven om niet aan kansspelen te doen zien we zowel verschillen als 

overeenkomsten tussen de groepen van leerlingen die nog nooit, ooit maar niet gedurende 

de voorbije 12 maanden, en het voorbije jaar aan eender welke vorm van klassieke of 

digitale kansspelen hebben deelgenomen.  

Allereerst blijken voor alle drie deze groepen in absolute termen de motieven ‘het is 

verspilling van geld’, ‘geen interesse’ en ‘verspilling van tijd’ de belangrijkste drijfveren om 

niet aan kansspelen te doen. Daarentegen zijn er echter significante verschillen tussen de 

drie groepen in de motieven ‘verspilling van tijd’, ‘past niet bij levenshouding’, ‘het heeft 

een slechte invloed’ en ‘geen interesse’ waarneembaar. Zo stemt de groep leerlingen die 

nooit aan eender welke vorm van klassieke of digitale kansspelen deed, meer in met deze 

motieven dan de andere twee groepen. Ook zijn er minder leerlingen in de derde groep die 

instemmen met de reden ‘verspilling van tijd’. Verder zijn de overige redenen om niet aan 

kansspelen te doen niet significant verschillend tussen de groepen leerlingen. Zo is 

bijvoorbeeld het percentage voor de reden ‘vrees voor verslaving’ gelijk opgaand voor alle 

drie van deze groepen. 

 

TABEL 91. REDENEN DIE LEERLINGEN AANGEVEN OM NIET AAN KANSSPELEN TE DOEN OF ERMEE TE STOPPEN IN WALLONIË 

Wat zijn voor jou redenen 
om niet aan kansspelen te 
doen (of ermee te 
stoppen)? (Meerdere  
keuzes mogelijk) 

Groep 1: Nog nooit 
aan eender welke 
vorm van klassieke 
of digitale 
kansspelen 
deelgenomen 
(m.u.v. 
zelfgeorganiseerde 
weddenschappen) 

Groep 2: Ooit, maar 
niet de voorbije 12 
maanden aan eender 
welke vorm van 
klassieke of digitale 
kansspelen 
deelgenomen (m.u.v. 
zelfgeorganiseerde 
weddenschappen) 

Groep 3: Voorbije 
12 maanden aan 
eender welke vorm 
van klassieke of 
digitale kansspelen 
deelgenomen 
(m.u.v. 
zelfgeorganiseerde 
weddenschappen) 

% Verspilling van geld (75,1) (78,7) (70,8) 

% Verspilling van tijd 30,2*** 29,3*** 16,1*** 

% Wettelijk verboden (10,3) (8,1) (7,6) 

% Past niet bij 
levenshouding 

25,3* 18,0* 14,7* 

% Het heeft een slechte 
invloed 

26,5* 17,7* 18,0* 

% Verboden door 
ouders/verzorgers 

(5,5) (2,4) (2,3) 

% Niemand in mijn 
omgeving doet het 

(10,6) (12,0) (6,2) 

% Geen interesse 61,6*** 42,1*** 27,0*** 

% Vrees voor verslaving (14,4) (12,5) (15,3) 

% Kent het niet (4,9) (0,4) (3,9) 

% Nog nooit de kans toe 
gehad 

(6,6) (4,3) (2,3) 

% Geen van 
bovenstaande 

(4,6) (3,5) (8,0) 

% Andere reden (11,2) (6,4) (5,6) 

Totaal (N) 257 154 227 
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Bij bijna alle motieven om wel aan kansspelen te doen valt op dat de percentages bij de 

groep leerlingen die de voorbije 12 maanden aan kansspelen hebben gedaan doorgaans 

het grootst zijn, gevolgd door de groep van leerlingen die ooit, maar niet het voorbije jaar 

aan kansspelen hebben gedaan, waarna tenslotte de groep van leerlingen volgt die nog 

nooit aan kansspelen hebben gedaan.  

Verder blijkt dat ‘geld verdienen’ de populairste beweegreden is voor leerlingen in groepen 

2 en 3 om aan kansspelen te doen, terwijl dit bij groep 1 ‘nieuwsgierigheid’ of ‘geen enkele 

van de vermelde antwoordmogelijkheden’ is.  

Daarnaast zijn er ook verschillen tussen deze groepen waarneembaar voor de redenen 

‘geld verdienen’, ‘nieuwsgierigheid’ en ‘spanning of uitdaging’. Zo vormt nieuwsgierigheid 

een grotere drijfveer voor de eerste twee groepen dan voor groep 3 en wordt geld 

verdienen als een nog grotere beweegreden in groep drie gezien in verhouding tot bij de 

andere twee groepen. ‘Voor de spanning of uitdaging’ is dan weer eerder een vaker 

aangehaalde reden in groepen 2 en 3, maar niet in de groep leerlingen die nog nooit aan 

kansspelen gedaan heeft. 

 

TABEL 92. REDENEN DIE LEERLINGEN AANGEVEN OM WEL AAN KANSSPELEN TE DOEN OF ERMEE VERDER TE DOEN IN 

WALLONIË 

 

  

Wat zijn voor jou redenen 
om aan kansspelen te 
doen (of ermee verder te 
doen)? (Meerdere  
keuzes mogelijk) 

Groep 1: Nog nooit 
aan eender welke 
vorm van klassieke 
of digitale 
kansspelen 
deelgenomen 
(m.u.v. 
zelfgeorganiseerde 
weddenschappen) 

Groep 2: Ooit, maar 
niet de voorbije 12 
maanden aan eender 
welke vorm van 
klassieke of digitale 
kansspelen 
deelgenomen (m.u.v. 
zelfgeorganiseerde 
weddenschappen) 

Groep 3: Voorbije 
12 maanden aan 
eender welke vorm 
van klassieke of 
digitale kansspelen 
deelgenomen 
(m.u.v. 
zelfgeorganiseerde 
weddenschappen) 

% Voor ontspanning of 
entertainment 

(10,8)  (11,4) (17,5) 

% Voor spanning of 
uitdaging 

0,8** 7,3** 6,8** 

% Uit verveling (20,0) (18,7) (18,0) 

% Geld verdienen 24,7*** 45,4*** 55,4*** 

% Nieuwsgierigheid 25,9*** 37,5*** 19,4*** 

% Hobby 5,0** 6,5** 12,9** 

% Afleiding voor 
dagelijkse problemen of 
verplichtingen 

3,0* 0,7* 5,6* 

% Om het met anderen 
te kunnen doen 

(7,9) (11,4) (11,2) 

% Geen van 
bovenstaande 

25,9*** 12,8*** 10,3*** 

% Andere (12,0) (5,1) (8,2) 

Totaal (N) 194 139 230 
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In de volgende tabel waarin de houdingen van leerlingen ten opzichte van kansspelgebruik 

zijn weergegeven, valt voornamelijk op dat leerlingen meer wel dan niet akkoord gaan met 

de stelling dat ‘volwassenen (+18 jaar) aan kansspelen voor geld mogen doen’ (64,0% 

geeft aan eerder akkoord tot helemaal akkoord te zijn t.o.v. 36,0% die aangeven eerder 

niet akkoord tot helemaal niet akkoord te zijn). Dit staat in schril contrast met de 79,4% 

van de leerlingen die aangeven helemaal niet, of niet akkoord te zijn dat ‘jongeren (-18 

jaar) aan kansspelen zouden mogen doen.’ Doorgaans lijken leerlingen in Wallonië hiermee 

dus de heersende normen in de samenleving te reproduceren.  

Daarnaast valt ook op dat 77,9% van de leerlingen ermee instemt dat ‘gokken voor 

problemen kan zorgen’, terwijl 32,8% aangeeft dat ‘gokken een goede manier is om geld 

te verdienen’ en 78,4% (helemaal, of eerder) niet akkoord is dat ‘gokken een goede manier 

is om contact te hebben met mensen’. Bovendien stemt een meerderheid van de leerlingen 

ermee in dat ‘reclame voor gokken aanzet tot gokken’ (64,1%).  

Daarentegen is er eerder verdeeldheid onder de leerlingen vast te stellen over de mate 

van instemming met de stellingen dat ’digitale mediatoestellen … het gemakkelijker maken 

om aan kansspelen voor geld te doen’ en dat ‘… tv-programma’s met kansspelen (zoals de 

Lotto-trekking of belspelletjes) een slechte invloed hebben op jongeren’. 
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TABEL 93. HOUDINGEN VAN LEERLINGEN TEGENOVER KANSSPELGEBRUIK IN WALLONIË 

 Totaal 
(N) 

% Helemaal 
niet 
akkoord 

% Niet 
akkoord 

% Eerder 
niet 
akkoord 

% Eerder 
akkoord 

% 
Akkoord 

% Helemaal 
akkoord 

% Eerder 
niet 
akkoord 
tot 
Helemaal 
niet 
akkoord 

% Eerder 
akkoord 
tot 
Helemaal 
akkoord 

Ik vind dat volwassenen (+18 jaar) aan kansspelen 
voor geld mogen doen. 

731 14,8 10,1 11,1 25,4 22,7 15,9 36,0 64,0 

Kansspelen voor geld zijn een leuk tijdverdrijf. 724 34,1 24,1 15,1 15,2 7,7 3,8 73,3 26,7 

Kansspelen voor geld zijn een goede manier om 
aan dagelijkse problemen te kunnen ontsnappen. 

714 48,9 23,2 11,4 9,1 3,6 3,8 83,5 16,5 

Gokken kan voor problemen zorgen. 716 11,9 4,6 5,6 12,0 20,3 45,6 22,1 77,9 

Gokken is een goede manier om contact te hebben 
met mensen. 

704 41,6 22,1 14,7 12,8 5,6 3,2 78,4 21,6 

Gokken is een goede manier om geld te verdienen. 699 31,1 15,8 20,3 18,5 6,5 7,8 67,2 32,8 

Ik vind dat jongeren (-18 jaar) aan kansspelen voor 
geld mogen doen. 

720 57,2 14,7 7,5 10,2 5,0 5,5 79,4 20,6 

Ik vind het goed dat de Nationale Loterij 
kansspelen aanbiedt (zoals de Lotto, Euro Millions, 
Win For Life, ...). 

711 21,2 9,0 12,3 23,1 21,0 13,4 42,4 57,6 

Ik vind dat reclame voor gokken aanzet tot gokken. 718 20,3 6,2 9,5 19,1 25,7 19,3 35,9 64,1 

Ik vind dat Tv-Programma’s met kansspelen (zoals 
de Lotto-trekking of belspelletjes) een slechte 
invloed hebben op jongeren. 

723 17,5 12,9 18,1 16,3 16,4 18,8 48,5 51,5 

Ik vind dat digitale mediatoestellen (zoals een 
Smartphone, Laptop / PC of Gameconsole) het 
makkelijker maken om aan kansspelen voor geld 
te doen. 

717 24,4 9,4 11,1 14,4 18,9 21,7 44,9 55,1 
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Ook in Wallonië valt op - overeenkomstig de bevindingen in Vlaanderen – dat een 

minderheid van de leerlingen op de hoogte is van de wettelijke leeftijd om aan kansspelen 

te mogen doen in een (echt of digitaal) casino, of in een speelautomatenhal 

(gokautomatenhal) in België. Slechts 27,2% van de leerlingen in Wallonië heeft het bij het 

rechte eind (vanaf 21 jaar).   

Wanneer vervolgens gevraagd wordt naar de wettelijke leeftijd waarop iemand op een 

gokautomaat op café mag spelen (BINGO, OneBall), of in (echte of digitale) wedkantoren 

geld mag inzetten in België, heeft iets meer dan de helft met 61,0% het bij het rechte 

eind. Daarentegen geeft, met 11,7%, iets meer dan één op de tien leerlingen aan niet op 

de hoogte te zijn van een leeftijdsbeperking. Deze bevindingen wijzen uit dat er nog ruimte 

voor voorlichting mogelijk is op het vlak van kennis van regelgeving. 

 

TABEL 94. KENNIS VAN LEERLINGEN OVER DE REGELGEVING ROND GOKKEN IN WALLONIË 

Vanaf welke leeftijd is het wettelijk toegestaan om in een (echt of digitaal) casino 
of een speelautomatenhal (gokautomatenhal) te mogen spelen in België? 

Er is geen 
leeftijdsbeperking 

% 
Vanaf 
12 
jaar 

% 
Vanaf 
14 
jaar 

% 
Vanaf 
16 
jaar 

% 
Vanaf 
18 jaar 

% 
Vanaf 
21 jaar 

Totaal (N) 

6,4 2,6 1,7 3,8 58,4 27,2 678 

Vanaf welke leeftijd is het wettelijk toegestaan om op een gokautomaat op café te 
spelen (BINGO, OneBall), of in (echte of digitale) wedkantoren geld in te zetten in 

België? 

Er is geen 
leeftijdsbeperking 

% 
Vanaf 
12 
jaar 

% 
Vanaf 
14 
jaar 

% 
Vanaf 
16 
jaar 

% 
Vanaf 
18 jaar 

% 
Vanaf 
21 jaar 

Totaal (N) 

11,7 1,8 3,8 11,1 61,0 10,6 673 

 

De grootste groep leerlingen in Wallonië (39,4%) geeft aan het belangrijk te vinden 

geïnformeerd te worden over thema gokken. Daartegenover staat 32,5% van de leerlingen 

die aangeven dit niet belangrijk te vinden en 28,1% van de leerlingen die aangeven het 

niet te weten of men dit belangrijk acht.  

 

TABEL 95. DE WENS VAN LEERLINGEN NAAR INFORMATIE OVER GOKKEN IN WALLONIË 

Vind je het belangrijk om 
over het thema gokken 
geïnformeerd te worden? 

 

Ja 39,4 

Nee 32,5 

Ik weet het niet 28,1 

Totaal (N) 697 
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3.8 Risicovol en problematisch gokgedrag 
 

Om risicovol en problematisch gokgedrag in kaart te brengen werd de SOGS-RA vragenlijst 

(Winters, Stinchfield, & Fulkerson, 1993, zie voor de originele vragenlijst Lesieur & Blume, 

1987) voorgelegd aan leerlingen die het afgelopen jaar minstens aan één vorm van 

klassieke (m.u.v. zelfgeorganiseerde weddenschappen) of digitale kansspelen deden. Drie 

groepen worden op basis van de SOGS-RA scores gedifferentieerd, namelijk: niet-

probleem gokkers en spelers die niet gegokt hebben het afgelopen jaar (SOGS-RA score 

van 0 of 1), risicogokkers (SOGS-RA score van 2 of 3) en probleemgokkers (SOGS-RA 

score van 4 of meer). Verder wees de cronbach’s alpha waarde (α = 0,77) van de SOGRS-

RA schaal met 12 items in Wallonië op voldoende betrouwbaarheid. 

Als we vervolgens stilstaan bij de SOGS-RA scores van de leerlingen in Wallonië zien we 

dat de eerste groep van ‘niet-probleem gokkers en personen die niet gegokt hebben het 

afgelopen jaar’ uit 86,4% van de leerlingen bestaat.De groep met risicogokkers vormt de 

tweede grootste groep met 7,5% van de leerlingen, en het aantal probleemgokkers onder 

leerlingen wordt geschat op 6,1% in Wallonië.  

 

TABEL 96. SOGS-RA SCORES IN WALLONIË (N=662) 

 Percentage 
 

Geobserveerde aantallen 

Groep 1: Niet-probleem gokkers / 
niet gegokt het afgelopen jaar 

86,4 572 

Groep 2: Risicogokkers 7,5 50 

Groep 3: Probleemgokkers 6,1 40 

 

Wanneer deze scores – betrouwbaarheidsintervallen indachtzaam - geëxtrapoleerd worden 

naar de gehele onderzoekspopulatie, kunnen we op basis van de resultaten met 95% 

zekerheid stellen dat het aantal risicogokkers onder leerlingen in Wallonië tussen de 15 

018 en 46 032 personen ligt, oftewel 2,31% tot 6,69% van de totale populatie aan 

leerlingen. Het aantal probleemgokkers onder leerlingen tussen 12 en 20 jaar oud wordt 

op basis van deze gegevens in Wallonië geschat op 9 320 tot 40 334 personen, oftewel 

2,29% tot 9,91% van het totaal aantal leerlingen. 

 

TABEL 97. SOGS-RA SCORES, GESCHATTE BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN EN OMVANG IN DE OPERATIONELE 

POPULATIE IN WALLONIË 

 Percentage 95% 
Betrouwbaarheidsinterval 
(BI) 

Omvang in de 
(operationele)  
populatie  
(N = 407 004) 

Groep 1: Niet-probleem 
gokkers / niet gegokt het 
afgelopen jaar 

86,4 82,59 – 90,21 336 145 – 367 158 

Groep 2: Risicogokkers 7,5 3,69 – 11,31 15 018 – 46 032 

Groep 3: Probleemgokkers 6,1 2,29 – 9,91 9320 – 40 334 
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3.8.1 Achtergrondkenmerken bij risicovol en problematisch gokgedrag 
 

Het percentage leerlingen dat volgens de SOGS-RA wordt ingedeeld bij de risicogokkers 

en probleemgokkers is significant verschillend naargelang het geslacht van leerlingen. Zo 

vertoont maar liefst 11,1% van de jongens ten opzichte van 3,8% van de meisjes risicovol 

gokgedrag onder leerlingen in Wallonië die het voorbije jaar deelnamen aan kansspelen. 

Bij leerlingen die het voorbije jaar deelnamen aan kansspelen is 9,6% van de jongens ten 

opzichte van 2,2% van de meisjes in te delen in de categorie van probleemgokkers.  

 

TABEL 98. SOGS-RA NAAR GESLACHT IN WALLONIË 

 Geslacht 
 

Percentage 

Groep 1: Niet-probleem gokkers / 
niet gegokt het afgelopen jaar 

Jongens 79,3*** 

 Meisjes 93,8*** 

Groep 2: Risicogokkers Jongens  11,1*** 

 Meisjes 3,8*** 

Groep 3: Probleemgokkers Jongens 9,6*** 

 Meisjes 2,2*** 

Totaal (N) Jongens 343 

 Meisjes 320 

 

Daarnaast blijkt er geen significant verschil te zijn tussen leerlingen uit de verschillende 

leeftijdsgroepen voor het al dan niet behoren tot de groep van risicogokkers op basis van 

de SOGS-RA scores. Een enigszins opmerkelijke vaststelling rekening houdende met de 

wettelijke leeftijdsgrens die van toepassing is om aan klassieke of digitale kansspelen te 

mogen deelnemen. De percentages die worden opgetekend liggen overigens allemaal 

boven de 5% voor elke leeftijdscategorie. 

De groep probleemgokkers daarentegen is met 9,9% wel significant het grootst onder de 

18- tot 20-jarigen. Bijna één op de tien leerlingen behorend tot die leeftijdsgroep vertoonde 

indicaties voor problematisch gokgedrag. Dit tegenover 1,1% van de 12- tot 13-jarigen.  

 

TABEL 99. SOGS-RA NAAR LEEFTIJD IN WALLONIË 

 12 – 13 jaar 14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 jaar 

% Groep 1: Niet-probleem gokkers 
/ niet gegokt het voorbije jaar 

93,7** 88,6** 90,3** 80,8** 

% Groep 2: Risicogokkers (5,2) (5,6) (6,0) (9,3) 

% Groep 3: Probleemgokkers 1,1** 5,8** 3,7** 9,9** 

Totaal (N) 99 185 227 151 

 

Bij de groep risicogokkers zien we geen significante verschillen naargelang de 

onderwijsvorm waarin leerlingen zich bevinden. Ook hier tekenen alle onderwijsvormen 

een percentage op van minstens 5% aan leerlingen die risicovol gokgedrag vertonen. 

Daarnaast blijkt er wel een significant verschil tussen de onderwijsvormen met betrekking 

tot hun aandeel aan leerlingen dat problematisch gokgedrag vertoont. Zo zijn er 11,1% 

van de leerlingen in het Professionnel en 8,5% in het Technique qualification met een 

SOGS-RA score van 4 of meer, verwijzend naar problematisch gokgedrag, ten opzichte van 

4,7% van de leerlingen in de Premier Degré Commun en 3,6% in het Général. 
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TABEL 100. SOGS-RA NAAR ONDERWIJSVORM IN WALLONIË 

 Premier 
Degré 
Commun 
 

Général Professionnel Technique 
qualification 

% Groep 1: Niet-probleem 
gokkers / niet gegokt het 
voorbije jaar 

88,4* 89,6* 77,3* 84,6* 

% Groep 2: Risicogokkers (6,5) (6,8) (11,0) (6,9) 

% Groep 3: Probleemgokkers 4,7* 3,6* 11,0* 8,5* 

Totaal (N) 215 221 110 117 

 

3.9 Manieren om aan kansspelen te doen 
 

Gevraagd naar de manieren waarop leerlingen die al ooit deelnamen aan kansspelen in 

Wallonië aan klassieke kansspelen doen antwoordt 24,4% dat zijn/haar identiteit niet 

gevraagd wordt. 22,8% van de leerlingen doet dit onder vrienden of kennissen en 19,5% 

van leerlingen laat iemand anders kopen of gokken in hun plaats. 10,0% van de bevraagde 

leerlingen geeft aan dit op een andere manier te doen.  

Voor de volledigheid worden ook de percentages weergegeven van de manieren waarop 

uitsluitend minderjarigen (-18) in Wallonië erin slagen om aan klassieke kansspelen voor 

geld te doen. 

 

TABEL 101. MANIEREN DIE LEERLINGEN AANGEVEN OM AAN KLASSIEKE KANSSPELEN VOOR GELD TE DOEN IN WALLONIË 

Als je aan klassieke kansspelen voor geld doet, hoe lukt het je om dit te 

doen?13  

% % -18 

% Mijn identiteit wordt niet gevraagd 24,4 24,2 

% Iemand anders koopt of gokt voor me in mijn plaats 19,5 24,7 

% Ik doe dit onder vrienden of kennissen 22,8 19,4 

% Ik gebruik een valse buitenlandse identiteit 1,7 1,8 

% Ik gebruik een valse binnenlandse identiteit14 3,5 4,5 

% Andere 10,0 8,7 

Totaal (N) 337 244 

 

Bij de manieren om aan digitale kansspelen voor geld te doen geeft 18,3% van de 

leerlingen aan dit onder vrienden of kennissen te doen, 10,2% laat iemand anders kopen 

of gokken in zijn plaats en 11,4% gebruikt iemand anders zijn/haar account (met 

toestemming). Tenslotte geeft 12,3% van de leerlingen aan dit op een andere manier te 

doen. 

Voor de volledigheid worden in onderstaande tabel ook de percentages weergegeven van 

de manieren waarop uitsluitend minderjarigen (-18) in Wallonië erin slagen om aan digitale 

kansspelen voor geld te doen. 

                                                                 
13 Deze vraag is een meerkeuzevraag. Het totaal is dus niet gelijk aan 100%. Daarnaast werden de vragen over 

‘manieren om aan kansspelen te doen’ enkel ingevuld door leerlingen die resp. al ooit aan klassieke of 
digitale kansspelen deelnamen. 

14 Bv. identiteitskaart meerderjarige gebruiken of andere geboortedatum of rijksregisternummer invullen 
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TABEL 102. MANIEREN DIE LEERLINGEN AANGEVEN OM AAN DIGITALE KANSSPELEN VOOR GELD TE DOEN IN WALLONIË 

Als je aan digitale kansspelen voor geld doet, hoe lukt het je om dit te doen?  % % -18 

Ik gebruik iemand anders zijn/ haar account (met toestemming) 11,4 12,1 

Ik gebruik iemand anders zijn/ haar account (zonder toestemming) 4,9 6,4 

Iemand anders koopt of gokt voor me in mijn plaats 10,2 10,2 

Ik doe dit onder vrienden of kennissen 18,3 11,6 

Ik gebruik een valse buitenlandse identiteit 3,3 0,9 

Ik gebruik een valse binnenlandse identiteit15  3,5 3,2 

Andere 12,3 10,4 

Totaal (N) 184 137 

 

3.10 Gokken in de omgeving van jongeren 
 

TABEL 103. GEZINSLEDEN VAN LEERLINGEN DIE WEL DAN NIET AAN KLASSIEKE EN/OF DIGITALE KANSSPELEN VOOR GELD 

DOEN IN WALLONIË (N=695) 

Gezinsleden die aan (klassieke en/of digitale) kansspelen voor geld doen  

% Nee, geen gezinsleden 51,7 

% Ja, wel gezinsleden 48,3 
 

TABEL 104. GEZINSLEDEN VAN LEERLINGEN DIE AAN KLASSIEKE EN/OF DIGITALE KANSSPELEN VOOR GELD DOEN IN 

WALLONIË (N=695) 

Gezinsleden 
die aan 
(klassieke 
en/of digitale) 
kansspelen 
voor geld 
doen 

Gezinsleden 
doen aan 
klassieke 
kansspelen, 
namelijk 
krasspelen of 
trekkingsspelen 

Gezinsleden 
doen aan 
klassieke 
kansspelen, maar 
andere dan 
krasspelen of 
trekkingsspelen 

Gezinsleden 
doen aan digitale 
kansspelen, 
namelijk 
krasspelen of 
trekkingsspelen 

Gezinsleden 
doen aan digitale 
kansspelen, maar 
andere dan 
krasspelen of 
trekkingsspelen 

% Nee 58,6 94,8 94,9 95,7 

% Ja 41,6 5,2 5,1 4,3 

 

TABEL 105. PERSONEN IN HET GEZIN VAN LEERLINGEN DIE AAN KLASSIEKE EN/OF DIGITALE KANSSPELEN VOOR GELD DOEN 

IN WALLONIË (N=675) 

Gezinsleden die aan 
(klassieke en/of 
digitale) kansspelen 
voor geld doen 

Moeder Vader Broer(s) of 
zus(sen) 

Grootouder(s) Geen van 
bovenstaande 

% Nee 70,4 70,2 90,8 86,5 54,0 

% Ja 29,6 29,8 9,2 13,5 46,0 

 

TABEL 106. PERSONEN IN HET GEZIN VAN LEERLINGEN DIE TE VAAK OF VOOR TE VEEL GELD AAN DIGITALE OF KLASSIEKE 

KANSSPELEN DOEN IN WALLONIË (N=677) 

Vind je dat iemand van bovenstaande gezinsleden 
te vaak aan kansspelen doet of voor te veel geld? 

 

% Nee 89,2 

% Ja 10,8 

                                                                 
15 Bv. identiteitskaart meerderjarige gebruiken of andere geboortedatum of rijksregisternummer invullen 



 

76 
 

Gevraagd om de mate waarin gokken aanvaard is thuis aan te geven levert dit een 

gemiddelde op van 3,65 op een schaal van 0 – 10. De leerlingen in Wallonië geven dus 

aan dat dit bij hun thuis eerder niet aanvaard wordt. 

 

TABEL 107. MATE WAARIN LEERLINGEN AANGEVEN DAT GOKKEN AANVAARD WORDT THUIS IN WALLONIË 

Duid aan met een cijfer van 0 
tot 10 in welke mate gokken 
aanvaard wordt bij jouw thuis 
(0 = helemaal niet aanvaard, 
10 = helemaal aanvaard)  

Gemiddelde Std. Afw. Min. Max. Totaal (N) 

3,6469 3,1499 0 10 633 

 

Als er gekeken wordt naar de mate waarin gokken als thema binnen de opvoeding aan bod 

komt zien we dat een meerderheid van de leerlingen aangeven dat er nog niet over gokken 

of kansspelen voor geld gesproken is, er geen afspraken rond gemaakt zijn, of het niet 

verboden wordt in zijn of haar thuis-, of gezinscontext. 

 

TABEL 108. GOKKEN ALS THEMA BINNEN DE OPVOEDING IN DE THUIS- OF WOONCONTEXT VAN LEERLINGEN IN WALLONIË 

In mijn thuis- of 
wooncontext ... 

... hebben mijn ouders (of 
voogd/verzorger) met mij al 
gesproken over gokken of 
kansspelen voor geld 

… zijn er afspraken 
rond gokken of het 
gebruik van 
kansspelen 

... is gokken of het 
gebruik van 
kansspelen 
verboden 

% Ja 26,2 11,6 27,6 

% Nee 73,8 88,4 72,4 

Totaal (N) 717 699 693 

 

TABEL 109. PERSONEN IN DE VRIENDENKRING VAN LEERLINGEN DIE AAN GOKKEN DOEN IN WALLONIË 

Zijn er personen in je vriendenkring die gokken?   

% Ja 41,8 

% Nee 58,2 

Totaal (N) 683 

 

Als er gevraagd wordt aan de leerlingen om de mate waarin gokken aanvaard is hun 

vriendenkring aan te duiden levert dit een gemiddelde op van 4,55 op een schaal van 0 – 

10. Leerlingen in Wallonië geven dus aan dat dit in hun vriendenkring eerder niet aanvaard 

wordt. In vergelijking met de thuiscontext (zie hierboven) is de mate waarin gokken 

aanvaard wordt in de vriendenkring daarentegen groter. 

 

TABEL 110. MATE WAARIN LEERLINGEN AANGEVEN DAT GOKKEN AANVAARD WORDT IN HUN VRIENDENKRING IN 

WALLONIË 

Duid aan met een cijfer van 
0 tot 10 in welke mate 
gokken aanvaard wordt in je 
vriendenkring (0 = helemaal 
niet aanvaard, 10 = helemaal 
aanvaard) 

Gemiddelde Std. 
Afw. 

Min. Max. Totaal 
(N) 

4,5506 3,5543 0 10 597 
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Een percentage van 31,3% van de jongeren geeft aan zelden tot zeer vaak een kansspel 

cadeau te krijgen van iemand. Het vormt dus geen uitzondering onder jongeren in Wallonië 

om een kansspel cadeau te krijgen van iemand.  

 

TABEL 111. DE MATE WAARIN LEERLINGEN EEN KANSSPEL CADEAU KRIJGEN IN WALLONIË 

Hoe vaak krijg je 
een kansspel 
cadeau van 
iemand (bv. 
krasloten, 
lottobiljet, 
kadoosjes, …)? 

% Nooit % Zelden % Af en 
toe 

% Vaak  % Zeer 
vaak 

Totaal (N) 

68,7 21,3 7,5 1,2 1,3 700 

 

3.11 Gokken als thema op school 
 

Een meerderheid van de leerlingen (56,6%) in Wallonië geeft aan niet te weten of er 

afspraken of regels zijn in verband met gokken op school. 35,6% geeft aan dat hier geen 

regels of afspraken over zijn. Slechts 7,9% geeft aan op de hoogte te zijn van regels of 

afspraken in verband met gokken op school. 

 

TABEL 112. AFSPRAKEN EN REGELS OP DE SCHOOL VAN LEERLINGEN IN VERBAND MET GOKKEN IN WALLONIË 

Zijn er op jouw school duidelijke afspraken of 
regels in verband met gokken? 

 

% Ja 7,9 

% Nee 35,6 

% Weet het niet 56,5 

Totaal (N) 709 

 

Daarnaast geeft een meerderheid (83,8%) van de leerlingen in Wallonië aan nog nooit 

over het thema gokken voorlichting te hebben gekregen in de schoolse context, terwijl 

4,0% aangeeft dit het voorbije schooljaar te hebben gekregen.  

 

TABEL 113. GOKKEN ALS THEMA OP DE SCHOOL VAN LEERLINGEN IN WALLONIË 

Is het thema gokken op jouw school al aan bod 
gekomen? (Bv. in de les, tijdens studiedagen, 
door gastsprekers, …) 

 

% Ja, ooit (in mijn secundaire school) 9,5 

% Ja, dit schooljaar 4,0 

% Ja, ooit (maar in mijn lagere school) 2,7 

% Nee, nog nooit 83,8 

Totaal (N) 683 
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3.12 Sport-, jeugdverenigingen en kansspelgebruik 
 

Een minderheid (4,2%) van de leerlingen geeft aan dat er bij sportdeelname wordt ingezet 

op sportweddenschappen of op sportpronostieken, terwijl een overgrote meerderheid van 

de bevraagde leerlingen oftewel geen inzet opmerkt (60,5%) oftewel aangeeft niet aan 

sport te doen.  

 

TABEL 114. DE MATE WAARIN LEERLINGEN VASTSTELLEN DAT ER WORDT INGEZET OP SPORTPRONOSTIEKEN OF -
WEDDENSCHAPPEN BIJ SPORTBEOEFENING IN WALLONIË 

Wordt er als je aan sport 
doet geld ingezet op 
sportweddenschappen of 
op sportpronostieken (bv. 
eigen of andermans 
competitie)? 

% Doet niet 
aan sport 

% Geen inzet % Wel inzet bij 
deelname aan 
sport 

Totaal (N) 

35,3 60,5 4,2 657 

 

Een groter percentage (10,8%) van de leerlingen in Wallonië geeft echter aan dat er wel 

wordt ingezet wanneer ze naar sport gaan kijken. Ongeveer één op de tien leerlingen komt 

aldus op deze manier in contact met sportpronostieken of sportweddenschappen. 

 

TABEL 115. DE MATE WAARIN LEERLINGEN VASTSTELLEN DAT ER WORDT INGEZET WANNEER MEN NAAR SPORT GAAT 

KIJKEN IN WALLONIË 

Wordt er als je naar sport 
gaat kijken geld ingezet op 
sportweddenschappen of 
op sportpronostieken (bv. 
op eigen of andermans 
competitie)? 

% Kijkt niet 
naar sport 

% Geen inzet % Wel inzet bij 
het gaan kijken 
naar sport 

Totaal  (N) 

28,7 60,5 10,8 663 

 

Ook geeft bijna één vijfde van de leerlingen in Wallonië aan ooit te hebben deelgenomen 

aan een casinoavond georganiseerd door een jeugdvereniging, waarbij 3,8% van de 

leerlingen aangeeft met inzet te hebben deelgenomen en 15,4% zonder inzet (zonder of 

niet voor echt geld). 

 

TABEL 116. DEELNAME DOOR LEERLINGEN AAN EEN CASINOAVOND GEORGANISEERD DOOR EEN JEUGDVERENIGING IN 

WALLONIË 

Nam je ooit deel aan 
een casinoavond die 
georganiseerd werd 
door een 
jeugdvereniging? (vb. 
Scouts, Chiro, KSA, CM 
Kazou, Jongerenkamp, 
…) 

% Ja, met 
inzet (echt 
geld) 

% Ja, zonder 
inzet (zonder 
of niet voor 
echt geld) 

% Nee Totaal (N) 

3,8 15,4 80,7 665 
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Hoofdstuk 4: Vergelijking resultaten Vlaanderen – 

Wallonië 
 

Door de verschillen in steekproefgrootte dient de vergelijking van de resultaten in 

Vlaanderen en Wallonië met enige voorzichtigheid te gebeuren overeenkomstig de te 

verwachten betrouwbaarheidsintervallen. Toch kan een vergelijking op basis van non-

parametrische testen enkele indicaties opleveren. 

 

4.1 Prevalentie en frequentie van deelname aan klassieke 
kansspelen 
 

Wanneer gekeken wordt naar de verschillen in deelname wat betreft het ooit, of gedurende 

het voorbije jaar aan klassieke kansspelen deelnemen tussen leerlingen in Vlaanderen en 

Wallonië stellen we vast dat er in Wallonië iets meer leerlingen aangeven ooit, het voorbije 

jaar of occasioneel aan de populairste klassieke kansspelactiviteit ‘krasspelen’ te doen ten 

opzichte van de leerlingen in Vlaanderen. Verder zien we ook dat er in Vlaanderen veel 

meer leerlingen dan in Wallonië aangeven ooit, het laatste jaar, of occasioneel aan ‘kienen’ 

te doen. Bij deelname aan de tweede meest populaire klassieke kansspelactiviteit in beide 

regio’s, namelijk sportweddenschappen, zijn er in Wallonië iets meer regelmatige spelers 

dan in Vlaanderen. Ook wat betreft zelfgeorganiseerde weddenschappen zijn er in Wallonië 

iets meer regelmatige spelers dan in Vlaanderen, net zoals regelmatige deelname en 

deelname gedurende het voorbije jaar aan trekkingsspelen. Verder zijn er geen significante 

verschillen vast te stellen tussen de twee regio’s op vlak van prevalentie en frequentie van 

deelname aan klassieke kansspelen. Globaal lijkt het er echter op dat er in Wallonië onder 

leerlingen net iets meer aan klassieke kansspelen wordt gedaan dan in Vlaanderen. Verder 

onderzoek is echter noodzakelijk om deze vaststelling te bevestigen. 

 

TABEL 117. PREVALENTIE EN FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR REGIO 

 Regio Totaal 
(N) 

% 
Ooit 

% Laatste 
jaar 

% 
Occasioneel 

% 
Regelmatig 

Krasspel Vlaanderen 2156 28,3* 10,5*** 9,6** (0,9) 

 Wallonië 758 32,0* 15,0*** 13,3** (1,7) 

Trekkingsspel Vlaanderen 2151 (13,9) 5,1* (4,6) 0,5* 

 Wallonië 750 (14,2) 7,6* (6,3) 1,3* 

Poker Vlaanderen 2137 (12,1) (6,0) (5,1) (0,9) 

 Wallonië 747 (11,4) (7,3) (5,8) (1,6) 

Ander kaartspel 
dan poker 

Vlaanderen 2152 (9,1) (4,4) (3,9) (0,5) 

 Wallonië 753 (8,1) (5,0) (4,0) (1,0) 

Sportweddenschap Vlaanderen 2146 (19,1) (12,9) (9,0) 3,9* 

 Wallonië 759 (20,9) (15,3) (9,7) 5,6* 

BINGO/OneBall Vlaanderen 2146 (10,2) (2,8) (2,4) 0,4* 

 Wallonië 752 (9,9) (4,0) (2,9) 1,1* 

Kienen Vlaanderen 2085 19,1*** 3,9*** 3,6*** (0,3) 

 Wallonië 750 3,9*** 1,2*** 0,5*** (0,6) 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

Vlaanderen 2146 40,3* (21,9) (20,0) 1,9*** 

 Wallonië 754 35,3* (22,8) (18,2) 4,6*** 
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Samengevat zien we daarentegen enkel significante verschillen tussen de regio’s wanneer 

gekeken wordt naar deelname gedurende het voorbije jaar, occasioneel of regelmatig aan 

minstens één vorm van klassieke kansspelen (m.u.v. zelfgeorganiseerde 

weddenschappen). Zo zijn er significant meer leerlingen in Wallonië dan in Vlaanderen die 

rapporteren gedurende het voorbije jaar, of op occasionele of regelmatige tijdstippen te 

hebben deelgenomen aan minstens één vorm van klassieke kansspelen. 

 

TABEL 118. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN KLASSIEKE KANSSPELEN (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE 

WEDDENSCHAPPEN) NAAR REGIO 

Regio Totaal 
(N) 

% Nooit % Ooit % Voorbije 
jaar 

% Occasioneel % Regelmatig 

Vlaanderen 2137 (48,5) (51,5) 25,4*** 23,2* 5,9*** 

Wallonië 750 (47,2) (52,8) 32,4*** 27,0* 10,5*** 

 

4.2 Prevalentie en frequentie van deelname aan digitale 
kansspelen 
 

Wanneer we naar de verschillen in de deelname van leerlingen aan digitale kansspelen 

kijken tussen Vlaanderen en Wallonië valt voornamelijk op dat krasspelen op digitale wijze 

populairder blijken in Wallonië dan in Vlaanderen. Dit is ook het geval voor kansspelen via 

SMS of telefoon, waar leerlingen in Wallonië frequenter aan deelnemen. Het verbod op het 

uitzenden van belspelletjes op tv in Vlaanderen, maar niet in Wallonië kan hier als 

mogelijke verklaring aan ten gronde liggen. Het laatste jaar of regelmatig deelnemen aan 

poker op digitale wijze blijkt ook enigszins frequenter voor te komen in Wallonië dan in 

Vlaanderen. Daarnaast zijn er eerder beperkte verschillen in deelname aan digitale 

kansspelen tussen beide regio’s vast te stellen. Ook bij digitale kansspelen (zoals bij 

klassieke kansspelen) lijkt het er echter op dat er in Wallonië iets frequentere deelname is 

onder de leerlingen dan in Vlaanderen.  

 

TABEL 119. PREVALENTIE EN FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR REGIO 

 Regio Totaal 
(N) 

% Ooit % Laatste 
jaar 

% 
Occasioneel 

% 
Regelmatig 

Krasspelen Vlaanderen 2156 6,8*** 2,0*** 1,9*** 0,1***ᵅ 

 Wallonië 726 12,9*** 5,9*** 4,9*** 1,0*** 

Trekkingsspelen Vlaanderen 2117 (3,8) 1,4*** (1,1) 0,2**ᵇ 

 Wallonië 724 (5,1) 3,3*** (2,3) 1,0** 

Poker Vlaanderen 2109 (5,6) 2,9** (2,3) 0,7** 

 Wallonië 720 (7,1) 5,4** (3,6) 1,8** 

Ander kaartspel 
dan poker 

Vlaanderen 2114 1,4*** 0,0***ᶜ 0,0***ᶜ 0,0***ᶜ 

 Wallonië 720 4,2*** 2,6*** 1,4*** 1,2*** 

E-Games 
(Nationale 
Loterij) 

Vlaanderen 2112 (2,2) (1,0) (0,6) (0,4) 

 Wallonië 718 (1, 9) (1,5) (1,1) (0,4) 

Sport-
weddenschap 

Vlaanderen 2110 (12,7) (9,3) (6,0) (3,3) 

 Wallonië 720 (12,6) (8,5) (5,6) (2,9) 
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 Regio Totaal 
(N) 

% Ooit % Laatste 
jaar 

% 
Occasioneel 

% 
Regelmatig 

Digitale 
casinospelen 
(bv. slot, roulette, 
…) 

Vlaanderen 2120 (4,4) (2,7) (2,1) (0,6) 

 Wallonië 725 (5,8) 3,0) (2,7) (0,4) 

Kansspelen via 
SMS of telefoon 
(op TV, in de 
krant, 
belspelletjes, …) 

Vlaanderen 2115 4,2*** 1,2*** 1,0*** 0,2***ᵈ 

 Wallonië 726 10,2*** 4,7*** 3,4*** 1,4*** 

Andere Vlaanderen 1971 2,6*** 1,4*** 1,1* 0,3**ᵉ 

 Wallonië 646 6,1*** 3,4*** 2,2* 1,2** 

ᵅ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 3 

ᵇ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 5 

ᶜ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 0 

ᵈ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 4 

ᵉ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 6 

 

Wanneer gekeken wordt naar de verschillen tussen leerlingen in Vlaanderen en Wallonië in 

deelname aan minstens één vorm van digitale kansspelen deed 34,3% van de leerlingen 

in Wallonië al aan minstens één digitale kansspelactiviteit ten opzichte van 23,5% in 

Vlaanderen. Ook qua deelname aan minstens één digitale kansspelactiviteit gedurende het 

voorbije jaar blijkt het percentage, met 20,6%, van de leerlingen in Wallonië hoger dan in 

Vlaanderen, met 13,9% van de leerlignen. Ook zijn er significant meer leerlingen in 

Wallonië dan in Vlaanderen die aangeven op occasionele en regelmatige tijdstippen deel 

te nemen aan minstens één vorm van digitale kansspelen.  

 

TABEL 120. DEELNAME AAN MINSTENS ÉÉN VORM VAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR REGIO 

Regio Totaal 
(N) 

% Nooit % Ooit % Voorbije 
jaar 

% Occasioneel % Regelmatig 

Vlaanderen 2053 76.5*** 23.5*** 13.9*** 10,7** 4,6** 

Wallonië 699 65.7*** 34.3*** 20.6*** 15,0** 7,5** 

 

4.3 Deelname aan eender welke vorm van klassieke of digitale 
kansspelen 
 

Ook bij de deelname aan minstens één vorm van klassieke of digitale kansspelen zijn er 

significant meer leerlingen in Wallonië dan in Vlaanderen die al ooit aan minstens één vorm 

van klassieke of digitale kansspelen deelnamen. Wat betreft deelname aan minstens één 

klassieke of digitale kansspelactiviteit gedurende het voorbije jaar is met 37,6% van de 

leerlingen in Wallonië ten opzichte van 28,7% van de leerlingen in Vlaanderen dit verschil 

nog groter. Daarnaast zijn er ook significant meer leerlingen in Wallonië dan in Vlaanderen 

die aangeven op occasionele of regelmatige tijdstippen aan minstens één vorm van 

klassieke of digitale kansspelen te doen. 
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TABEL 121. DEELNAME AAN EENDER WELKE VORM VAN KLASSIEKE (M.U.V. ZELFGEORGANISEERDE WEDDENSCHAPPEN) OF 

DIGITALE KANSSPELEN NAAR REGIO 

Regio Totaal 
(N) 

% Nooit % Ooit % Voorbije 
jaar 

% Occasioneel % Regelmatig 

Vlaanderen 2090 44.3* 55.7* 28.7*** 26,0** 7,5*** 

Wallonië 712 39.4* 60.6* 37.6*** 31,9** 13,1*** 

 

4.4 Risicovol en problematisch gokgedrag 
 

Verder blijkt uit onderstaande tabel dat er significant minder risicogokkers zijn in 

Vlaanderen (4,5%) dan in Wallonië (7,5%) en dat het aantal probleemgokkers in Wallonië 

(6,1%) significant groter is dan in Vlaanderen (3.1%). Dit werd vastgesteld door de 

respondenten die het voorbije jaar aan kansspelen deden in te delen in drie groepen op 

basis van hun SOGS-RA scores. 

 

TABEL 122. SOGS-RA NAAR REGIO 

(Vlaanderen N = 1986,  
Wallonië N = 662) 

Regio 
 

% 

Groep 1: Niet-probleem gokkers 
/ niet gegokt het afgelopen jaar 

Vlaanderen 92,3*** 

 Wallonië 86,4*** 

Groep 2: Risicogokkers Vlaanderen 4,5** 

 Wallonië 7,5** 

Groep 3: Probleemgokkers Vlaanderen 3,1*** 

 Wallonië 6,1*** 
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Deel II. 

De kwantitatieve survey: verklarende multivariate 

analyses 
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Hoofdstuk 5: Resultaten Vlaanderen 
 

5.1 Wie heeft het afgelopen jaar digitaal of klassiek gegokt? 
 

Volgend profiel werd opgesteld aan de hand van een hiërarchische logistische regressie-

analyse met als afhankelijke variabele ‘het voorbije jaar wel/niet klassiek of digitaal 

gegokt’. De onafhankelijke variabelen vindt u terug in Tabel 123. De analyses gebeurden 

op gegevens van 1522 leerlingen, na schrapping van problematische cases. 380 van hen 

blijken in het voorbije jaar deelgenomen te hebben aan klassieke of digitale kansspelen. 

Leerlingen die het voorbije jaar minstens 1 keer digitaal of klassiek gokten met inzet, 

werden als 1 gecodeerd. Leerlingen die dit niet deden, werden als 0 gescoord. De 

variabelen die we opnamen in het model, waren: gender (jongen=0; meisje=1), leeftijd 

(continue variabele), opleiding (BSO/TSO=0; ASO=1), thuistaal (andere taal=0; 

Nederlands=1), eigen inkomen (nee=0; ja=1) in het eerste blok; gokker thuis (nee=0; 

ja=1), geen afspraken rond gokken thuis (nee=0; ja=1), aanvaarding gokken thuis 

(continue variabele) in het tweede blok; gokker in vriendenkring (nee=0; ja=1), 

aanvaarding gokken in vriendenkring (continue variabele) en deelname aan casinoavond 

bij de jeugdbeweging (nee=0; ja=1)  in het derde blok; afspraken rond gokken op school 

(nee=0; ja=1), informatie rond gokken op school (nee=0; ja=1) in het vierde blok; een 

gokspel als cadeau gekregen (nee=0; ja=1) in het vijfde blok; kennis van de regelgeving, 

namelijk dat het in België wettelijk toegestaan is om in een casino of speelautomatenhal 

te spelen vanaf 21 jaar (nee=0; ja=1) en dat het in België wettelijk toegestaan is om op 

een gokautomaat in een café te spelen of in wedkantoren geld in te zetten vanaf 18 jaar 

(nee=0; ja=1) in het zesde block. 

Het uiteindelijke model (model 6) geeft aan dat alle variabelen tezamen genomen 47,2% 

van de variantie in gokken tijdens het voorbije jaar verklaren. Op het laatste blok (kennis 

van regelgeving) na, zijn alle blokken significant. Als we bekijken welke concrete variabelen 

significant zijn, dan blijkt het volgende:  

 Jongens geven vaker aan het voorbije jaar gegokt te hebben dan meisjes. 

 Wie een eigen inkomen heeft, geeft vaker aan het voorbije jaar gegokt te hebben 

dan wie geen eigen inkomen heeft. 

 Hoe meer gokken thuis aanvaard wordt, hoe meer men aangeeft het voorbije jaar 

gegokt te hebben. 

 Wie thuis geen afspraken heeft over gokken, geeft vaker aan het voorbije jaar 

gegokt te hebben dan wie daar thuis wel afspraken over heeft. 

 Hoe meer gokken door vrienden aanvaard wordt, hoe meer men aangeeft het 

voorbije jaar gegokt te hebben. 

 Wie vrienden heeft die gokken, geeft vaker aan het voorbije jaar gegokt te hebben 

dan wie zo geen vrienden heeft.  

 Wie op school geïnformeerd werd over gokken, geeft aan vaker gegokt te hebben 

het voorbije jaar dan wie niet geïnformeerd werd. 

 Wie een gokspel cadeau kreeg, geeft vaker aan het voorbije jaar gegokt te hebben 

dan wie dit niet cadeau kreeg.  

Uit de betawaardes kunnen we afleiden dat het cadeau krijgen van een kansspel de 

sterkste predictor is, gevolgd door het hebben van een gokker in de vriendenkring. 
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TABEL 123. HIËRARCHISCHE LOGISTISCHE REGRESSIE VAN DE IMPACT VAN ACHTERGROND, THUISOMGEVING EN GOKKEN, 
VRIENDEN EN GOKKEN, SCHOOL EN GOKKEN, GOKSPEL ALS CADEAU EN KENNIS VAN REGELGEVING OP GOKKEN TIJDENS HET 

VOORBIJE JAAR IN VLAANDEREN (DIG. EN KLASS.) (N=1522) 

Beta (conditional log odds) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Block 1: 
achtergrond 

      

Gender 0,191*** 0,204*** 0,361*** 0,356*** 0,337*** ,336*** 

Leeftijd  1,250*** 1,177*** 1,029 1,037 1,045 1,056 

Opleiding  0,780 0,781 0,767 0,763 0,767 0,762 

Thuistaal Nederlands 2,411*** 1,602* 1,535 1,542 1,368 1,372 

Persoonlijk inkomen 2,118*** 1,847** 1,981*** 1,986*** 1,791** 1,791** 

Block 2: 
thuisomgeving en 
gokken 

      

Gokker thuis  1,459* 1,381* 1,375* 1,216 1,215 

Aanvaarding gokken 
thuis 

 1,254*** 1,113** 1,117** 1,110** 1,108** 

Block 3: vrienden en 
gokken 

      

Gokker in 
vriendenkring 

  3,074*** 3,073*** 2,875*** 2,910*** 

Aanvaarding gokken 
in vriendenkring 

  1,225*** 1,228*** 1,230*** 1,233*** 

Deelname aan 
casinoavond bij 
jeugdbeweging 

  1,193 1,167 0,991 0,999 

Block 4: school en 
gokken 

      

Afspraken rond 
gokken 

   1,347 1,254 1,266 

Informatie rond 
gokken 

   1,491* 1,471* 1,459* 

Block 5: gokspel als 
cadeau 

      

Gokspel als cadeau     3,088*** 3,073*** 

Block 6: kennis van 
regelgeving 

      

Kennis gokken in 
casino/automatenhal 

     1,019 

Kennis gokken op 
gokautomaat in 
café/wedkantoor 

     0,823 

Nagelkerke R² 0,235 0,325 0,428 0,434 0,472 0,472 

       

Significance of the 
Block 

χ²(5)=259
,076; 
p=0,000 

χ²(2)=112,
026; 
p=0,000 

χ²(3)=140,
190; 
p=0,000 

χ²(2)=8,5
71; 
p=0,014 

χ²(1)=54,
793; 
p=0,000 

χ²(2)=1,2
32; 
p=0,540 

*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01 ; * p ≤ 0,05 
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5.2 Het profiel van de leerling die deelnam aan klassieke 
kansspelen in het voorbije jaar 
 

Volgend profiel werd opgesteld aan de hand van een hiërarchische logistische regressie-

analyse met als afhankelijke variabele ‘het voorbije jaar wel/niet klassiek gegokt’. De 

onafhankelijke variabelen vindt u terug in Tabel 124. De analyse gebeurde op gegevens 

van 1424 leerlingen, na schrapping van problematische cases.  

Leerlingen die het voorbije jaar minstens 1 keer digitaal of klassiek gokten met inzet, 

werden als 1 gecodeerd. Leerlingen die dit niet deden, werden als 0 gescoord. De 

variabelen die we opnamen in het model, waren: gender (jongen=0; meisje=1), leeftijd 

(continue variabele), opleiding (BSO/TSO=0; ASO=1), thuistaal (andere taal=0; 

Nederlands=1), eigen inkomen (nee=0; ja=1) in het eerste blok; gokker thuis (nee=0; 

ja=1), geen afspraken rond gokken thuis (nee=0; ja=1), aanvaarding gokken thuis 

(continue variabele) in het tweede blok; gokker in vriendenkring (nee=0; ja=1), 

aanvaarding gokken in vriendenkring (continue variabele) en deelname aan casinoavond 

bij de jeugdbeweging (nee=0; ja=1)  in het derde blok; afspraken rond gokken op school 

(nee=0; ja=1), informatie rond gokken op school (nee=0; ja=1) in het vierde blok; een 

gokspel als cadeau gekregen (nee=0; ja=1) in het vijfde blok; kennis van de regelgeving, 

namelijk dat het in België wettelijk toegestaan is om in een casino of speelautomatenhal 

te spelen vanaf 21 jaar (nee=0; ja=1), dat het in België wettelijk toegestaan is om op een 

gokautomaat in een café te spelen of in wedkantoren geld in te zetten vanaf 18 jaar 

(nee=0; ja=1) in het zesde block en of ze al dan niet ook digitaal gegokt hebben in het 

voorbije jaar (nee=0; ja=1) in het zevende block. 

Het uiteindelijke model (model 7) geeft aan dat alle variabelen tezamen genomen 70,8% 

van de variantie in klassiek gokken tijdens het voorbije jaar verklaren. Alle blokken, 

behalve ‘kennis van de regelgeving’ dragen significant bij tot het model. De variabelen die 

een specifieke impact hebben op het klassiek gokgedrag van het voorbije jaar zijn de 

volgende:  

 Leeftijd: hoe ouder de respondent, hoe vaker deze aangeeft het voorbije jaar 

klassiek gegokt te hebben. 

 Eigen inkomen: wie een eigen inkomen heeft, geeft vaker aan het voorbije jaar 

klassiek gegokt te hebben dan wie geen eigen inkomen heeft. 

 Wie een vriend heeft die gokt, heeft ook vaker zelf traditioneel gegokt in het 

afgelopen jaar. 

 Wie deel uitmaakt van een vriendenkring die tolerant is ten aanzien van gokken, 

geeft vaker aan het voorbije jaar klassiek gegokt te hebben. 

 Informatie rond gokken op school: wie op school geïnformeerd werd over gokken, 

blijkt het afgelopen jaar vaker traditioneel gegokt te hebben dan wie op school niet 

geïnformeerd werd. Hiermee kunnen we echter niet stellen dat klassiek gokken een 

gevolg is van het geïnformeerd worden op school, mogelijks zet de school net in op 

het informeren van leerlingen ten gevolge van het gokgedrag van de leerlingen. 

 Wie een kansspel cadeau kreeg, is vaker een traditioneel gokker dan wie dit nog 

nooit cadeau kreeg. 

 De belangrijkste factor blijkt echter de volgende te zijn: wie het voorbije jaar 

digitaal gokte, heeft het afgelopen jaar vaker ook traditioneel gegokt dan wie niet 

digitaal gokte. 
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TABEL 124. HIËRARCHISCHE LOGISTISCHE REGRESSIE VAN DE IMPACT VAN ACHTERGROND, THUISOMGEVING EN GOKKEN, 
VRIENDEN EN GOKKEN, SCHOOL EN GOKKEN, … EN DIGITAAL GOKKEN TIJDENS HET VOORBIJE JAAR OP HET KLASSIEKE 

GOKKEN TIJDENS HET VOORBIJE JAAR IN VLAANDEREN (N=1424) 

Beta (conditional log odds) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Block 1: 
achtergrond 

       

Gender 0,232** 0,267*** 0,494*** 0,491*** 0,465*** 0,457*** 1,283 
Leeftijd  1,291*** 1,210*** 1,065 1,073 1,085 1,063 1,206** 
Opleiding  0,720* 0,723* 0,702* 0,689* 0,687* 0,687* 0,699 
Thuistaal 
Nederlands 

1,977** 1,290 1,204 1,208 0,984 0,968 0,717 

Persoonlijk 
inkomen 

3,470*** 3,122*** 3,442*** 3,660*** 3,283*** 3,223*** 7,003*** 

Block 2: 
thuisomgevi
ng en gokken 

       

Gokker thuis  1,082 1,020 0,995 0,820 0,806 0,940 
Aanvaarding 
gokken thuis 

 1,281*** 1,129** 1,139*** 1,140** 1,142** 1,092 

Block 3: 
vrienden en 
gokken 

       

Gokker in 
vriendenkring 

  3,097*** 3,149*** 2,830*** 2,881*** 2,571*** 

Aanvaarding 
gokken in 
vriendenkring 

  1,240*** 1,245*** 1,246*** 1,238*** 1,372*** 

Deelname 
aan 
casinoavond 
bij 
jeugdbewegin
g 

  1,251 1,238 0,990 0,995 1,379 

Block 4: 
school en 
gokken 

       

Afspraken 
rond gokken 

   1,934* 1,863* 1,887* 2,007 

Informatie 
rond gokken 

   1,635** 1,650** 1,630** 1,669* 

Block 5: 
gokspel als 
cadeau 

       

Gokspel als 
cadeau 

    4,228*** 4,250*** 8,005*** 

Block 6: 
kennis van 
regelgeving 

       

Kennis 
gokken in 
casino/autom
atenhal 

     1,354 1,483 

Kennis 
gokken op 
gokautomaat 
in 
café/wedkanto
or 

     1,023 0,990 
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Block 7: 
digitaal 
gokken 
voorbije jaar 

       

Digitaal 
gegokt 
voorbije jaar 

      
144,316**
* 

Nagelkerke R² 0,232 0,315 0,420 0,432 0,489 0,491 0,708 
        

Significance 
of the Block 

χ²(5)=229
,240; 
p=0,000 

χ²(2)=91,
336; 
p=0,000 

χ²(3)=125
,079; 
p=0,000 

χ²(2)=15,
488; 
p=0,000 

χ²(1)=73,
799; 
p=0,000 

χ²(2)=2,
787; 
p=0,248 

χ²(1)=323
,104; 
p=0,000 

*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01 ; * p ≤ 0,05 

 

Het was niet mogelijk om dezelfde analyse voor digitaal gokken uit te voeren omdat de 

variabele ‘klassiek gokken in het voorbije jaar’ leidde tot een complete separatie in de data. 

Wel werd er vastgesteld dat van de 2019 respondenten in Vlaanderen die beide vragen 

beantwoordden, 517 het afgelopen jaar klassiek gokten, en 284 digitaal. Van de 517 

klassieke gokkers, gaven 229 leerlingen aan ook digitaal te gokken. Van de 284 digitale 

gokkers, gokten 229 leerlingen ook op klassieke wijze. Dit betekent dat slechts 55 

respondenten uitsluitend digitale gokkers zijn. 
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5.3 Het profiel van de leerling die occasioneel gokt met inzet 
 

Volgend profiel werd opgesteld op basis van een hiërarchische logistische regressie-analyse 

met als afhankelijke variabele ‘occasionele gokker ja/nee’. Deelnemers worden 

omschreven als een occasionele gokker wanneer zij deelnamen aan minstens één vorm 

van klassieke of digitale kansspelen gedurende het afgelopen jaar, maar niet wekelijks. De 

onafhankelijke variabelen vindt u terug in Tabel 125. De analyse gebeurde op de gegevens 

van 1402 leerlingen, na schrapping van problematische cases. 31,4% van de respondenten 

blijkt omschreven te kunnen worden als een occasionele gokker. 

Leerlingen die het voorbije jaar (maar niet wekelijks, hoogstens enkele keren per maand) 

deelnamen aan minstens 1 type van digitaal of klassiek gokken met inzet, werden als 1 

gecodeerd. Leerlingen die dit niet deden, werden als 0 gescoord. De variabelen die we 

opnamen in het model, waren: gender (jongen=0; meisje=1), leeftijd (continue variabele), 

opleiding (BSO/TSO=0; ASO=1), thuistaal (andere taal=0; Nederlands=1), eigen inkomen 

(nee=0; ja=1) in het eerste blok; gokker thuis (nee=0; ja=1), geen afspraken rond gokken 

thuis (nee=0; ja=1), aanvaarding gokken thuis (continue variabele) in het tweede blok; 

gokker in vriendenkring (nee=0; ja=1), aanvaarding gokken in vriendenkring (continue 

variabele) en deelname aan een casinoavond van de jeugdbeweging (nee=0; ja=1) in het 

derde blok; afspraken rond gokken op school (nee=0; ja=1), informatie rond gokken op 

school (nee=0; ja=1) in het vierde blok; een gokspel als cadeau gekregen (nee=0; ja=1) 

in het vijfde blok; kennis van de regelgeving, namelijk dat het in België wettelijk 

toegestaan is om in een casino of speelautomatenhal te spelen vanaf 21 jaar (nee=0; 

ja=1) en dat het in België wettelijk toegestaan is om op een gokautomaat in een café te 

speken of in wedkantoren geld in te zetten vanaf 18 jaar (nee=0; ja=1) in het zesde block. 

 

Het uiteindelijke model (model 6) geeft aan dat alle variabelen tezamen genomen 38,74% 

van de variantie in occasioneel gokken verklaren. Op twee blokken (school en gokken; 

kennis van regelgeving) na, zijn alle blokken significant. Als we bekijken welke concrete 

variabelen significant zijn, dan blijkt het volgende:  

 Jongens geven vaker aan occasionele gokkers te zijn dan meisjes. 

 Wie een eigen inkomen heeft, geeft vaker aan een occasionele gokker te zijn dan 

wie geen eigen inkomen heeft. 

 Wie thuis afspraken heeft over gokken, geeft vaker aan occasioneel gokker te zijn 

dan wie daar thuis geen afspraken over heeft. Dit verband geeft echter geen causale 

relatie weer. Het is mogelijk dat er in de thuisomgeving van occasionele gokkers 

net afspraken gemaakt worden door de gokactiviteiten. 

 Wie aangeeft een gokker in de thuisomgeving te hebben, is vaker occasioneel 

gokker dan wie dit niet aangeeft. 

 Hoe meer gokken door vrienden aanvaard wordt, hoe meer men aangeeft 

occasioneel gokker te zijn. 

 Wie vrienden heeft die gokken, geeft vaker aan occasioneel gokker te zijn dan wie 

zo geen vrienden heeft.  

 Wie ooit een gokspel cadeau kreeg, geeft vaker aan occasioneel gokker te zijn dan 

wie dit nog nooit cadeau kreeg. 

 

Uit de betawaardes kunnen we afleiden dat het cadeau krijgen van een gokspel de sterkste 

predictor is, gevolgd door het hebben van een gokker in de vriendenkring. 
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TABEL 125. HIËRARCHISCHE LOGISTISCHE REGRESSIE VAN DE IMPACT VAN ACHTERGROND, THUISOMGEVING EN GOKKEN, 
VRIENDEN EN GOKKEN, SCHOOL EN GOKKEN, GOKSPEL ALS CADEAU EN KENNIS VAN REGELGEVING OP HET OCCASIONEEL 

GOKKEN IN VLAANDEREN (DIG. EN KLASS.) (N=1402) 

 Beta (conditional log odds) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Block 1: 
achtergrond 

      

Gender 0,228*** 0,247*** 0,351*** 0,359*** 0,325*** 0,319*** 
Leeftijd  1,162*** 1,102** 0,984 0,990 0,996 0,975 
Opleidingsvorm  1,008 1,054 1,074 1,079 1,106 1,109 
Thuistaal 
Nederlands 

1,726** 1,281 1,150 1,134 0,937 0,933 

Persoonlijk 
inkomen 

1,989*** 1,787*** 1,887*** 1,872*** 1,700** 1,679** 

Block 2: 
thuisomgeving 
en gokken 

      

Gokker thuis  1,508** 1,459* 1,459* 1,315 1,300 
Geen afspraken 
rond gokken thuis 

 0,620*** 0,607*** 0,610*** 0,588*** 0,586*** 

Aanvaarding 
gokken thuis 

 1,184*** 1,071* 1,074* 1,064 1,067* 

Block 3: 
vrienden en 
gokken 

      

Gokker in 
vriendenkring 

  2,369*** 2,370*** 2,156*** 2,187*** 

Aanvaarding 
gokken in 
vriendenkring 

  1,146*** 1,147*** 1,150*** 1,143*** 

Deelname aan 
casinoavond bij 
jeugdbeweging 

  1,045 1,038 0,856 0,856 

Block 4: school 
en gokken 

      

Afspraken rond 
gokken 

   1,518 1,503 1,550 

Informatie rond 
gokken 

   1,217 1,198 1,189 

Block 5: gokspel 
als cadeau 

      

Gokspel als 
cadeau 

    3,276*** 3,310*** 

Block 6: kennis 
van regelgeving 

      

Kennis gokken in 
casino/automaten
hal 

     1,342 

Kennis gokken op 
gokautomaat in 
café/wedkantoor 

     1,119 

Nagelkerke R² 0,182 0,258 0,329 0,333 0,384 0,387 

Significance of 
the Block 

χ²(5)=192,15
2; p=0,000 

χ²(3)=88,18
9; p=0,000 

χ²(3)=89,10
0; p=0,000 

χ²(2)=5,32
0; p=0,070 

χ²(1)=66,98
8; p=0,000 

χ²(2)=4,14
8; p=0,126 

*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01 ; * p ≤ 0,05 
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5.4 Het profiel van de leerling die occasioneel deelneemt aan 
klassieke kansspelen met inzet 
 

Volgend profiel werd opgesteld op basis van een hiërarchische logistische regressie-analyse 

met als afhankelijke variabele ‘occasionele klassieke gokker ja/nee’. Deelnemers worden 

omschreven als een occasionele klassieke gokker wanneer zij deelnamen aan minstens één 

vorm van klassieke kansspelen gedurende het afgelopen jaar, maar niet wekelijks. De 

onafhankelijke variabelen vindt u terug in Tabel 126. De analyse gebeurde op de gegevens 

van 1451 leerlingen, na schrapping van problematische cases. 30,3% van de respondenten 

blijkt omschreven te kunnen worden als een occasionele klassieke gokker. 

De codering van gegevens gebeurde op dezelfde wijze als voor het profiel van de 

occasionele gokker waarbij deelname aan zowel klassieke als digitale kansspelen werd 

geanalyseerd. 

Het uiteindelijke model (model 6) geeft aan dat alle variabelen tezamen genomen 37,1% 

van de variantie in occasioneel gokken verklaren. Als we bekijken welke concrete 

variabelen significant zijn, dan blijkt het volgende:  

 

 Jongens geven vaker aan occasionele traditionele gokkers te zijn dan meisjes. 

 Wie een eigen inkomen heeft, geeft vaker aan een occasionele traditionele gokker 

te zijn dan wie geen eigen inkomen heeft. 

 Wie thuis afspraken heeft over gokken, geeft vaker aan occasioneel traditioneel 

gokker te zijn dan wie daar thuis geen afspraken over heeft. Dit verband geeft 

echter geen causale relatie weer. Het is mogelijk dat er in de thuisomgeving van 

occasionele gokkers net afspraken gemaakt worden door de gokactiviteiten. 

 Hoe meer gokken door vrienden aanvaard wordt, hoe meer men aangeeft 

occasioneel traditioneel gokker te zijn. 

 Wie vrienden heeft die gokken, geeft vaker aan occasioneel traditioneel gokker te 

zijn dan wie zo geen vrienden heeft.  

 Wie op school afspraken gemaakt heeft rond gokken, blijkt vaker een occasioneel 

gokker te zijn dan wie deze afspraken niet heeft. Ook hier kan er niet gesproken 

worden van een causaal verband en kunnen de afspraken mogelijks ontstaan zijn 

door de gokactiviteiten. 

 Wie ooit een gokspel cadeau kreeg, geeft vaker aan occasioneel gokker te zijn dan 

wie dit nog nooit cadeau kreeg. 

 Tot slot blijkt kennis van de regelgeving een impact te hebben, namelijk in die zin 

dat leerlingen die weten dat het in België wettelijk toegestaan is om in een casino 

of speelautomatenhal te spelen vanaf 21 jaar, vaker occasionele gokkers blijken te 

zijn dan leerlingen die dit niet weten. Ook dit verband geeft geen causale relatie 

weer. Het is mogelijk dat deze leerlingen kennis hebben van de regelgeving vanuit 

hun gokervaring. 

 

Uit de betawaardes kunnen we afleiden dat het cadeau krijgen van een gokspel de sterkste 

predictor is, gevolgd door het hebben van een gokker in de vriendenkring. 

 

Wegens te kleine aantallen kon een gelijkaardige analyse niet uitgevoerd worden om het 

profiel van de leerling die occasioneel deelneemt aan digitale kansspelen met inzet te 

bepalen. 
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TABEL 126. HIËRARCHISCHE LOGISTISCHE REGRESSIE VAN DE IMPACT VAN ACHTERGROND, THUISOMGEVING EN GOKKEN, 
VRIENDEN EN GOKKEN, SCHOOL EN GOKKEN, GOKSPEL ALS CADEAU EN KENNIS VAN REGELGEVING OP HET OCCASIONEEL 

KLASSIEK GOKKEN IN VLAANDEREN (N=1451) 

Beta (conditional log odds) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Block 1: 
achtergrond 

      

Gender 0,235*** 0,257*** 0,371*** 0,370*** 0,347*** 0,339***  
Leeftijd  1,172*** 1,115** 0,999 1,004 1,010 0,990 

Opleidingsvorm  1,077 1,133 1,145 1,152 1,188 1,187 

Thuistaal 
Nederlands 

1,859** 1,391 1,256 1,239 1,040 1,038 

Persoonlijk 
inkomen 

1,770*** 1,617** 1,672** 1,672** 1,520* 1,503* 

Block 2: 
thuisomgeving 
en gokken 

      

Gokker thuis  1,497** 1,446* 1,454* 1,292 1,280 

Geen afspraken 
rond gokken thuis 

 0,670** 0,656** 0,660** 0,637** 0,635**  

Aanvaarding 
gokken thuis 

 1,170*** 1,052 1,054 1,037 1,043 

Block 3: 
vrienden en 
gokken 

      

Gokker in 
vriendenkring 

  2,246*** 2,256***  2,053*** 2,102*** 

Aanvaarding 
gokken in 
vriendenkring 

  1,159*** 1,160*** 1,165*** 1,157*** 

Deelname aan 
casinoavond 
jeugdbeweging 

  1,091 1,089 0,919 0,922 

Block 4: school 
en gokken 

      

Afspraken rond 
gokken 

   1,618* 1,577 1,638* 

Informatie rond 
gokken 

   1,217 1,208 1,196 

Block 5: gokspel 
als cadeau 

      

Gokspel als 
cadeau 

    3,244*** 3,248*** 

Block 6: kennis 
van regelgeving 

      

Kennis gokken in 
casino/automaten
hal 

     1,444* 

Kennis gokken op 
gokautomaat in 
café/wedkantoor 

     1,019 

Nagelkerke R² 0,1721 0,238 0,311 0,310 0,367 0,371 

Significance of 
the Block 

χ²(5)=183,17
7; p=0,000 

χ²(3)=78,73
3; p=0,000 

χ²(3)=90,77
4; p=0,000 

χ²(2)=6,66
5; p=0,036 

χ²(1)=67,94
7; p=0,000 

χ²(2)=5,75
9; p=0,056 

*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01 ; * p ≤ 0,05 



 

93 
 

5.5  Het profiel van de leerling die aangeeft risico- of 
probleemgokker te zijn 
 

Deze profilering is opgesteld op basis van de gegevens van Vlaanderen en Wallonië 

gecombineerd. Om dit profiel te kunnen bekomen, werd er tevens noodgedwongen gewerkt 

met een gereduceerd model. Zo werden de variabelen die in eerder geteste modellen (in 

de analyses voorbije jaar, occasioneel gokken en occasioneel gokken met klassieke 

kansspelen) geen impact bleken te hebben weggelaten. Als afhankelijke variabele werd 

gekozen voor de combinatie van probleem- en risicogokkers omdat elk van de groepen 

apart te klein was om een analyse op te doen. 

De codering van de variabelen gebeurde op dezelfde wijze als voor het bekomen van de 

eerdere profielen (zie 5.1 tot en met 5.3). 

Het uiteindelijke model (model 4) geeft aan dat alle variabelen tezamen genomen 58,9% 

van de variantie in risico- en probleemgokken verklaren. Als we bekijken welke concrete 

variabelen significant zijn, dan blijkt het volgende:  

Achtergrondvariabelen:  

 Op gender na, hebben alle achtergrondvariabelen een significante impact. 

o Vlaamse jongeren blijken vaker risico- of probleemgokkers te zijn dan 

Waalse jongeren; 

o Hoe ouder de jongere, hoe groter de kans dat hij of zijn een probleem- of 

risicogokker is; 

o Wie een eigen inkomen heeft, blijkt vaker een probleem- of risicogokker te 

zijn dan wie dit niet heeft. 

Thuisomgeving:  

 Hoe minder gokken thuis aanvaard wordt, hoe meer men aangeeft het voorbije jaar 

gegokt te hebben.  

Dit is een opvallend verband. In eerdere analyses, m.b.t. gokken voorbije jaar en 

occasioneel, was de impact verschillend. Daar werd namelijk een positieve 

samenhang vastgesteld, namelijk hoe meer aanvaarding thuis, hoe meer kans op 

het voorbije jaar of occasioneel te gokken. Mogelijks zetten probleem- of 

risicogokkers zich sterker af tegen de normen van thuis en beïnvloedt dit hun 

gokgedrag. Tevens is het verband in de tegengestelde richting ook mogelijk, nl. dat 

het gokken minder aanvaard wordt thuis doordat het reeds als problematisch 

ervaren wordt. 

Vrienden: 

 Hoe meer gokken aanvaard wordt in de vriendenkring, hoe groter de kans dat de 

jongere een risico- of probleemgokker is; 

 Wie in het verleden deelnam aan een casinoavond, georganiseerd door een 

jeugdbeweging, blijkt meer kans te lopen om risico- of probleemgokker te zijn dan 

wie hier niet aan deelnam. 

Gokspel als cadeau: 

 Wie een gokspel cadeau kreeg, geeft vaker aan een probleem- of risicogokker te 

zijn dan wie dit niet cadeau kreeg.  
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Uit de betawaardes kunnen we afleiden dat deelname aan een casinoavond bij de 

jeugdbeweging de sterkste voorspeller is.  

 

TABEL 127. HIËRARCHISCHE LOGISTISCHE REGRESSIE VAN DE IMPACT VAN ACHTERGROND, THUISOMGEVING EN GOKKEN, 
VRIENDEN EN GOKKEN EN GOKSPEL ALS CADEAU OP RISICO- EN PROBLEEMGOKKEN (SOGS-RA) (N=1967) 

Beta (conditional log odds) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Block 1: 

achtergrond 
    

Regio 1,221 1,248 1,529 1,912* 

Gender 0,000 0,000 0,000 0,000 

Leeftijd  1,650*** 1,578*** 1,444*** 1,541*** 

Persoonlijk 

inkomen 
2,828** 2,346* 2,863* 2,780* 

Block 2: 

thuisomgeving 

en gokken 

    

Gokker thuis  1,439 1,287 1,263 

Aanvaarding 

gokken thuis 
 1,155** 0,886* 0,863** 

Block 3: 

vrienden en 

gokken 

    

Gokker in 

vriendenkring 
  3,987* 3,024 

Aanvaarding 

gokken in 

vriendenkring 

  3,166*** 3,403*** 

Deelname aan 

casinoavond bij 

jeugdbeweging 

  4,231*** 4,134*** 

Block 4: gokspel 

als cadeau 
    

Gokspel als 

cadeau 
   3,463*** 

Nagelkerke R² 0,278 0,306 0,564 0,589 

     

Significance of the 

Block 

χ²(4)=177,296; 

p=0,000 

χ²(2)=19,227; 

p=0,000 

χ²(3)=182,353; 

p=0,000 

χ²(1)=18,479; 

p=0,000 

*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01 ; * p ≤ 0,05 
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Hoofdstuk 6: Resultaten Wallonië 
 

6.1 Wie heeft het afgelopen jaar digitaal of klassiek gegokt? 
 

Volgend profiel werd opgesteld aan de hand van een hiërarchische logistische regressie-

analyse met als afhankelijke variabele ‘het voorbije jaar wel/niet klassiek of digitaal 

gegokt’. De onafhankelijke variabelen vindt u terug in Tabel 128. De analyse gebeurde op 

gegevens van 446 leerlingen, na schrapping van problematische cases. 157 van hen blijken 

in het voorbije jaar deelgenomen te hebben aan klassieke of digitale kansspelen. 

Leerlingen die het voorbije jaar minstens 1 keer digitaal of klassiek gokten met inzet, 

werden als 1 gecodeerd. Leerlingen die dit niet deden, werden als 0 gescoord. De 

variabelen die we opnamen in het model, waren: gender (jongen=0; meisje=1), leeftijd 

(continue variabele), opleiding (professionel/technique=0; général=1), thuistaal (andere 

taal=0; Nederlands=1), eigen inkomen (nee=0; ja=1) in het eerste blok; gokker thuis 

(nee=0; ja=1), geen afspraken rond gokken thuis (nee=0; ja=1), aanvaarding gokken 

thuis (continue variabele) in het tweede blok; gokker in vriendenkring (nee=0; ja=1), 

aanvaarding gokken in vriendenkring (continue variabele) en deelname aan een 

casinoavond bij de jeugdbeweging (nee=0; ja=1) in het derde blok; afspraken rond gokken 

op school (nee=0; ja=1), informatie rond gokken op school (nee=0; ja=1) in het vierde 

blok; een gokspel als cadeau gekregen (nee=0; ja=1) in het vijfde blok; kennis van de 

regelgeving, namelijk dat het in België wettelijk toegestaan is om in een casino of 

speelautomatenhal te spelen vanaf 21 jaar (nee=0; ja=1) en dat het in België wettelijk 

toegestaan is om op een gokautomaat in een café te spelen of in wedkantoren geld in te 

zetten vanaf 18 jaar (nee=0; ja=1) in het zesde block. 

Het uiteindelijke model (model 6) geeft aan dat alle variabelen tezamen genomen 32,1% 

van de variantie in gokken tijdens het voorbije jaar verklaren. Alle blokken behalve ‘school 

en gokken’ en ‘kennis van regelgeving’ dragen significant bij tot het model. Als we bekijken 

welke concrete variabelen significant zijn in het finale model, dan blijkt het volgende:  

 Jongens geven vaker aan het voorbije jaar gegokt te hebben dan meisjes. 

 Leerlingen uit général blijken vaker aan te geven het voorbije jaar gegokt te hebben 

dan leerlingen uit technique en professionel. 

 Hoe meer gokken thuis aanvaard wordt, hoe meer men aangeeft het voorbije jaar 

gegokt te hebben. 

 Wie een gokspel cadeau kreeg, geeft vaker aan het voorbije jaar gegokt te hebben 

dan wie dit niet cadeau kreeg.  

Uit de betawaardes kunnen we afleiden dat het cadeau krijgen van een gokspel de sterkste 

predictor is. 
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TABEL 128. HIËRARCHISCHE LOGISTISCHE REGRESSIE VAN DE IMPACT VAN ACHTERGROND, THUISOMGEVING EN GOKKEN, 
VRIENDEN EN GOKKEN, SCHOOL EN GOKKEN, GOKSPEL ALS CADEAU EN KENNIS VAN REGELGEVING OP GOKKEN TIJDENS HET 

VOORBIJE JAAR IN WALLONIË (DIG. EN KLASS.) (N=446) 

Beta (conditional log odds) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Block 1: achtergrond       

Gender 0,435*** 0,457** 0,524** 0,495** 0,474** 0,473** 

Leeftijd  1,100 0,985 0,947 0,940 0,954 0,939 

Opleidingsvorm  1,230 1,402 1,545 1,619 1,844* 1,839* 

Thuistaal Frans 1,381 0,975 1,077 1,118 1,082 1,085 

Persoonlijk inkomen 1,602* 1,430 1,380 1,395 1,329 1,333 

Block 2: 
thuisomgeving en 
gokken 

      

Gokker thuis  0,979 0,917 0,927 0,896 0,892 

Aanvaarding gokken 
thuis 

 1,373*** 1,322*** 1,325*** 1,311*** 1,310*** 

Block 3: vrienden en 
gokken 

      

Gokker in 
vriendenkring 

  1,620 1,643 1,476 1,476 

Aanvaarding gokken 
in vriendenkring 

  1,038 1,038 1,044 1,044 

Deelname aan 
casinoavond bij 
jeugdbeweging 

  1,703 1,868* 1,788 1,788 

Block 4: school en 
gokken 

      

Afspraken rond 
gokken 

   0,618 0,649 0,648 

Informatie rond 
gokken 

   0,746 0,677 0,698 

Block 5: gokspel als 
cadeau 

      

Gokspel als cadeau     2,186** 
2,184** 
 

Block 6: kennis van 
regelgeving 

      

Kennis gokken in 
casino/automatenhal 

     1,185 

Kennis gokken op 
gokautomaat in 
café/wedkantoor 

     1,017 

Nagelkerke R² 0,079 0,266 0,289 0,295 0,320 0,321 

       

Significance of the 
Block 

χ²(5)=25,
470; 
p=0,000 

χ²(2)=66,59
7; p=0,000 

χ²(3)=9,0
28; 
p=0,029 

χ²(2)=2,439
; p=0,295 

χ²(1)=9,7
94; 
p=0,002 

χ²(2)=0,3
90; 
p=0,823 

*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01 ; * p ≤ 0,05 
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6.2  Het profiel van de leerling die occasioneel gokt met inzet 
 

Volgend profiel werd opgesteld op basis van een hiërarchische logistische regressie-analyse 

met als afhankelijke variabele ‘occasionele gokker ja/nee’. Deelnemers worden 

omschreven als een occasionele gokker wanneer zij deelnamen aan minstens één vorm 

van klassieke of digitale kansspelen gedurende het afgelopen jaar, maar niet wekelijks. De 

onafhankelijke variabelen vindt u terug in Tabel 129. De analyse gebeurde op de gegevens 

van 383 leerlingen, na schrapping van problematische cases. 35,8% van de respondenten 

blijkt omschreven te kunnen worden als een occasionele gokker. 

Leerlingen die het voorbije jaar (maar niet wekelijks, hoogstens enkele keren per maand) 

deelnamen aan minstens 1 type van digitaal of klassiek gokken met inzet, werden als 1 

gecodeerd. Leerlingen die dit niet deden, werden als 0 gescoord. De variabelen die we 

opnamen in het model, waren: gender (jongen=0; meisje=1), leeftijd (continue variabele), 

opleiding (professionel/technique=0; général=1), thuistaal (andere taal=0; 

Nederlands=1), eigen inkomen (nee=0; ja=1) in het eerste blok; gokker thuis (nee=0; 

ja=1), geen afspraken rond gokken thuis (nee=0; ja=1), aanvaarding gokken thuis 

(continue variabele) in het tweede blok; gokker in vriendenkring (nee=0; ja=1), 

aanvaarding gokken in vriendenkring (continue variabele) en deelname aan een 

casinoavond van de jeugdbeweging (nee=0; ja=1) in het derde blok; afspraken rond 

gokken op school (nee=0; ja=1), informatie rond gokken op school (nee=0; ja=1) in het 

vierde blok; een gokspel als cadeau gekregen (nee=0; ja=1) in het vijfde blok; kennis van 

de regelgeving, namelijk dat het in België wettelijk toegestaan is om in een casino of 

speelautomatenhal te spelen vanaf 21 jaar (nee=0; ja=1) en dat het in België wettelijk 

toegestaan is om op een gokautomaat in een café te speken of in wedkantoren geld in te 

zetten vanaf 18 jaar (nee=0; ja=1) in het zesde block. 

 

Het uiteindelijke model (model 6) geeft aan dat alle variabelen tezamen genomen 39,34% 

van de variantie in occasioneel gokken verklaren. Behalve de blokken ‘gokken en school’ 

en ‘kennis van regelgeving’ dragen alle blokken significant bij tot het model. Als we 

bekijken welke concrete variabelen significant zijn in het finale model, dan blijkt het 

volgende:  

 

 Jongens geven vaker aan occasionele gokkers te zijn dan meisjes. 

 Wie een eigen inkomen heeft, geeft vaker aan een occasionele gokker te zijn dan 

wie geen eigen inkomen heeft. 

 Hoe meer gokken thuis aanvaard wordt, hoe meer men aangeeft een occasionele 

gokker te zijn. 

 Hoe meer gokken in de vriendenkring aanvaard wordt, hoe meer men aangeeft een 

occasionele gokker te zijn. 

 Wie een gokspel cadeau kreeg, geeft vaker aan een occasionele gokker te zijn dan 

wie dit niet cadeau kreeg.  

 

Uit de betawaardes kunnen we afleiden dat het cadeau krijgen van een gokspel de sterkste 

predictor is, gevolgd door een eigen inkomen hebben. 
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TABEL 129. HIËRARCHISCHE LOGISTISCHE REGRESSIE VAN DE IMPACT VAN ACHTERGROND, THUISOMGEVING EN GOKKEN, 
VRIENDEN EN GOKKEN, SCHOOL EN GOKKEN, GOKSPEL ALS CADEAU EN KENNIS VAN REGELGEVING OP HET OCCASIONEEL 

GOKKEN IN WALLONIË (DIG. EN KLASS.) (N=383) 

Beta (conditional log odds) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Block 1: achtergrond       

Gender 0,360*** 0,394*** 0,469** 0,458** 0,426** 0,429** 

Leeftijd  1,149* 1,058 1,008 1,012 1,019 0,976 

Opleidingsvorm  0,635 0,676 0,814 0,828 0,925 0,989 

Thuistaal Frans 1,282 0,836 0,939 0,935 0,917 0,867 

Persoonlijk inkomen 2,576*** 2,623** 2,675** 2,671** 2,631** 2,796** 

Block 2: 
thuisomgeving en 
gokken 

      

Gokker thuis  0,940 0,903 0,916 0,921 0,862 

Geen afspraken rond 
gokken thuis 

 0,728 0,681 0,702 0,753 0,825 

Aanvaarding gokken 
thuis 

 1,307*** 1,211** 1,210** 1,204** 1,211** 

Block 3: vrienden en 
gokken 

      

Gokker in 
vriendenkring 

  1,325 1,329  1,154 1,155 

Aanvaarding gokken 
in vriendenkring 

  1,117* 1,116* 1,126* 1,127* 

Deelname aan 
casinoavond bij 
jeugdbeweging 

  1,829 1,831 1,603 1,753 

Block 4: school en 
gokken 

      

Afspraken rond 
gokken 

   1,116 1,156 1,069 

Informatie rond 
gokken 

   0,761 0,691 0,815 

Block 5: gokspel als 
cadeau 

      

Gokspel als cadeau     3,854*** 3,334*** 

Block 6: kennis van 
regelgeving 

      

Kennis gokken in 
casino/automatenhal 

     1,358 

Kennis gokken op 
gokautomaat in 
café/wedkantoor 

     1,589 

Nagelkerke R² 0,175 0,300 0,330 0,332 0,384 0,393 

       

Significance of the 
Block 

χ²(5)=49,5
39; 
p=0,000 

χ²(3)=40,43
8; p=0,000 

χ²(3)=10,3
78; 
p=0,016 

χ²(2)=0,492
; p=0,782 

χ²(1)=18,7
79; 
p=0,000 

χ²(2)=3,5
06; 
p=0,173 

*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01 ; * p ≤ 0,05 
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6.3  Het profiel van de leerling die occasioneel deelneemt aan 
klassieke kansspelen met inzet 
 

Volgend profiel werd opgesteld op basis van een hiërarchische logistische regressie-analyse 

met als afhankelijke variabele ‘occasionele klassieke gokker ja/nee’. Deelnemers worden 

omschreven als een occasionele klassieke gokker wanneer zij deelnamen aan minstens één 

vorm van klassieke kansspelen gedurende het afgelopen jaar, maar niet wekelijks. De 

onafhankelijke variabelen vindt u terug in Tabel 130. De analyse gebeurde op de gegevens 

van 397 leerlingen, na schrapping van problematische cases. 34% van de respondenten 

blijkt omschreven te kunnen worden als een occasionele klassieke gokker. 

De codering van gegevens gebeurde op dezelfde wijze als voor het profiel van de 

occasionele gokker waarbij deelname aan zowel klassieke als digitale kansspelen werd 

geanalyseerd. 

Het uiteindelijke model (model 6) geeft aan dat alle variabelen tezamen genomen 43,6% 

van de variantie in occasioneel gokken verklaren. Als we bekijken welke concrete 

variabelen significant zijn, dan blijkt het volgende:  

 

 Jongens geven vaker aan occasionele traditionele gokkers te zijn dan meisjes. 

 Wie een eigen inkomen heeft, geeft vaker aan een occasionele traditionele gokker 

te zijn dan wie geen eigen inkomen heeft. 

 Hoe meer gokken door de ouders aanvaard wordt, hoe meer men aangeeft 

occasioneel traditioneel gokker te zijn. 

 Hoe meer gokken door vrienden aanvaard wordt, hoe meer men aangeeft 

occasioneel traditioneel gokker te zijn. 

 Wie ooit een gokspel cadeau kreeg, geeft vaker aan occasioneel gokker te zijn dan 

wie dit nog nooit cadeau kreeg. 

 

Uit de betawaardes kunnen we afleiden dat het hebben van een persoonlijk inkomen de 

sterkste predictor is, gevolgd door het cadeau krijgen van een gokspel. 

 

Wegens te kleine aantallen kon een gelijkaardige analyse niet uitgevoerd worden om het 

profiel van de leerling die occasioneel deelneemt aan digitale kansspelen met inzet te 

bepalen. 
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TABEL 130. HIËRARCHISCHE LOGISTISCHE REGRESSIE VAN DE IMPACT VAN ACHTERGROND, THUISOMGEVIG EN GOKKEN, 

VRIENDEN EN GOKKEN, SCHOOL EN GOKKEN, GOKSPEL ALS CADEAU EN KENNIS VAN REGELGEVING OP HET OCCASIONEEL 

KLASSIEK GOKKEN IN WALLONIË (N=397) 

Beta (conditional log odds) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Block 1: achtergrond       

Gender 0,325*** 0,332*** 0,420** 0,416** 0,388** 0,386** 

Leeftijd  1,157* 1,058 0,997 0,999 1,010 0,964 

Opleidingsvorm  0,605 0,595 0,763 0,778 0,841 0,861 

Thuistaal Frans 1,002 0,577 0,705 0,705 0,660 0,638 

Persoonlijk inkomen 2,716*** 2,792*** 2,960*** 2,954*** 2,883** 3,031*** 

Block 2: 
thuisomgeving en 
gokken 

      

Gokker thuis  0,987 0,927 0,936 0,938 0,908 

Geen afspraken rond 
gokken thuis 

 0,820 0,740 0,752 0,800 0,847 

Aanvaarding gokken 
thuis 

 1,365*** 1,228 1,230*** 1,221** 1,217** 

Block 3: vrienden en 
gokken 

      

Gokker in 
vriendenkring 

  1,228 1,242  1,065 1,044 

Aanvaarding gokken 
in vriendenkring 

  1,192*** 1,192** 1,204** 1,212** 

Deelname aan 
casinoavond 
jeugdbeweging 

  2,123 2,102 1,917 2,008 

Block 4: school en 
gokken 

      

Afspraken rond 
gokken 

   1,184 1,253 1,195 

Informatie rond 
gokken 

   0,817 0,716 0,807 

Block 5: gokspel als 
cadeau 

      

Gokspel als cadeau     2,737*** 2,745*** 

Block 6: kennis van 
regelgeving 

      

Kennis gokken in 
casino/automatenhal 

     1,594 

Kennis gokken op 
gokautomaat in 
café/wedkantoor 

     1,228 

Nagelkerke R² 0,189 0,344 0,395 0,396 0,429 0,436 

       

Significance of the 
Block 

χ²(5)=55,
939; 
p=0,000 

χ²(3)=52,75
4; p=0,000 

χ²(3)=19,
250; 
p=0,000 

χ²(2)=0,558
; p=0,852 

χ²(1)=12,
921; 
p=0,000 

χ²(2)=2,9
25; 
p=0,232 

*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01 ; * p ≤ 0,05 
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6.4 Het profiel van de leerling die aangeeft risico- of 
probleemgokker te zijn 
 

Deze profilering werd opgesteld op basis van de gegevens van Vlaanderen en Wallonië 

gecombineerd. Om dit profiel te kunnen bekomen, werd er tevens noodgedwongen gewerkt 

met een gereduceerd model. Zo werden de variabelen die in eerder geteste modellen (in 

de analyses voorbije jaar, occasioneel gokken en occasioneel gokken met klassieke 

kansspelen) geen impact bleken te hebben weggelaten. Als afhankelijke variabele werd 

gekozen voor de combinatie van probleem- en risicogokkers omdat elk van de groepen 

apart te klein was om een analyse op te doen. 

 

De bevindingen van deze resultaten kan u raadplegen in 5.5 Het profiel van de leerling die 

aangeeft risico- of probleemgokker te zijn, op pagina 94. 
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Hoofdstuk 7: Vergelijking resultaten Vlaanderen – 

Wallonië  
 

7.1 Wie heeft het afgelopen jaar digitaal of klassiek gegokt?  
 

7.1.1 Achtergrondkenmerken 
 

 Zowel in Vlaanderen als Wallonië blijken jongens vaker dan meisjes aan te geven dat 

ze het voorbije jaar gegokt hebben. 

 In Vlaanderen is het hebben van een eigen inkomen een belangrijke voorspeller, waar 

dit in Wallonië geen rol blijkt te spelen. 

 In Wallonië is dan weer de opleiding van de leerling relevant: leerlingen uit het ASO 

geven vaker aan het voorbije jaar gegokt te hebben, in vergelijking met leerlingen uit 

het TSO en BSO. 

 

7.1.2 Thuisomgeving en gokken 

 

 Zowel in Vlaanderen als Wallonië blijkt de thuisomgeving een belangrijke impact te 

hebben op het gokgedrag: leerlingen met een tolerante thuisomgeving, geven vaker 

aan gegokt te hebben het voorbije jaar. 

 

7.1.3 Vrienden en gokken 

 

 Voor Vlaamse leerlingen blijkt de vriendenkring een belangrijke impact te hebben op 

het gokgedrag. Wie een gokker in de vriendenkring heeft of vrienden die tolerant zijn 

ten aanzien van gokken, geeft vaker aan te gokken. Dit blijkt in Wallonië dan weer 

helemaal niet het geval te zijn. 

 

7.1.4 School en gokken 

 

 In Vlaanderen blijkt school een impact te hebben op het gokgedrag, in die zin dat 

leerlingen die op school over gokken geïnformeerd werden, vaker aangeven het 

voorbije jaar gegokt te hebben dan jongeren die deze informatie niet kregen op school. 

In Wallonië blijkt de school op dat vlak geen impact te hebben. 

 

7.1.5 Gokspel als cadeau 

 

 Zowel in Vlaanderen als Wallonië blijkt het cadeau krijgen van een gokspel een 

belangrijke voorspeller voor het gokgedrag gedurende het afgelopen jaar. Wie een 

gokspel cadeau kreeg, blijkt significant vaker aan te geven gegokt te hebben, ten 

opzichte van wie dit niet cadeau kreeg. 
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7.1.6 Kennis van de regelgeving 

 

 Zowel in Vlaanderen als Wallonië blijkt kennis van de regelgeving geen rol te spelen op 

het vlak van het gokgedrag in het voorbije jaar. 

 

7.2  Het profiel van de leerling die occasioneel gokt met inzet 
 

7.2.1 Achtergrondkenmerken 
 

 Zowel in Vlaanderen als Wallonië blijken jongens vaker dan meisjes aan te geven dat 

ze occasioneel gokken. 

 Ook zowel in Vlaanderen als Wallonië is het hebben van een eigen inkomen een 

belangrijke voorspeller. 

 

7.2.2 Thuisomgeving en gokken 

 

 Zowel in Vlaanderen als Wallonië blijkt de thuisomgeving een belangrijke impact te 

hebben op occasioneel gokken, maar wel op verschillende manieren:  

o In Vlaanderen:  

 wie afspraken heeft over gokken thuis, is vaker occasioneel gokker; 

 wie in de thuisomgeving een gokker heeft, is vaker occasioneel gokker; 

o In Wallonië:  

 leerlingen met een tolerante thuisomgeving, geven vaker aan 

occasionele gokkers te zijn. 

 

7.2.3 Vrienden en gokken 

 

 Voor zowel Vlaamse als Waalse leerlingen blijkt de vriendenkring een belangrijke 

impact te hebben op het gokgedrag. Zo zijn leerlingen met een vriendenkring die 

tolerant is ten opzichte van gokken, vaker occasionele gokkers. In Vlaanderen is 

het bovendien zo dat leerlingen met een gokker in de vriendenkring ook vaker 

aangeven zelf occasioneel te gokken, in vergelijking met leerlingen die geen gokker 

in de vriendenkring hebben. 

 

7.2.4 School en gokken 

 

 Geen impact vastgesteld. 
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7.2.5 Gokspel als cadeau 

 

 Zowel in Vlaanderen als Wallonië blijkt het cadeau krijgen van een gokspel een 

belangrijke voorspeller voor occasioneel gokgedrag. Wie een gokspel cadeau kreeg, 

blijkt significant vaker aan te geven gegokt te hebben, ten opzichte van wie dit niet 

cadeau kreeg. 

 

7.2.6 Kennis van de regelgeving 

 

 Zowel in Vlaanderen als Wallonië blijkt kennis van de regelgeving geen rol te spelen 

op het vlak van het gokgedrag in het voorbije jaar. 

 

7.3 Het profiel van de leerling die occasioneel deelneemt aan 
klassieke kansspelen met inzet 
 

7.3.1 Achtergrondkenmerken 
 

 Zowel in Vlaanderen als Wallonië blijken jongens vaker dan meisjes aan te geven dat ze 

occasioneel traditioneel gokken. 

 Ook zowel in Vlaanderen als Wallonië is het hebben van een eigen inkomen een belangrijke 

voorspeller. 

 

7.3.2 Thuisomgeving en gokken 

 

 Zowel in Vlaanderen als Wallonië blijkt de thuisomgeving een belangrijke impact te 

hebben op occasioneel gokken, maar wel op verschillende manieren:  

 In Vlaanderen: wie afspraken heeft over gokken thuis, is vaker occasioneel gokker; 

 In Wallonië: leerlingen met een tolerante thuisomgeving, geven vaker aan 

occasionele gokkers te zijn. 

 

7.3.3 Vrienden en gokken 

 

 Voor zowel Vlaamse als Waalse leerlingen blijkt de vriendenkring een belangrijke 

impact te hebben op het gokgedrag. Zo zijn leerlingen met een vriendenkring die 

tolerant is ten aanzien van gokken, vaker occasionele gokkers. In Vlaanderen is het 

bovendien zo dat leerlingen met een gokker in de vriendenkring ook vaker 

aangeven zelf occasioneel te gokken, in vergelijking met leerlingen die geen gokker 

in de vriendenkring hebben. 
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7.3.4 School en gokken 

 

 In Vlaanderen blijken jongeren die op school afspraken hebben omtrent gokken, 

vaker occasionele traditionele gokkers te zijn dan jongeren die deze afspraken niet 

hebben. In Wallonië kon geen impact van schoolfactoren worden vastgesteld. 

 

7.3.5 Gokspel als cadeau 

 

 Zowel in Vlaanderen als Wallonië blijkt het cadeau krijgen van een gokspel een 

belangrijke voorspeller voor occasioneel gokgedrag. Wie een gokspel cadeau kreeg, 

blijkt significant vaker aan te geven gegokt te hebben, ten opzichte van wie dit niet 

cadeau kreeg. 

 

7.3.6 Kennis van de regelgeving 

 

 In Vlaanderen blijken leerlingen die weten dat het in België wettelijk toegestaan is 

om in een casino of speelautomatenhal te spelen vanaf 21 jaar, vaker occasionele 

gokkers blijken te zijn dan leerlingen die dit niet weten. Voor Wallonië werd geen 

invloed van de kennis van de regelgeving vastgesteld. 
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Deel III. 

Preventie- en vroeginterventiemaatregelen in België 
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Dit deel van het onderzoeksrapport biedt inzicht in het studieverloop van werkpakketten 2 

tot en met 4 van de studie gokgedrag van jongeren in België. Volgende onderzoeksdoelen 

werden hiermee bereikt: 

 bestaande praktijk van preventie en vroeginterventie identificeren en evalueren aan 

de hand van ‘practice based’ en ‘evidence based’ criteria; 

 het formuleren van aanbevelingen voor betrokken stakeholders. 

De methodiek en de bijhorende resultaten worden stapsgewijs toegelicht. Omdat er echter 

verschillende onderzoeksmethodieken werden toegepast om bovenstaande doelen te 

verwezenlijken, wordt er gestart met een kadering betreffende de wijze waarop deze 

methodieken elkaar opvolgen en aanvullen. Hiertoe worden ze weergegeven in de cyclus 

voor praktijkonderzoek van van der Donk en van Lanen (2012). 

 

 

FIGUUR 6. CYCLUS VOOR PRAKTIJKONDERZOEK (VAN DER DONK, & VAN LANEN, 2012) 

Hoewel tijdens elke fase van het onderzoek de cyclus voor praktijkonderzoek continu 

doorlopen werd, wordt met Figuur 7 schematisch weergegeven hoe deze verschillende 

fases en de bijhorende methodieken in dit onderzoek op elkaar aansluiten. Hoofdzakelijk 

wordt er inzicht geboden in het iteratief proces van de onderzoekstappen ‘4. verzamelen’ 

en ‘5. analyseren en concluderen’ omdat in deze fases diverse onderzoeksmethodieken 

werden gehanteerd. 

Zo werd de fase van dataverzameling aangevat met gestructureerde interviews. Op basis 

van de analyse van deze interviews werd de inhoud van de map-it-sessie bepaald. 

Vervolgens werd de informatie bekomen tijdens de map-it-sessie samengevat en 

geanalyseerd. Op basis hiervan werden de vragen en stellingen voor de focusgroep 

voorbereid. De bekomen resultaten van de focusgroep werden vervolgens afgetoetst aan 

de inhoud van een aantal specifieke visieteksten. In elke fase werd de bekomen informatie 

aldus afgetoetst en uitgediept. Op basis van de resultaten konden de aanbevelingen 

worden geformuleerd. Meer informatie omtrent de ondernomen onderzoeksstappen kan u 

raadplegen in hoofdstukken 9 en 10. 

1. Oriënteren

2. Richten

3. Plannen

4. Verzamelen

5. Analyseren 
en concluderen

6. Rapporteren 
en presenteren
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FIGUUR 7. OVERZICHT ONDERZOEKSACTIVITEITEN IN CYCLUS VOOR PRAKTIJKONDERZOEK 

  

1. Beschrijving van 
preventie en 

vroeginterventie

2. Evaluatiemethodieken 
preventie: EDPQS, PSP

3. Planning onderzoeksopzet: 
interviews - map-it -

focusgroep - documentanalyse

4. Interviews PSP

4. Map-it

4. Focusgroep

5. Samenvatting map-it en 
richtlijnen

5. Samenvatting 
focusgroep en 

verfijnde richtlijnen

4. Documentanalyse

5. Bevestiging en 
aanvulling adviezen

5. Reflectieschema's PSP

6. Aanbevelingen in 
onderzoeksrapport
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Hoofdstuk 8: Preventie en vroeginterventie in kader 

van onderzoek naar gokgedrag van jongeren in België 
 

De visie inzake preventie die hier naar voren gebracht wordt, werd overgenomen uit de 

“krachtlijnen voor preventie en behandeling” van het Vlaams Expertisecentrum voor 

alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD, 2009). 

 Preventie inzake gokken heeft als algemene doelstelling problemen als gevolg van 

deelname aan kansspelen te voorkomen. Dit houdt in dat individu én samenleving leren 

omgaan met kansspelen. Door op een verantwoordelijke manier om te gaan met de 

gokspelen (van niet-gebruik tot schadebeperkend), door het thema bespreekbaar te 

maken, door genuanceerd na te denken over kansspelen en door op een doordachte en 

verantwoordelijke manier met kansspelen in uw omgeving en in de samenleving om te 

gaan. 

Deze algemene doelstelling kan, afhankelijk van de situatie en de 

persoonlijkheidskenmerken, als volgt worden gedifferentieerd: 

 Niet-gebruik aanmoedigen, ondersteunen en bestendigen 

Gokken mag nooit vanzelfsprekend zijn; niet-deelname is altijd de veiligste en meest 

gezonde keuze. Voor minderjarige personen is het zelfs de enige wettelijke optie. 

 Experimenteergedrag uitstellen 

Onderzoek toont aan dat hoe jonger men met kansspelen in aanraking komt, hoe groter 

de kans is op later probleemgebruik (Grant et al., 2009; Jiménez-Murcia et al., 2010; 

Lynch, Maciejewski, & Potenza, 2004; Burge, Pietrzak, & Petry, 2006). Preventie-

initiatieven voor jongeren dienen daarom gericht te zijn op het uitstellen van de 

beginleeftijd en op het bestendigen van niet-gebruik. 

 Verantwoordelijk gedrag bevorderen 

Door het aanleren van persoonlijke en sociale vaardigheden, met inbegrip van financiële 

geletterdheid, en door het aanbieden van correcte informatie en structurele ondersteuning, 

zetten we mensen aan tot bewust, weloverwogen en verantwoordelijk gedrag. 

 Vroegtijdige aanpak stimuleren 

Hoe sneller problemen worden opgemerkt en aangepakt (bijvoorbeeld begeleiding van 

experimenterende jongeren, ondersteunen van ouders), hoe groter de kans op 

gedragsverandering is. 

 Schade beperken 

Wanneer stoppen met kansspelen op een bepaald moment geen haalbare doelstelling is 

voor een gokker, is het van belang - zowel voor de gokker zelf als voor zijn omgeving - 

om in tussentijd de schade die uit deze deelname voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. 

Dit kunnen we doen door structurele interventies (bijvoorbeeld voorzien van een beperkt 

bedrag om uit te geven, het opleggen van een tijdslimiet) en door maatregelen op het 

niveau van persoonlijk en maatschappelijk functioneren van de gokker (bijvoorbeeld 

schuldbemiddeling). (VAD, 2009) 

 



 

110 
 

8.1 Strategieën 
 

Om bovenstaande gedifferentieerde doelstellingen te realiseren dienen verschillende 

strategieën toegepast te worden. Het gelijktijdig inzetten van meerdere strategieën is de 

meest effectieve aanpak. 

 Persoons- en structuurgericht 

o persoonsgerichte strategieën: educatie, counceling, begeleiding, ... 

o structuurgerichte strategieën: regelgeving, kansspelbeleid in de organisatie, 

welzijnsbeleid, sociaal-economisch beleid en laag-drempelig begeleidings- en 

hulpverleningsaanbod 

 Universeel, selectief en geïndiceerd 

o universele strategieën: voor algemene doelgroepen 

o selectieve strategieën: voor risicogroepen 

o geïndiceerde strategieën: voor probleemgroepen en -individuen 

 Alcohol- en drugspeciek en gezondheidspromotie 

o kansspelspecieke preventie: bijbrengen van kennis en inzicht en het aanleren 

van specieke vaardigheden zoals financiële geletterdheid 

o gezondheidspromotie: het aanleren van algemene persoonlijke en sociale 

vaardigheden zoals communicatie, assertiviteit, conflicthantering en omgaan 

met stress 

o een gokbeleid, gekaderd in een gezondheidsbeleid 

 Multi- en intersectorale aanpak 

o multisectorale aanpak in verschillende sectoren zoals onderwijs, werk, 

jeugdwerk, vrijetijd, media, welzijns- en gezondheidzorg - betrekken van het 

gezin 

o intersectorale aanpak: lokaal beleid waarin de verschillende sectoren 

afstemming zoeken 

 Verschillende doelgroepen 

o interventies naar de uiteindelijke doelgroep (doelwitgroep) 

o vorming en ondersteuning van intermediairen zoals leerkrachten, artsen, 

jeugdwerkers, welzijnswerkers, lokale beleidsvoerders, enz. 

Afhankelijk van de doelgroep zullen voor elk van de strategieën bepaalde van de hierboven 

geformuleerde doelstellingen van toepassing zijn. Het aanmoedigen van niet-gebruik hoort 

bijvoorbeeld bij universele preventie en schadebeperking eerder dan bij geïndiceerde 

preventie. (VAD, 2009) 

Het doelgerichte karakter is essentieel in elke preventieve actie. Veel initiatieven hebben 

echter een preventieve waarde zonder dat ze dit als doel vooropstelden. Zo is het opnemen 

van lessen financiële geletterdheid in het onderwijscurriculum tevens van preventieve 

waarde daar jongeren op een kritische en verantwoordelijke manier leren omgaan met 

geld. Toch zal een dergelijke actie niet als preventieve actie beschouwd worden in dit 

onderzoek. Werkelijke preventie komt namelijk tussen in de interactie van de mens met 

zijn omgeving. Om deze reden is preventie ook norm- en waardegeladen. Hoewel preventie 

gericht is op het voorkomen van problemen, kunnen ondernomen acties aldus niet voor 

iedereen even waardevol zijn. De opvatting over wat een geschikte of goede preventieve 

actie is, kan daarom sterk verschillen. Om deze reden wordt in dit onderzoek tevens 

opgenomen wat wenselijke preventie is. (Goris, Burssens, Melis & Vettenburg, 2007) 
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Bijkomend dient er opgemerkt te worden dat kansspelaanbieders ook hun bijdrage aan 

preventie leveren, in het kader van het streven naar de erkenning van aanbieder van 

verantwoorde spelen.  Om het certificaat “Responsible Gaming” van de Europese 

loterijenvereniging  te behalen, dient men te voldoen aan de Europese spelrichtlijnen 

(https://www.european-lotteries.org/european-gaming-standards). 

Enkele initiatieven die gestimuleerd worden zijn het beschermen van de belangen van 

spelers en kwetsbare groepen, het ontwikkelen van spelen die rekening houden met 

onderzoeksgegevens en het verschaffen van duidelijke informatie om mensen te steunen 

in het nemen van geïnformeerde beslissingen. Zo toont men waarschuwingen op 

kansspelen, vermeldt men de winstverdeling en winstkans op de producten en leidt men 

personeel op om te reageren op problematisch gokgedrag. Deze initiatieven vanuit de 

sector zelf hebben we niet opgenomen in ons onderzoek, aangezien we willen onderzoeken 

hoe preventie gedaan kan worden door onafhankelijke instanties, voor wie preventie het 

hoofddoel is en die zich daarom tevens richten op vroegdetectie en –interventie. 
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8.2 Wenselijke preventie-initiatieven 

 

Wenselijke preventie: 

- schept voorwaarden om problemen steeds vroeger te voorkomen, 

- is maximaal offensief, 

- bouwt een integrale aanpak uit, 

- is participatief, 

- en heeft een democratisch karakter. 

Wenselijke preventie heeft aldus vijf dimensies: radicaliteit, offensiviteit, 

integraliteit, participatie en democratisch karakter. De vijf dimensies hangen 

onderling nauw samen. Het zijn dimensies van eenzelfde realiteit. Ze werken sterk 

op elkaar in. Wie streeft naar wenselijke preventie mag geen enkele dimensie 

verwaarlozen. (Goris et al., 2007, p.40) 

 

Een gedetailleerdere omschrijving van de vijf bovenstaande dimensies komt aan bod in 9.1 

Toetsingscriteria. Wenselijke preventie-initiatieven verschillen aldus van de vraag welke 

preventie werkt en wat er wel of niet als preventie bestempeld kan worden. (Goris et al., 

2007) 

Om preventie te onderscheiden van initatieven met preventieve waarde stellen Goris et al. 

(2007) het sleutelcriterium ‘doelbewustheid’ voorop. Dit betekent dat slechts wanneer een 

activiteit wordt opgezet met als doel een probleem te voorkomen het een preventie-

initiatief betreft. Om aan goede preventie te kunnen doen, dient er geïnvesteerd te worden 

in een probleemkeuze, alsook –analyse. Er kan namelijk enkel gericht preventief 

opgetreden worden als het probleem met al zijn factoren bekend is.  

In het kader van dit onderzoek werden twee preventie-initiatieven geëvalueerd. Dit zijn 

initiatieven gericht op het doelbewust en systematisch voorkomen van een probleem ten 

aanzien van een niet-geïndividualiseerde maar wel gespecificeerde doelgroep (Goris et al., 

2007). Tevens werd er één initiatief met preventieve waarde geëvalueerd omwille van de 

actuele inzetbaarheid en bekendheid bij nationale hulpverlenings- en preventiediensten. 

Naarmate de betrokken personen meer verwikkeld zijn in de problematiek van gokken en 

kansspelen kunnen deze initiatieven ook een waarde als vroeginterventie hebben. 

 

8.3 Vroeginterventie 

 

Verstuyf (2007) hanteert in een rapport over vroeginterventie bij middelengebruik de 

volgende definitie:  

“Alle methodologisch onderbouwde acties die professionelen uit de welzijns- en 

gezondheidssector en andere relevante sectoren toepassen met de bedoeling personen 

met riskant of problematisch middelengebruik zo vroeg mogelijk te identificeren, hen te 

motiveren tot gedragsverandering en verder te ondersteunen bij deze 

veranderingstrategie[sic].” (p.8). 
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Het doel van deze acties is het reduceren van de (risico’s op) schade die optreedt indien 

het gebruikspatroon wordt verdergezet (Verstuyf, 2007). Vroeginterventie bij verslaving 

wordt daarom gesitueerd op het continuüm tussen preventief werken en gespecialiseerde 

hulpverlening, zoals te zien in Figuur 8. 

 

FIGUUR 8. SCHEMA BEWERKT IN ‘PROMOTION, PREVENTION AND EARLY INTERVENTION-A MONOGRAPH. 

(COMMONWEALTH DEPARTMENT OF HEALTH AND AGED CARE, 2000) 

 

Vroeginterventie kan aldus bij jongeren met het risico op verslaving ingezet worden op het 

moment dat preventie-initiatieven niet meer voldoen en gespecialiseerde hulpverlening 

nog niet aangewezen is (Verstuyf, 2007).  De implementatie van dergelijke 

vroeginterventie is momenteel nog beperkt. Bijgevolg bestaan er nog maar weinig 

methodologisch onderbouwde acties voor. (Boonen, Stieglitz & Nijs, 2015-a) 

 

 

FIGUUR 9. SITUERING VROEGINTERVENTIE BINNEN HET GETRAPTE ZORGAANBOD IN DE VERSLAVINGSZORG (BOONEN, 
STIEGLITZ & NIJS, 2015-A) 
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8.4 Naar evidence based preventie en vroeginterventie 

 

Om te vermijden dat middelen nutteloos geïnvesteerd worden in initiatieven die geen of 

weinig resultaten boeken, wordt preventie en vroeginterventie onderbouwd aan de hand 

van de wetenschappelijke indicaties van effectiviteit. Dit wordt tevens evidence-based 

werken genoemd. (Burssens, Goris, Melis & Vettenburg, 2014) 

Evidence-based werken of evidence based practice, ontwikkeld binnen de 

gezondheidszorg, betekent dat je als professional op zoek gaat naar het bewijs van 

effectiviteit van een (be)handeling op basis van onderzoek (Kuiper, Verhoef, de Louw & 

Cox, 2004).  Vervolgens integreer je je eigen praktijkkennis met deze resultaten van 

onderzoek om, rekening houdend met de wensen en noden van de cliënt of doelgroep, tot 

de best mogelijke (be)handeling te komen. Smeijsters (2009) geeft dit schematisch als 

volgt weer, zie Figuur 10. 

  

 

FIGUUR 10. INTEGRATIE VAN DE VERSCHILLENDE KENNISBRONNEN TOT EVIDENCE (SMEIJSTERS, 2009) 

 

Om op deze wijze te kunnen werken in preventie, dient de effectiviteit van de preventie-

activiteit voorhanden gemeten te worden. Omdat er zich heel wat methodologische 

meetproblemen kunnen voordoen, wordt een kritische blik op de resultaten en aandacht 

voor de gebruikte meetmethodes steeds aangeraden (Burssens et al., 2014). 

Evidence-based werken is slechts één van de vele overwegingen die gemaakt moeten 

worden in het opstellen van een goed preventie-initiatief. Zo dienen ook de eindgebruikers 

betrokken te worden, dient er rekening gehouden te worden met de waarden en normen 

van de doelgroep, etc. Hoewel een evidence based basis kan bijdragen aan de effectiviteit 

van het initiatief dienen deze andere domeinen zeker ook goed bewaakt te worden. Om 

die reden werd de evaluatie van bestaande preventie- en vroeginterventie-initiatieven 

voltrokken aan de hand van een ruimer kader, namelijk dit van wenselijke algemene 

preventie zoals opgesteld door Vettenburg et al. (2003). 

 



 

115 
 

8.5 Naar practice based evidence voor bestaande initiatieven 

 

Naast theoretische inzichten is gespecialiseerde praktijkervaring tevens van groot belang 

om goed onderbouwde preventie-activiteiten te ontwikkelen. Wanneer deze ervaring 

geëxpliciteerd wordt en bevestigd door andere professionals met dezelfde specialisatie, 

ontstaat er practice based evidence. Practice based evidence legt aldus de nadruk op de 

ervaringskennis, zowel van de professional als de cliënt (Barkham, & Mellor-Clark, 2003; 

Van Yperen, & Veerman, 2007). Het gaat er om de kwaliteit van interventies en producten 

in de reguliere werksetting te verhogen. Dit kan door ervaringskennis te verwoorden, te 

systematiseren en door te ontwikkelen tot best practices, zoals schematisch weergegeven 

in Figuur 11. Een goede werkwijze is om  praktijkonderzoekers, professionals en cliënten 

in dialoog met elkaar te brengen om best practices te ontwikkelen en zo te komen tot co-

creatie. (Smeijsters, 2009) 

 

 

FIGUUR 11. ERVARINGSKENNIS LEIDT TOT BEST PRACTICES (SMEIJSTERS, 2009) 

 

In realiteit steunen evidence based practice en practice based evidence op elkaar. Het zijn 

twee concepten die erg verweven zijn met elkaar. Zolang er een uitwisseling tussen beide 

aanpakken plaatsvindt, zijn groei en verbetering mogelijk, zowel op het vlak van de 

bestaande theorie als van de praktijk. 
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Hoofdstuk 9: Identificatie en toetsing van huidige 

preventie- en vroeginterventie-initiatieven. 
 

In werkpakket 2 richtte het onderzoek zich op het identificeren van de bestaande 

preventie- en vroeginterventiepraktijk om deze vervolgens te toetsen aan ‘practice based’ 

en ‘evidence based’ criteria. Dit werd gedaan door bestaande Nederlands- en Franstalige 

acties omtrent preventie en vroeginterventie met betrekking tot geld- en kansspelen te 

evalueren aan de hand van twee sets van evaluatiecriteria. 

Met behulp van een ‘evidence based’ criteriaset op basis van theorie en wetenschappelijk 

onderzoek naar de werkzame factoren van preventie werd er gereflecteerd over de 

geselecteerde preventiepakketten. Elke interventie werd afgetoetst aan de dimensies van 

wenselijke preventie. Het verwachte of werkelijke effect van de interventies werd ter 

discussie gesteld in de map-it en focusgroep. Vervolgens werden adviezen opgesteld aan 

de hand van de ervaringskennis van de betrokken professionals en de documentanalyse. 

 

9.1 Methode en procedure 

 

9.1.1 Verzameling preventie- en vroeginterventie-initiatieven 

 

In een eerste fase werden de bestaande Belgische preventie- en vroeginterventie-

initiatieven verzameld, zowel Nederlands- als Franstalig. Hiervoor werd er beroep gedaan 

op verschillende preventieorganisaties in beide gemeenschappen en werd er een 

uitgebreide internetzoektocht opgezet.  

In Tabel 131 kan u de bekomen preventie-initiatieven alsook initiatieven met preventieve 

waarde raadplegen. 

 

TABEL 131. OVERZICHT PREVENTIEMATERIALEN OMTRENT KANSSPELEN IN BELGIË 

Vlaanderen Wallonië 

gokhulp.be aideauxjoueurs.be 

Bluf! Bluff! 

You bet!  

Brochure gokken, VAD Brochure Les jeux sont faits, rien ne va plus !, Le 

Pélican 

Folder De Kansspelcommissie beschermt de 

spelers (incl. toegangsverbodformulier), FOD 

Justitie Kansspelcommissie 

Folder La Commission des jeux de hasard 

protège les joueurs (formulaire de demande 

d’exclusion inclus), SPF Justice Commission des 

jeux de hasard 

Knop/banner Kansspelcommissie en gokhulp.be 

op website van kansspeloperatoren (eerder 

vroeginterventie) 

Bouton/banner Commission des jeux de hasard 

et aideauxjoueurs.be au site Web d’offreurs des 

jeux de hasard 

Training van Onbewuste Processen (TOP) 

Gambling, train your gambling away, universiteit 

Antwerpen en Amsterdam (vroeginterventie, 

behandeling +18) 

TOP, Gambling, train your gambling away, 

université d’Anvers et Amsterdam (intervention 

précoce, traitement +18) 
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Naast deze materialen bestaan er in België tevens een aantal organisaties die preventie 

voor gokken aanbieden. Deze organisaties gaven echter te kennen ofwel enkel materialen 

op vraag en op maat te voorzien ofwel niet te beschikken over materialen specifiek op 

gokken gericht. Sommigen gaven aan dat gokken wel wordt opgenomen in de algemene 

preventie van verslaving, zoals bv. voor alcohol, drugs en mediagebruik. 

Op basis van de eerdergenoemde definitie van preventie-initiatieven, aldus rekening 

houdend met het criterium van doelbewustheid, en de doelgroep van dit onderzoek werden 

volgende pakketten geselecteerd voor de evaluatie: 

 Bluf! 

 You bet! 

Deze pakketten richten zich uitdrukkelijk op een minderjarig publiek. 

De zelfhulpwebsite gokhulp.be werd echter tevens opgenomen in de evaluatie omwille van 

het actuele en bekende karakter bij nationale hulpverlenings- en preventiediensten. 

Hoewel het hoofddoel van deze website niet preventie maar ondersteuning bij zelfhulp is, 

betreft het een initiatief met een aanzienlijke preventieve waarde. Deze website is 

toegankelijk voor iedereen, dus ook minderjarigen, wat haar interessant maakt in het 

kader van dit onderzoek.  

Elk van deze pakketten bevat elementen van vroeginterventie. Vooral op de website 

gokhulp.be zijn deze opvallend, denk aan de zelftest en zelfhulp waar gebruikers 

vrijblijvend beroep op kunnen doen. Bluf! en You bet! kunnen ook waardevol zijn als 

vroeginterventie, met name wanneer ze ingezet worden in een groep waar reeds gokkende 

jongeren aanwezig zijn. 

In kansspelinrichtingen worden ook folders en brochures aangeboden ter preventie van 

problematisch gokken.  Deze hebben we niet opgenomen in het onderzoek, omdat ze 

uitdrukkelijk gericht zijn op volwassen spelers met toegang tot kansspelinrichtingen.  

 

9.1.2 Toetsingscriteria 

 

In een tweede fase werden de toetsingscriteria verzameld, dewelke gebruikt werden om 

de bestaande preventie- en vroeginterventie-initiatieven te evalueren. Aanvankelijk werd 

er geopteerd voor het Europees referentiekader voor het evalueren van preventietools, 

namelijk de European drug prevention quality standards (EDPQS) (Brotherhood, & 

Sumnall, 2011). Na overleg werd er besloten om deze criteria te testen door middel van 

de EDPQS Toolkit 2: Self-Assessment & Reflection toe te passen. Vermits men in de 

hulpverlening eenzelfde benadering hanteert voor gedragsverslaving als voor 

middelenverslaving bleek dit Europees referentiekader in eerste instantie geschikt. 

Na de testfase werd echter duidelijk dat de EDPQS Toolkit 2 best gehanteerd wordt tijdens 

de ontwikkeling van preventie-initiatieven. Omdat deze veel gedetailleerde vragen omtrent 

de interne werking van de organisatie en structurele beslissingen die tijdens het ontwerp 

genomen worden - gaande van voorziene financiële middelen, het betrekken van andere 

organisaties, opleiding van de werknemers, etc. - omvat, werd er besloten verder te 

zoeken naar een medium dat meer gericht is op de praktijk en uitvoering van een 

preventie-initiatief.  

Na een zoektocht in de relevante literatuur werd er vastgesteld dat Vettenburg et al. (2003) 

een preventiespiegel voor projecten (PSP) in de uitvoerende fase ontworpen hebben. De 
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PSP tracht reflectie over de verschillende dimensies van een preventieproject te 

stimuleren. Deze dimensies, van wenselijke preventie, worden in het kader van dit 

onderzoek als volgt omschreven: 

 Radicaliteit 

Het is wenselijk om de ontwikkeling van probleem- of risicosituaties bij kinderen en 

jongeren vroeger op de ontwikkelingslijn aan te pakken en te stoppen. Dit kan door 

middel van het doorgeven van informatie aan organisaties of instanties die vroeger 

op de ontwikkelingslijn werkzaam zijn. Bijvoorbeeld: 

o aandacht creëren voor de ontstaansgronden van de problematiek, 

o signaleren van opgedane kennis aan organisaties of beleidsinstanties. 

 Offensiviteit 

Het is wenselijk de handelingsmogelijkheden van kinderen en jongeren zoveel 

mogelijk uit te breiden of te verruimen door middel van het project, door 

o nieuwe alternatieven aan te bieden, 

o bestaande alternatieven te stimuleren i.t.t. enkel het ongewenste gedrag te 

ontraden of af te remmen, 

o vrijwillige deelname mogelijk te maken i.t.t. verplichte deelname. 

 Integraliteit 

Het is wenselijk dat er niet louter persoonsgericht wordt gewerkt, maar dat tevens 

de context geïntegreerd wordt. Dit kan door zowel persoonsgerichte acties als 

contextgerichte acties op te nemen in het project. 

 Participatie 

Het is wenselijk dat kinderen en jongeren betrokken worden in het project, tijdens 

zoveel mogelijk fasen: initiatiefname, probleemanalyse en –formulering, planning 

en strategiebepaling, uitvoering, en evaluatie. 

 Democratisch karakter 

Het is wenselijk dat de vooropgestelde doelgroep daadwerkelijk bereikt wordt en 

dat men daarbij voor de verschillende groepen binnen de samenleving aandacht 

heeft. Hiervoor dient er bewust om te worden gegaan met: 

o doelgroepkeuze, 

o inclusiviteit (zo min mogelijk uitsluiten van deelgroepen). 

 

9.1.3 Interviews preventiespiegel projecten 

 

De PSP is een reflectie-instrument. Het laat de gebruiker stilstaan bij vijf dimensies van 

algemene wenselijke preventie en staat hiermee toe een overzicht te creëren van de 

groeimogelijkheden van bepaalde projecten en/of acties binnen een project. De toepassing 

van dit reflectie-instrument verloopt in drie fasen: een interview met één of twee 

medewerkers/ontwikkelaars van het preventie-initiatief, het invullen van de bijhorende 

reflectieschema’s om eventuele groeimarges te verduidelijken en een reflectiemoment met 

meerdere medewerkers om tot een constructieve discussie betreffende de groeimarges te 

komen. 

Omdat de gestructureerde interviews behoorlijk omvangrijk zijn, werd deze taak verdeeld 

onder de onderzoekers. Eén onderzoeker nam een diepte-interview af bij een medewerker 

van de kansspelcommissie betreffende Bluf! en de verplichte verwijsknop (naar 

kansspelcommissie of gokhulp.be) op digitale goksites – laatstgenoemde resulteerde in 

een interview over de volledige zelfhulpwebsite en werd als dusdanig verwerkt –. Een 

andere onderzoeker interviewde een stafmedewerker van de VAD en een preventiewerker 
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van de Centra voor Alcohol en andere Drugproblemen (CAD Limburg) omtrent You bet!, 

alsook een tweede medewerker van de CAD voor het preventieve aspect van de 

zelfhulpwebsite gokhulp.be.  

 

9.2 Resultaten 

 

Verwerking van de interviews gebeurde door het bijhorende reflectieschema aan te vullen. 

Hierin worden de antwoorden gestructureerd weergegeven en aangevuld met 

toelichtingen. Op deze manier wordt een visueel overzicht van de sterktes en zwaktes van 

elk preventieproject gecreëerd. Voor meer informatie met betrekking tot de interviews en 

het reflectieschema, kan u steeds de PSP en bijhorende handleiding (Vettenburg et al., 

2003) raadplegen. 

Eens de reflectieschema’s ingevuld waren, konden de reflectievragen opgesteld worden. 

Deze vragen kwamen tot stand door met een kritische blik naar de vaststellingen te kijken. 

In eerste instantie werden deze door elke onderzoeker individueel opgesteld. (Een 

overzicht van de eerste reflectievragen per project en per dimensie kan u terugvinden in 

de bijlagen 5, 6 en 7.) Vervolgens werden deze inzichten gedeeld en gezamenlijk bekeken. 

Na een horizontale analyse van de reflectievragen werd er gekozen om algemene 

probleemstellingen op te stellen voor de volgende fase, in plaats van reflectievragen per 

project. Dit omdat de groeimarge zich over de projecten heen veelal op dezelfde dimensies 

bevond, nl. participatie, radicaliteit en offensiviteit. Deze keuze stond ons toe om vanuit 

algemenere reflectievragen per dimensie te vertrekken om probleemstellingen betreffende 

preventie voor gokgedrag van jongeren te formuleren. In de volgende fase werden deze 

probleemstellingen voorgelegd aan stakeholders tijdens een map-it-sessie.  

De geformuleerde probleemstellingen, per dimensie, zijn: 

 Radicaliteit: 

1. Early onset gokken als belangrijkste risicofactor voor gokproblemen krijgt te 

weinig aandacht binnen preventie. 

2. Preventieactiviteiten verzamelen onvoldoende achtergrondinformatie over 

de etiologie van de problematiek. 

 Offensiviteit: 

3. Jongeren krijgen momenteel geen alternatieve gedragsmogelijkheden voor 

gokken aangeboden. 

4. Jongeren nemen niet op vrijwillige basis deel aan preventie. 

 Integraliteit: 

5. Preventie voor jongeren wordt hoofdzakelijk op school aangeboden. Dit is 

een eng kader voor preventie. 

 Participatie: 

6. Er is onvoldoende medewerking van gokkende jongeren aan projecten 

(voorbereiding, planning, evaluatie en uitvoering) doordat ze zich niet 

gemakkelijk kenbaar maken. 

 Democratisch karakter: 

7. Digitale informatie omtrent gokken wordt niet op maat van jongeren 

aangeboden. 

8. Preventie is minder toegankelijk voor auditief, visueel, mentaal 

gehandicapte personen en vluchtelingen. 
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Hoofdstuk 10: Formulering van aanbevelingen en 

concrete adviezen 
 

In werkpakket 3 richtte het onderzoek zich op het bekomen van voorstellen ter verbetering 

van de preventie en vroeginterventie betreffende gokken voor jongeren. Hiervoor bouwden 

de onderzoekers verder op de bekomen resultaten van werkpakket 2. Het verloop hiervan 

wordt toegelicht onder methode en onderzoeksprocedure. Op basis van de input uit de 

voorgaande fasen werden er tevens concrete adviezen geformuleerd voor de verschillende 

stakeholders. 

 

10.1 Methode en procedure 

 

10.1.1 Map-it 

 

MAP-it is een participatieve mapping-methode, een toolkit om workshops met stakeholders 

van verschillende achtergronden en disciplines te modereren en te faciliteren. Meer 

achtergrondinformatie omtrent map-it kan u terugvinden op de desbetreffende website 

(www.map-it.be). Tijdens deze oplossingsgerichte mapping-sessie worden een aantal 

vastgestelde knelpunten besproken en worden er voor elk verbeterpunten geformuleerd. 

Deelnemers krijgen eveneens de mogelijkheid om zaken te ontwerpen zoals bv. een 

stripverhaal, beeldscherm, poster of specifiek gebruiksobject. Omwille van het creërende 

aspect van deze sessies vallen ze tevens onder de noemer co-design. Meer informatie 

omtrent co-design kan u raadplegen in het Rapport co-design-sessies met jongeren, 

ouders, hulpverleners en gamers (WP 3) (Boonen & Stieglitz, 2015-b). 

Op basis van de geformuleerde probleemstellingen werd de map voor de co-designsessie 

opgesteld. Deze wordt weergegeven in Figuur 13. Er werden tevens tool sheets, zie Figuur 

12, voorzien waarop de deelnemers bijkomende opmerkingen, tekeningen en ideeën 

konden uitwerken. De map-it ging door op 13 september 2016 te Leuven. Er namen 8 

personen deel. Er werd nagestreefd alle grote spelers op het domein van gokpreventie en 

vroeginterventie aanwezig te hebben. Zo was er 1 vertegenwoordiger van de 

kansspelcommissie aanwezig, 3 hulpverleners van CAD-Limburg, 1 persoon van de 

preventiedienst te Leuven, 1 vertegenwoordiger van de preventiedienst DRU-G te Genk, 1 

afgevaardigde van de gezinsbond, en 1 betrokkene van de CLB-koepel. 

 

FIGUUR 12. TOOL SHEET VOOR BIJKOMENDE OPMERKINGEN EN VORMGEVING 



 

121 
 

 

 

FIGUUR 13. MAP CO-DESIGNSESSIE VLAANDEREN 

 

 

10.1.1.1 Het verloop 

 

Het vooropgestelde scenario van de map-it vindt u in bijlage 8. Er werd gestart met een 

kennismakingsronde waarin eenieder zichzelf en zijn of haar expertise voorstelde. 

Vervolgens werd door de onderzoekers een korte inleiding gegeven aan de hand van het 

verzamelde cijfermateriaal. Aansluitend werd er per probleemstelling in groepjes van 3 

personen nagedacht over oplossingen, de uitwerking van de oplossingen, waar de 

oplossingen aan moeten voldoen om de doelgroep aan te spreken en hoe deze oplossingen 

een bredere context kunnen bereiken. Er werden 3 rondes in deze groepjes gehouden. 

Tenslotte vond er één gezamenlijke ronde plaats, waarin eenieder feedback kon formuleren 

op de voorstellen uit de andere groepen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van verschillende 

pictogrammen. Er werden echter enkel locks, likes en uitroeptekens teruggevonden. 

 

 

Niemand mag mijn voorstel 

bombarderen omdat ik het erg 

belangrijk vind.  

Hier geef ik graag feedback op omdat 

ik een aandachtspunt zie. 

 

Dit is een goed voorstel, ik bekrachtig 

het. 
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Van de verkregen informatie werd door de onderzoekers een samenvatting per 

probleemstelling opgemaakt. De feedback op de voorstellen werd ook opgenomen in deze 

samenvatting door middel van markeringen in verschillende kleuren. Deze samenvatting 

kan u raadplegen in bijlage 9. 

 

10.1.1.2 Resultaten map-it 

 

Op basis van de bovengenoemde samenvatting werden vervolgens  de belangrijkste 

punten voor preventie gedestilleerd en benoemd als richtlijnen. Deze richtlijnen met 

betrekking tot verschillende thema’s kwamen tot stand op inductieve wijze en kan u tevens 

raadplegen in bijlage 9. 

De co-designsessie werd enkel in Vlaanderen georganiseerd, met de bedoeling om te 

reflecteren over preventie in een ruim kader zodat de voorstellen toepasbaar zouden 

kunnen zijn in nationale context. Omwille van de praktische opzet en inhoudelijke 

overwegingen kozen de onderzoekers in Wallonië voor een focusgroep. Daarenboven werd 

een aftoetsing en ruimere exploratie van de inzichten verkregen in Vlaanderen als extra 

meerwaarde beschouwd voor dit onderzoek. 

 

10.1.2 Focusgroep 

 

Inhoudelijk bouwde de focusgroep aldus verder op de resultaten van de co-designsessie te 

Leuven en de gegevens uit het prevalentierapport (WP1). De te bespreken stellingen en 

vragen werden vooraf voorgelegd in de stuurgroep ter feedback. Deze feedback werd ter 

harte genomen en verwerkt in de vraagstelling, dewelke u kan raadplegen in bijlage 10. 

De focusgroep werd georganiseerd op 20 september 2016 te Louvain-la-Neuve. 

Deelnemers werden door middel van een uitnodiging via mail en vraag tot doorverwijzing 

gezocht op alle niveaus: macro: wetgevend kader, meso: betrokkenen op de doelgroep, 

micro: ouders en doelgroep zelf. Helaas konden we geen geïnteresseerde deelnemers 

vinden van het microniveau. Er stemden echter 7 personen van het macro- en mesoniveau 

in om deel te nemen aan de discussie. Uiteindelijk waren er daarvan 2 personen verhinderd 

op het moment zelf. Onder de 5 deelnemers, bevonden zich 2 preventiewerkers bij Le 

Pélican, 1 vertegenwoordiger van De Kansspelcommissie, 1 psycholoog-onderzoeker bij 

CRéSaM (Centre de Réference en Santé Mentale), en 1 psychologe bij la Service de 

Prévention des Assuétudes en Milieu Scolaire. 

 

10.1.2.1 Het verloop 

 

Met het oog op een analyse, gebaseerd op aantekeningen en de opnameband als 

geheugensteun, werd de focusgroep duidelijk gestructureerd aangeboden. De introductie, 

vraagstellingen en hypotheses werden visueel ondersteund door een 

PowerPointpresentatie. De vooropgestelde planning vindt u in bijlage 10, vergezeld door 

het overzicht van de vragen. Helaas kon het ideaal van 10’ per slide slechts af en toe 

gehanteerd worden; in de plaats werd er wel uitvoerig gediscussieerd en voldoende 

toelichting verschaft door de participanten. 

Na een korte kennismakingsronde werd het onderzoek toegelicht. Er werd gebruik gemaakt 

van het cijfermateriaal dat tevens gepresenteerd werd tijdens de map-it, aangevuld met 
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de cijfers voor Wallonië. Vervolgens werden volgende thema’s aan de hand van stellingen 

en vragen, zie bijlage 10, in groep besproken: 

Geordend per dimensie: 

 Radicaliteit: 

1. Early onset 

 Offensiviteit: 

2. Alternatieve gedragsmogelijkheden promoten 

3. Sportclubs en jeugdbewegingen als alternatieven (tevens integraliteit) 

 Integraliteit: 

4. Preventie buiten school 

 Participatie: 

5. Jongeren betrekken in de ontwikkeling van preventie 

 Democratisch karakter: 

6. Verschil in cultuur tussen Vlaanderen en Wallonië 

7. Sportweddenschappen. 

Bij het afronden van een vraag maakte de moderator geregeld een samenvatting van 

hetgeen naar voren was gekomen en toetste ze af of het op deze manier aldus correct 

werd begrepen. Op basis van de verkregen informatie werd de volgende dag tevens een 

thematische samenvatting gemaakt zoals bij de map-it, dewelke u tevens kan raadplegen 

in bijlage 11. 

 

10.1.2.2 Resultaten focusgroep 

 

Om de samenvatting te verwerken en te komen tot richtlijnen op nationaal niveau werd er 

eerst een vergelijkende horizontale data-analyse uitgevoerd voor de overlappende thema’s 

tussen de map-it en de focusgroep, zoals onder andere early onset, preventie op en buiten 

school en alternatieven. De verkregen informatie in Vlaanderen en Wallonië werd 

vergeleken en eventuele naar voor gekomen verschillen werden genoteerd. Daarnaast 

werden de eerder opgestelde richtlijnen zorgvuldig overlopen. Gebaseerd op de inzichten 

verkregen in Wallonië werden deze verfijnd. Deze richtlijnen kan u tevens raadplegen in 

bijlage 11. 

De bekomen richtlijnen werden vervolgens verwerkt tot adviezen naargelang hun 

werkingsniveau: macro: wetgevend kader, meso: betrokkenen op de doelgroep, micro: 

ouders en doelgroep zelf.  

 

10.1.3 Bijkomende documentanalyse 

 

In de laatste fase werden de geformuleerde richtlijnen vergeleken met reeds bestaande 

beleids- en visieteksten omtrent preventie voor gokken. Deze teksten werden verzameld 

door contact op te nemen met het centrum voor alcohol en andere drugproblemen Limburg 

(CAD-Limburg) en het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve 

medicatie, gokken en gamen (VAD), aangevuld door een korte internetzoektocht met de 

zoektermen standpunt gokken. Zo werden volgende documenten bekomen en verwerkt ter 

analyse: 

 Synthesenota gokken van de Algemene Cel Drugsbeleid (2016) 
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 Persoonlijke communicatie Ronny Willemen van CAD-Limburg (31 

oktober 2016) 

 Het dossier gokken van de VAD (De Bock, Defillet, Melis, & Wijgaerts, 

2016) 

 Standpunten i.v.m. preventief beleid gokken van de VAD (J. Moernaut 

VAD, persoonlijke communicatie, 2 november 2016) 

 Standpunt van de Gezinsbond Gokken (Gezinsbond, 2016) 

 Het activiteitenverslag 2015, door de kansspelcommissie (2016) 

 De nota Een strategie tegen gokverslaving, door Ronny Willemen voor 

werkgroep gokken FOD (z.j.) 

 Het preventieplan kansspelen op afstand van Trimbos (van Leeuwen, 

Goossens & Lammers, 2015) 

 Het gokbeleid van de stad Genk (opgesteld i.s.m. CAD) (DRU-G, 2015) 

 Het gokbeleid van de stad Sint-Truiden (opgesteld i.s.m. CAD) 

(Preventiedienst Sint-Truiden, 2014) 

 Persoonlijke communicatie Dimitri Das van CAD-Limburg (7 november 

2016). 

Hoewel deze vergelijking voornamelijk de eerder geformuleerde aanbevelingen bevestigde, 

werden er ook enkele aanvullende adviezen geformuleerd op basis van de 

documentenanalyse. Zo kwam alvast aanbeveling nr. 3 op macroniveau tot stand naar 

aanleiding van het recentelijk gepubliceerde convenant voor ethische en verantwoorde 

reclame voor en marketing van kansspelen van de Belgian Association of Gaming Operators 

(BAGO, 2016). 

 

10.2 Resultaten 

 

Aan de hand van de uitgevoerde onderzoeksactiviteiten in WP3, zijnde de map-it sessie en 

de focusgroep, werden er aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen hebben 

betrekking op diverse actoren en werden ingedeeld naargelang drie niveaus: het macro-, 

meso- en microniveau. Onder macroniveau horen de beleidsformulerende instanties zoals 

de regering die de nationale wetgeving opstelt en de kansspelcommissie die de uitvoering 

ervan opvolgt, maar tevens de kansspelorganisatoren, hulpverleningsinstanties en 

scholen. Tot het mesoniveau behoren de preventiewerkingen en intermediairen die 

preventie bewerkstelligen, dit kunnen betrokkenen op de doelgroep zijn, met uitsluiting 

van de ouders. De ouders horen namelijk, samen met de jongeren, tot het microniveau. 

Zij vormen tevens de doelgroep van preventie inzake gokken. Binnen deze niveaus worden 

de aanbevelingen gestructureerd aangeboden naargelang de dimensie van wenselijke 

preventie waarop ze betrekking hebben. 

 

10.2.1 Aanbevelingen macroniveau 

 

Radicaliteit 

1. De overheid speelt een belangrijke rol in het reguleren van kansspelen, maar ook in 

het ontraden van deelname aan kansspelen. Hoewel er in België reeds een wetgevend 

kader voorzien is, komt uit dit onderzoek naar voren dat het nog meer sluitend mag 

worden. Dit zou bv. kunnen gebeuren door gokmachines enkel toegankelijk te maken 
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via een identiteitskaart16. Daarnaast willen we ook de beslissing om belspelletjes in 

Vlaanderen wel te verbieden, maar niet in Wallonië, in de aandacht zetten. Hieromtrent 

dient in beide landsdelen een gelijk beleid gevoerd te worden. 

2. Uit de prevalentiestudie blijkt dat jongeren, ondanks de kansspelwetgeving, toegang 

hebben tot krasspelen en andere klassieke spelen. Een striktere opvolging van de 

naleving, met extra aandacht voor minderjarigen, dringt zich op. Het hoge 

prevalentiecijfer duidt er mogelijks op dat er te weinig controle is. 

3. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel belangrijke stakeholders uit Vlaanderen als Wallonië 

een striktere regulering omtrent publiciteit voor gokken wensen. “Reclame voor 

kansspelen dient verboden te worden, net zoals dat gebeurd is voor roken” klinkt het. 

Recent werd de regulering inzake reclame voor kansspelen door de privé-

kansspeloperatoren aangepast. In het Convenant voor ethische en verantwoorde 

reclame voor en marketing van kansspelen wordt onder andere vermeld dat reclame 

niet gericht mag zijn op jongeren en dat in de mate van het mogelijke de 

leeftijdsrestrictie meegedeeld dient te worden, gelijkaardige regels gelden omtrent 

publiciteit voor alcoholhoudende dranken. (BAGO, 2016) Met dit convenant lijken de 

privé-kansspeloperatoren zich te engageren om, analoog aan de alcoholindustrie, 

minstens een verbodsteken -18 of -21 op elk kansspel en daarbij een banner of slogan, 

bijvoorbeeld “omdat spelen leuk moet blijven, ken uw limieten” of “speel verantwoord”, 

op te nemen in elke reclameboodschap, tevens de radioboodschappen. Nationale Loterij 

ondernam deze actie reeds langer door de slogan “ken uw limieten” en het 

verbodsteken -18 op te nemen op hun producten. Er wordt echter alsnog gepleit voor 

een volledig verbod van reclame doordat deze boodschappen eerder een 

bekendmakingseffect dan preventief effect op minderjarigen hebben. 

4. Breid het toepassingsgebied van het Convenant voor ethische en verantwoorde reclame 

voor en marketing van kansspelen uit naar alle aanbieders van kansspelen om een 

efficiënt beleid omtrent publiciteit voor kansspelen te kunnen voeren. 

5. Het opstellen van richtlijnen omtrent verantwoord gokken wordt warm aanbevolen. Net 

zoals deze reeds bestaan voor verantwoord alcoholgebruik. Deze richtlijnen kunnen 

een houvast betekenen voor volwassenen, maar tevens een voorbeeld en norm geven 

aan jongeren. Richtlijnen omtrent verantwoord kansspelgebruik dienen uiteraard 

opgesteld te worden in samenwerking met experts. 

6. Formuleer uitvoerende Koninklijke Besluiten met betrekking tot het wetgevend kader 

rond reclame, bonussen, maximum uurverlies, maximum inzet (wet van 2010). 

(Algemene Cel Drugsbeleid, 2016) 

7. Laat meer beslissingsrecht aan lokale overheden opdat zij het aanbod van plaatselijke 

kansspelen kunnen inperken of andere preventieve maatregelen, gelinkt aan het 

plaatselijk veiligheidsbeleid, kunnen treffen. (Algemene Cel Drugsbeleid, 2016) 

8. Optimaliseer het Excluded Persons Information System (EPIS) en pas het toe als één 

manier om minderjarigen uit te sluiten van online kansspelen. (Gezinsbond, 2016) 

9. Voorzie fondsen voor verdiepend onderzoek naar zowel de risicofactoren als de 

beschermende factoren voor gokgedrag op jonge leeftijd. 

                                                                 
16 Hoewel in de focusgroep werd voorgesteld om een bankkaart te gebruiken en een limiet op te leggen vanuit 

de financiële instelling op uitgaven in het casino, opteerden de onderzoekers ervoor om dit aan te passen 
naar een identiteitskaart. Dit analoog aan de toegang tot automaten die alcoholische drank verdelen. 
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Offensiviteit 

10. Lokale besturen kunnen organisaties en jongeren motiveren. Er kan steun geboden 

worden aan de organisaties door bv. promotiemateriaal voor de club aan te bieden in 

ruil voor hun naar buiten treden en laagdrempelig aanbieden van activiteiten aan 

jongeren. Daarnaast kunnen er posters of zelfs lijsten met alternatieve activiteiten 

voorzien worden op de plaatsen waar gegokt kan worden om de aandacht van jongeren 

hierop te vestigen. Hoewel het aanbieden van alternatief gedrag niet enkel gerichte 

preventie voor gokken is, maar eerder algemene preventie doordat het een breder 

arsenaal aan mogelijks negatieve gedragingen aanspreekt en heel contextgebonden is, 

stonden de deelnemers in Vlaanderen sterk achter dit idee. De deelnemers in Wallonië 

vonden dit echter een niet-haalbaar en onnodig idee. In Wallonië wordt er ervaren dat 

jongeren niet zozeer op straat rondhangen, maar zich eerder in hun kamer achter de 

computer verschansen. Waardoor men ze uiteraard met dit voorgesteld initiatief minder 

tot niet zal kunnen bereiken. Daarnaast gaven de deelnemers in Wallonië aan dat 

hangjongeren aangepakt worden door de politie. 

 

Integraliteit 

11. Het invoeren van lessen financiële geletterdheid in het curriculum van de lagere school, 

ook in Wallonië. In deze overkoepelende aanpak kan het thema gokken en kansspelen 

tevens aan bod komen. De lessen financiële geletterdheid zijn echter ruimer en leren 

kinderen op een verstandige manier omgaan met geld. Deze lessen passen prima in 

het Waals preventiegedachtegoed van La promotion de la santé. 

12. Om de samenwerking tussen preventiewerkingen en verenigingen waar jongeren in 

actief zijn te versoepelen, kunnen ondersteunende richtlijnen opgesteld worden op 

beleidsniveau van dergelijke organisaties. Dit is een voorwaarde op macroniveau om 

aanbeveling nr. 4 op mesoniveau te kunnen realiseren.   

 

Participatie 

13. Om de doelgroep betrokken te krijgen in het ontwerpen en implementeren van 

preventie en educatie op maat wordt er aanbevolen richtlijnen op te stellen die bepalen 

hoeveel medewerking van jongeren minimaal nodig is in de ontwerpfase van evidence 

based preventiepakketten. Hiertoe kan bv. een minimum aantal meedenksessies 

opgelegd worden aan de uitvoerende organisatie. Indien men deze medewerking kan 

aanbieden als zijnde vakantiewerk voor jongeren, verhoogt men niet enkel de 

betrokkenheid van de doelgroep in het project, maar biedt men tevens een alternatief 

voor het gebruik van kansspelen. De offensiviteit van het project wordt zo alvast 

verhoogd. 

 

Democratisch karakter 

Op dit niveau werden er geen aanbevelingen geformuleerd voor deze dimensie van 

wenselijke preventie. 
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13.2.2 Aanbevelingen mesoniveau 

 

Radicaliteit 

1. Omdat er evidentie is voor de early onset van gokken in dit onderzoek, wordt er 

aanbevolen dit thema reeds in de lagere school te bespreken. Deze aanbeveling kan 

geïmplementeerd worden door het thema op te nemen in de lessen financiële 

geletterdheid. Deze aanbeveling kan enkel in Vlaanderen op mesoniveau naar voren 

geschoven worden. Om tevens de vroegpreventiegedachte over te brengen in Wallonië 

werd er hieromtrent reeds een aanbeveling op macroniveau geformuleerd. 

2. Breid bestaande preventieve activiteiten voor jongeren uit met het thema kansspelen. 

Laat het een plaats krijgen naast de huidige thema’s veilig vrijen, alcohol en drugs en 

de promotie van een gezonde levenswijze. (van Leeuwen, Goossens & Lammers, 2015) 

3. Voer verdiepend onderzoek uit naar zowel de risicofactoren als de beschermende 

factoren voor gokgedrag op jonge leeftijd. Dien steeds aanvragen in om de financiering 

te stimuleren. 

 

Offensiviteit 

4. Preventie moet plezierig zijn.  

a. Er wordt aanbevolen om tijdens het ontwerpen van nieuwe preventieactiviteiten 

voor jongeren stil te staan bij het spelelement van de activiteit. Het plezier moet 

namelijk primeren om jongeren op een vrijwillige manier te kunnen betrekken. 

Activiteiten ontwikkelen die tevens met vrienden of als familiebezigheid kunnen 

uitgevoerd worden, krijgen de voorkeur. Zo werd er voorgesteld een 

‘preventiedag’ omtrent gokken en kansspelen te voorzien maar de activiteit te 

promoten als een spel voor families en de preventieboodschap niet als zodanig 

te bestempelen teneinde deze op een ludieke manier over te brengen. 

b. Een digitale blik op preventie kan hier tevens aan bijdragen. Preventie gericht 

op jongeren dient namelijk dicht bij de jongeren en huidige hypes te staan qua 

opzet en aanpak. Gekoppeld aan deze aanbeveling wordt het idee van digitale 

straathoekwerkers gelanceerd, waarbij de persoon in kwestie online bepaalde 

fora opvolgt en informatie kan bieden. 

 

Integraliteit 

5. Preventie in België kan versterkt worden door aandacht te besteden aan de continuïteit 

van de boodschap. Het is belangrijk om jongeren regelmatig in contact te brengen met 

de preventieve boodschap die men wil uitdragen, herhaling doet herinneren. Dit kan 

door de boodschap in verscheidene contexten, maar ook door diverse actoren over te 

laten brengen. 

a. Er wordt aanbevolen om te blijven inzetten op het aanbod van preventie buiten 

school. Momenteel worden namelijk veel preventieve activiteiten omtrent 

verslavingen gekoppeld aan schoolse activiteiten. Dit dient zeker verder gezet 

te worden, maar een belangrijke rol kan echter ook weggelegd zijn voor de 

jeugdwerking (jeugdbewegingen, speelpleinwerking, etc.), ouders, sportclubs 

en andere plaatsen waar jongeren op een betrokken manier actief zijn. Het 
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draait hierbij voornamelijk om “het gesprek aangaan” en aandacht te besteden 

aan de problematiek. De uitgevoerde prevalentiestudie (deel I en II van dit 

onderzoeksrapport) toonde een mogelijk verband tussen sportweddenschappen 

en het verbonden zijn aan een sportclub aan. De passie voor een sport kan een 

katalyserende werking hebben op het inzetten op sportweddenschappen. Met 

dit verband in gedachte kunnen sportclubs bijdragen aan preventie door aan 

hun fans te communiceren dat gokken op hun club geen uiting van steun is en 

niet bijdraagt aan hun fan-zijn. Dit kan op nationaal niveau door middel van 

pamfletten, campagnes met spelers die jongeren aanspreken, etc. 

b. In het kader van deze aanbeveling werd er tevens opgemerkt dat het belangrijk 

is om het preventieaanbod zo dicht mogelijk aan te laten sluiten bij reeds 

bestaande activiteiten. Zo werd er geopperd dat jeugdbewegingen dienen in te 

zetten op de casinoavonden die op de meeste plaatsen jaarlijks georganiseerd 

worden, door er een preventieve boodschap aan te koppelen. Vanuit Wallonië 

werd er opgemerkt dat het initiëren of implementeren van dergelijke 

preventieactiviteiten weinig middelen dient te vereisen. Simpelweg omdat die 

niet ter beschikking zijn.  

6. Richt interventies op om ouders bewust te maken van de risico’s van gokken door 

jongeren, alsook hun mogelijke persoonlijke rol in de preventie van kansspelgebruik 

door jongeren. (van Leeuwen, Goossens & Lammers, 2015) 

 

Participatie 

Op dit niveau werden er geen aanbevelingen geformuleerd voor deze dimensie van 

wenselijke preventie. 

 

Democratisch karakter 

7. Informatie met preventieve waarde en vroeginterventiemethodieken omtrent gokken 

dienen beschikbaar gemaakt te worden voor jongeren, op maat van jongeren.  

a. Zo wordt er voorgesteld om een portaalwebsite aan te maken over gokken op 

maat van jongeren. Via deze website kunnen ze dan op een eenvoudige manier 

doorverwezen worden naar de informatie of organisaties waarnaar ze op zoek 

zijn. 

b. Daarnaast wordt er aanbevolen om een -18-knop aan te maken op de website 

gokhulp.be om aldus daar relevante informatie omtrent gokken op maat van 

jongeren aan te bieden. 

c. Een uitbreiding van de website AWEL omtrent het thema gokken is tevens 

gewenst. 

d. Het informatieaanbod van de gezinsbond uitbreiden. 

e. Ontwikkelen en gebruikmaken van pictogrammen om ook gehandicapte 

personen wegwijs te maken in de aangeboden informatie en activiteiten. 

f. Toegankelijkheid van informatieve websites verbeteren voor kwetsbare 

doelgroepen. Zo kan er een voorleesknop voorzien worden, alsook een 

aangepast lettertype en vertalingen. 
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g. Daarnaast kan deze informatie ook aangeboden worden in 

inburgeringscursussen. Dit opdat minderjarige nieuwkomers tevens op de 

hoogte zijn van de wetgeving en beschikbare informatie. Uiteraard dienen 

steeds de nodige aanpassingen aan taal en overdrachtswijze aan de doelgroep 

voorzien te worden. 

 

13.2.3 Aanbevelingen microniveau 

 

Radicaliteit 

1. Organiseer interventies gericht op het bevorderen van mediawijsheid rondom reclame 

voor kansspelen. Dit kan door er extra op in te zetten tijdens de lessen op school of 

aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven op dit gebied. (van Leeuwen, Goossens 

& Lammers, 2015) 

 

Offensiviteit 

2. Zoals reeds vermeld in de aanbevelingen op mesoniveau dient preventie gericht op 

jongeren steeds dicht bij jongeren te blijven, ook letterlijk opgevat. Zo pleitte men in 

zowel Vlaanderen als Wallonië om “sorry-kaartjes” in te voeren op nationaal niveau. 

Deze kaartjes worden overhandigd door verkopers wanneer jongeren trachten 

kansspelen te kopen. Op het kaartje dient bijkomende informatie, met betrekking tot 

waarom hun aankoop geweigerd wordt, of minstens een doorverwijzing naar informatie 

voor de jongere te staan. 

a. Een bijkomend idee was om verkopers alternatieven op maat te laten aanbieden 

zodat jongeren gestimuleerd worden om hun geld uit te geven aan 

leeftijdsgeschikte zaken. 

3. Daarnaast werd voorgesteld om actief alternatief gedrag te promoten als onderdeel 

van preventie voor gokken. Door activiteiten laagdrempelig aan te bieden wilt men de 

kans dat jongeren er aan deelnemen vergroten. Aldus hebben ze minder mogelijkheden 

en minder redenen om zich bezig te houden met gokken. Concreet werd er voorgesteld 

om preventiewerkers de straat op te sturen, jeugdorganisaties en sportclubs hun 

activiteiten te laten promoten aan de schoolpoort en alzo jongeren persoonlijk uit te 

nodigen om er deel van uit te maken. 

a. Initiatieven die de associatie illustreren tussen geld inzetten = geld verliezen, 

worden positief onthaald in zowel Vlaanderen als Wallonië. Het concrete idee 

betreft een campagne die aantoont dat bv. voor 7 euro gokken gelijk is aan een 

avond cinema met vrienden of dat 50 euro inzetten op een voetbalmatch gelijk 

is aan een namiddag paintballen. Hiermee komt men tevens terug op het 

promoten van leeftijdsgeschikt alternatief gedrag. 

4. Wanneer preventie voor gokken aangeboden wordt in spelvorm is het van belang het 

spel te laten starten vanuit de aantrekkelijke elementen van het gokken. Voor een 

aantal spellen zoals casino-avonden op de jeugdbeweging doet men dit al. Belangrijk 

is echter met het spel verder te kunnen gaan kijken dan de aantrekkelijke elementen 

van het gokken door het gegeven breder open te trekken. Zo kan men bv. aan het eind 

van de casino-avond de aandacht erop vestigen dat de bank steeds wint. 
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5. Als aanvulling op reeds bestaande preventieactiviteiten kan men interactieve 

werkwijzen stimuleren. 

a. Het creëren van een hype via sociale media sluit hierbij aan. Bv. een ludiek 

zelfgemaakt filmpje lanceren waarbij jongeren tonen waar ze liever geld aan 

uitgeven dan aan gokken. 

 

Integraliteit 

6. Bijkomend aan het voorgestelde wetgevend kader en het opstellen van richtlijnen in de 

eerdere aanbevelingen, dient er een aanpassing van de sociale norm bewerkstelligd te 

worden. Deze aanbeveling werd aangevoerd door zowel de betrokken onderzoekers als 

de vertegenwoordigers van CAD-Limburg die mee vorm gaven aan het gemeentelijk 

gokbeleid in Genk en Sint-Truiden. Momenteel wordt er namelijk vanuit het werkveld 

ervaren dat er een algemene aanvaarding van gokken en kansspelen heerst, zowel in 

familiale contexten als bij jongeren onderling. Zeker aan hen dient de boodschap 

overgedragen te worden dat niet-gebruik van kansspelen altijd de veiligste en meest 

gezonde keuze is. (Preventiedienst Sint-Truiden, 2014; DRU-G; 2015; persoonlijke 

communicatie Ronny Willemen, 2016; persoonlijke communicatie Dimitri Das, 2016)  

 

Participatie 

7. Geef jongeren de mogelijkheid om mee te werken aan de ontwikkeling van 

preventiepakketten in alle stadia van het proces. Houd rekening met anonimiteit, 

veiligheid van de omgeving waarin men hen bevraagt en de wijze waarop ze bevraagd 

worden. Tracht creativiteit en openheid te stimuleren bij deze participerende jongeren. 

Deze aanbeveling sluit aan bij aanbeveling nr. 4 op macroniveau. 

 

Democratisch karakter 

Op dit niveau werden er geen aanbevelingen geformuleerd voor deze dimensie van 

wenselijke preventie. 

De geformuleerde aanbevelingen werden persoonlijk gecommuniceerd aan de ontwerpers 

van de verwerkte preventiepakketten teneinde de reeds aangeboden preventie te kunnen 

optimaliseren.  
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Conclusie 

Met dit onderzoek werd het gebruik van off- en online, oftewel klassieke en digitale, gok- 

en kansspelen door jongeren tussen 12 en 20 jaar in kaart gebracht. Er werd een antwoord 

geformuleerd op de onderzoeksdeelvragen betreffende prevalentie, profilering, 

risicofactoren, motieven en de manieren waarop het minderjarigen lukt om, ondanks de 

Belgische wetgeving, aan kansspelen deel te nemen. 

 

Prevalentie 
 

Uit de resultaten van de prevalentiestudie blijkt dat vooral de klassieke kansspelen in 

Vlaanderen en Wallonië populair zijn. Inzonderheid krasspelen, sportweddenschappen en 

zelfgeorganiseerde weddenschappen zijn de drie meest populaire activiteiten waaraan 

jongeren deelnemen. Hoewel het deelnemen aan digitale kansspelen minder prevalent is 

dan het deelnemen aan klassieke kansspelen, vormt het geen uitzonderlijk fenomeen. Zo 

blijkt het deelnemen aan sportweddenschappen en krasspelen via digitale mediatoestellen 

tevens populair onder jongeren in zowel Vlaanderen als Wallonië.  

Er werd vastgesteld dat leerlingen in Wallonië doorgaans iets frequenter deelnemen aan 

klassieke en digitale kansspelen dan leerlingen in Vlaanderen. Wegens het verschil in 

steekproefgrootte en representativiteit is verder onderzoek echter noodzakelijk om deze 

vaststelling te bevestigen.  

Op basis van het SOGS-RA screeningsinstrument werd het percentage aan risicogokkers 

in Vlaanderen en Wallonië vastgesteld op resp. 4,5% en 7,5% van de leerlingen die het 

voorbije jaar aan klassieke of digitale kansspelen deden. Voor probleemgokkers werd dit 

vastgesteld op 3,1% in Vlaanderen en 6,1% in Wallonië. Dit zijn vergelijkbare cijfers met 

eerder onderzoek naar problematisch gokken bij adolescenten waar 4-8% van de jongeren 

probleemgokker bleek te zijn (Blinn-Pike, Worthy & Jonkman, 2010). 

Jongens behoren vaker tot de groep risicogokkers of problematische gokkers dan meisjes. 

Bovendien kan gesteld worden dat zij doorgaans frequenter dan meisjes deelnemen aan 

zowel klassieke als digitale kansspelactiviteiten. 

Daarnaast namen leerlingen in de oudere leeftijdscategorieën doorgaans meer en vaker 

deel aan klassieke of digitale kansspelen dan leerlingen in jongere leeftijdscategorieën. Zo 

werd vastgesteld dat deelname het hoogst is onder leerlingen tussen 18 en 20 jaar oud. 

Opvallend echter is dat de prevalentie, maar ook de frequentie van deelname aan klassieke 

en digitale kansspelen reeds relatief hoge (in verhouding met de groep 18- tot 20-jarigen) 

percentages aanneemt onder leerlingen in de jongere leeftijdscategorieën, waarvoor alle 

vormen van kansspelactiviteiten bij wet verboden zijn. Zo is het prevalentie- en 

frequentiepercentage van deelname aan klassieke of digitale kansspelen bij jongeren 

tussen de 12 en 13 jaar al hoog, met in Vlaanderen 45,5% en in Wallonië 59,4%. Verder 

werden er wisselende bevindingen vastgesteld voor de prevalentie en frequentie van 

deelname aan kansspelen tussen de onderwijsvormen waarin leerlingen zich bevinden.  

Wat betreft het eerste contact met klassieke kansspelen neemt 14,9% van de leerlingen 

in Vlaanderen en 20,1% van de leerlingen in Wallonië hier voor de eerste keer aan deel 

vóór de leeftijd van 12 jaar. Minder dan 10% van de leerlingen die reeds deelnamen aan 

klassieke kansspelen startten hiermee na de leeftijd van 16 jaar in Vlaanderen en 17 jaar 

in Wallonië. Een heel deel jongeren start dus al met deelname aan klassieke kansspelen 

op jonge leeftijd. Bij de deelname aan digitale kansspelen is de gemiddelde startleeftijd 

iets hoger, maar ook hier kan gesteld worden dat een heel deel van de jongeren ermee 
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start op relatief jonge leeftijd, nl. 5% in Vlaanderen en 18,8% van de leerlingen in Wallonië 

vóór de leeftijd van 12 jaar. Vooral krasspelen, sportweddenschappen en 

zelfgeorganiseerde weddenschappen zijn de klassieke kansspelactiviteiten waar jongeren 

het vaakst voor het eerst aan deelnemen. Bij digitale kansspelen is dit bij uitstek deelname 

aan sportweddenschappen. Daarnaast is het eerste keer deelnemen aan klassieke 

kansspelen voor de meerderheid van de jongeren een sociale activiteit. Zo nemen jongeren 

vooral samen met vriend(en), ouder(s), broer(s) en/of zus(sen) voor de eerste keer deel. 

Er werd vastgesteld dat bij de eerste deelname aan digitale kansspelen er meer jongeren 

zijn die dit alleen deden, hoewel ook hier bij de meerderheid alsnog een vriend of familielid 

aanwezig was.  

Gevraagd naar de manieren waarop jongeren deelnemen aan klassieke kansspelen blijkt 

in Vlaanderen en Wallonië dat vooral (1) de leeftijd/identiteit niet gevraagd wordt, (2) men 

dit onder vrienden of kennissen doet, of (3) iemand anders in zijn of haar plaats koopt of 

gokt. Bij digitale kansspelen doet men dit het vaakst met de account van iemand anders, 

of onder vrienden of kennissen. 

Verder blijkt uit de multivariate analyses dat het cadeau krijgen van een kansspel, de mate 

van aanvaarding in de vriendengroep of in de thuiscontext en het hebben van een gokker 

in de vriendenkring doorgaans van invloed zijn op het deelnemen aan klassieke en/of 

digitale kansspelen gedurende het voorbije jaar en op het occasioneel deelnemen aan 

klassieke kansspelen. De grootste invloed, voor deze frequenties,  blijkt aldus uitgeoefend 

te worden door de primaire socialisatiegroepen, nl. het gezin en de intieme vriendengroep. 

Daarentegen blijkt de leeftijd (onder controle voor andere variabelen), verassend genoeg, 

geen significante invloed te hebben. 

Wat betreft het profiel van de digitale en klassieke gokker is het opvallend dat wie het 

voorbije jaar digitaal gokte, het afgelopen jaar vaker ook traditioneel gegokt heeft dan wie 

het voorbije jaar niet digitaal gokte. Daarnaast bleek ook dat slechts een zeer beperkte 

groep uitsluitend digitaal gokt, slechts 55 van de 284 leerlingen die aangaven digitaal te 

gokken namen niet deel aan klassieke kansspelen. De overgrote meerderheid van digitale 

gokkers gokt aldus ook klassiek, maar hoewel het de meest voorspellende factor voor 

deelname aan klassieke kansspelen is, gokken niet alle klassieke gokkers ook digitaal.  

Wat betreft de invloeden op het risicovol of problematisch gokgedrag van leerlingen blijkt 

ook hier dat de mate van aanvaarding ten aanzien van gokken thuis en in de vriendenkring 

een invloed hebben. Daarnaast blijkt echter ook (onder controle van andere variabelen) 

dat leerlingen die ouder zijn en frequent een kansspel cadeau krijgen een grotere kans 

hebben om risicovol of problematisch gokgedrag te stellen. Opvallend is echter dat de 

sterkste voorspeller om tot de groep van risicovolle of problematische gokkers te behoren 

deelname aan een casinoavond op de jeugdbeweging is. 

Hoewel er ruimte voor verbetering is wat betreft de kennis van jongeren over de 

kansspelwetgeving, blijkt kennis van de regelgeving geen rol te spelen op het vlak van 

gokgedrag in het voorbije jaar. Een meerderheid is niet op de hoogte van de wettelijke 

leeftijd om aan kansspelen te mogen doen in een (echt of digitaal) casino, of in een 

speelautomatenhal (gokautomatenhal) in België. Daarnaast geeft een aanzienlijk deel van 

de leerlingen met 10 à 11,7 % (in resp. Vlaanderen en Wallonië) aan dat er geen 

leeftijdsbeperking is om op een gokautomaat op café te spelen (BINGO, OneBall), of in 

(echte of digitale/online) wedkantoren geld in te zetten in België. In Vlaanderen blijkt wel 

dat leerlingen die weten dat het in België wettelijk toegestaan is om in een casino of 

speelautomatenhal te spelen vanaf 21 jaar, vaker occasionele gokkers zijn dan leerlingen 

die dit niet weten. Een verklaring hiervoor kan zijn dat zij door hun gokgedrag reeds in 
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aanraking gekomen zijn met deze wetgeving. Om dit vast te stellen is echter verdiepend 

onderzoek nodig. 

Motieven gerelateerd aan de verspilling van geld en/of tijd zijn de belangrijkste 

beweegredenen voor leerlingen om niet aan kansspelen deel te nemen of ermee te stoppen 

indien ze reeds deelnamen. In Vlaanderen geeft bijna 74% van de jongeren aan dat ze er 

niet voldoende interesse in hebben om deel te nemen. In Wallonië is dat 61,6%. De mate 

waarin jongeren dit als reden aangeven verschilt echter tussen groepen van leerlingen die 

(1) nog nooit gegokt hebben, (2) al ooit maar niet het voorbije jaar gegokt hebben en (3) 

het voorbije jaar gegokt hebben. Zo is in Vlaanderen de reden dat gokken een slechte 

invloed heeft of de vrees voor verslaving het tweede en derde populairste motief voor 

leerlingen uit de derde groep om niet aan kansspelen deel te nemen of ermee te stoppen. 

In Wallonië zijn dat ‘geen interesse’ en ‘het heeft een slechte invloed’. 

Enigszins paradoxaal blijkt dat de populairste reden om wel aan kansspelen te doen of 

ermee verder te doen voor veel jongeren het verdienen van geld is. Daarnaast blijkt ‘de 

spanning of uitdaging die ermee samenhangt’ voor Vlaamse jongeren, en nieuwsgierigheid 

voor Waalse jongeren, de tweede meest populaire reden te zijn om te gokken.  

Iets minder dan de helft van de jongeren in Vlaanderen en Wallonië gaven aan dat er in 

hun gezin personen zijn die aan klassieke en/of digitale kansspelen voor geld doen, maar 

dat deelname aan kansspelen eerder niet aanvaard wordt in de thuiscontext. Daarentegen 

is het opvallend dat slechts een minderheid van de leerlingen aangeeft dat er door zijn/haar 

ouders al over het gebruik van kansspelen gesproken werd, er afspraken rond zijn gemaakt 

of dat het deelnemen aan kansspelen uitdrukkelijk verboden werd. Circa één derde van de 

leerlingen geeft echter aan zelden tot zeer vaak een kansspel cadeau te krijgen van 

iemand. 

Tevens iets minder dan de helft van de jongeren in Vlaanderen en Wallonië geeft aan dat 

er één of meer personen in hun vriendenkring zijn die aan gokken doen, maar daar is de 

mate van aanvaarding ten aanzien van gokken iets groter dan in de thuiscontext. 

Daarentegen geeft slechts een minderheid van de leerlingen in Vlaanderen (7,8%) en 

Wallonië (7,9%) aan dat hij of zij op de hoogte is van duidelijke afspraken of regels in 

verband met gokken in de schoolcontext. Dit terwijl eveneens een meerderheid van de 

leerlingen in Vlaanderen (66,1%) en Wallonië (83,8%) aangeeft dat het thema gokken op 

school al aan bod kwam (bv. in de les, tijdens studiedagen, door gastsprekers, …). 

Verder valt vooral uit het deel over sport- en jeugdverenigingen en kansspelgebruik op dat 

ongeveer twee op tien leerlingen in Vlaanderen en één op tien leerlingen in Wallonië 

aangeeft dat er ingezet wordt op sportweddenschappen tijdens sportbeoefening of het 

gaan kijken naar sportwedstrijden. Ook heeft reeds 15,4% van de leerlingen in Wallonië 

en 20,3% van de leerlingen in Vlaanderen deelgenomen aan een casinoavond 

georganiseerd door een jeugdvereniging waarin er niet met (echt) geld werd ingezet. 

 

Preventie 
 

Met de kansspelwet (Wet op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen 

en de bescherming van de spelers, 1999) zet België alvast een eerste stap in het behoeden 

van jongeren voor gokken op jonge leeftijd. Omdat deze studie echter vaststelt dat een 

deel van de minderjarigen in realiteit toch toegang vinden tot betalende kansspelen kunnen 

we concluderen dat er werk gemaakt moet worden van gedegen preventie op verschillende 
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niveaus en dat er aandacht besteed moet worden aan de implementatie van preventie in 

een vroeg stadium vanuit verschillende terreinen. 

Momenteel bestaan er slechts een handvol initiatieven die gericht zijn op de preventie en 

vroeginterventie van gokken. Enkel twee initiatieven hiervan zijn ontwikkeld op maat van 

jongeren, namelijk Bluf! en You bet! Bijkomend is You bet! enkel in het Nederlands 

verkrijgbaar en aldus niet toepasbaar in Wallonië. Vanuit het nationale kader is er daarom 

een belangrijke rol weggelegd voor het macroniveau. Op het niveau van nationaal beleid 

kan er namelijk enerzijds ingezet worden op preventie door richtlijnen voor de ontwikkeling 

van preventie te voorzien waarmee de kwaliteit van preventie-acties meer gewaarborgd 

kan worden. Anderzijds kan dit tevens door een verbod op reclame in te voeren of 

allerminst een verplichte bewustmakende slogan, zoals reeds gebeurd voor alcohol, op te 

nemen. 

Momenteel wordt bij de ontwikkeling van kansspelen, in het beste geval, rekening 

gehouden met de invloed op de volwassen speler. Gezien de huidige cijfers kan echter 

overwogen worden om in het ontwikkelingsproces mee in acht te nemen dat kinderen en 

jongeren tevens toegang vinden tot de kansspelen en eraan zullen deelnemen. Hierom is 

een verstrenging van de ontwikkelingsnormen van kansspelen wenselijk.  

Gezien de eerste kennismaking met kansspelen voor veel jongeren gebeurt met de ouders 

of andere familieleden is het van belang dat preventie ook de context van de jongere 

bereikt. De gegevens bevestigen namelijk dat hoe meer gokken aanvaard wordt in de 

thuisomgeving, hoe meer jongeren aangeven in het afgelopen jaar gegokt te hebben. Een 

andere belangrijke factor hiervoor is het krijgen van een kansspel als cadeau.  

Bovendien blijkt zowel in Vlaanderen als Wallonië de tolerantie van vrienden ten opzichte 

van gokken een belangrijke impact te hebben: leerlingen met een vriendenkring die 

tolerant is ten aanzien van gokken, zijn vaker occasionele gokkers. Daarenboven is het in 

Vlaanderen zo dat leerlingen met een gokker in de vriendenkring ook vaker aangeven zelf 

occasioneel te gokken, in vergelijking met leerlingen die geen gokker in de vriendenkring 

hebben. De Vlaamse leerlingen met een gokker in de vriendenkring of vrienden met een 

tolerante houding ten aanzien van gokken gaven ook aan vaker gegokt te hebben in het 

afgelopen jaar. Deze bevindingen impliceren dat een verandering in de sociale norm 

bekomen dient te worden, een nieuwe perceptie van kansspelen waarbij de betrokkenheid 

van minderjarigen niet meer sociaal aanvaard wordt. Hier kan bovendien ook een 

vertekende perceptie bij de jonge gokker een rol spelen: een overschatting van de 

tolerantie ten aanzien van gokken kan het eigen gokgedrag beïnvloeden.  Aangezien er 

met vragenlijstonderzoek werd gewerkt, kon niet worden nagegaan of de inschatting van 

andermans tolerantie realistisch was. In ieder geval kan een social norms approach een 

belangrijke preventieve meerwaarde bieden in dit thema, nl. door te werken met de invloed 

van leeftijdsgenoten (Berkowitz, 2004). 

Daarnaast werd bevestigd dat het hebben van een eigen inkomen een belangrijke 

voorspeller is voor het occasioneel deelnemen aan kansspelen met inzet. Omdat geld 

beheren uiteraard een nieuwe vaardigheid is die jongeren dienen te verwerven, is het 

ontzeggen van een eigen inkomen of het niet vrij mogen beschikken over eigen geld geen 

uitkomst voor deze vaststelling. Wel zou een toevoeging van lessen inzake financiële 

geletterdheid een preventieve meerwaarde kunnen bieden. Mogelijks zouden enkele 

preventieve activiteiten omtrent gokken kunnen opgenomen worden in het reeds 

bestaande curriculum in het lager onderwijs. 
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Zoals eerder gesteld geeft 20% van de leerlingen in Vlaanderen en 10% van de leerlingen 

in Wallonië aan dat er op sportweddenschappen wordt ingezet tijdens sportbeoefening of 

het gaan kijken naar sportwedstrijden. Ook heeft reeds 15,4% van de leerlingen in 

Wallonië en 20,3% van de leerlingen in Vlaanderen deelgenomen aan een casinoavond 

georganiseerd door een jeugdvereniging waarin er niet voor (echt) geld werd ingezet. Deze 

casinoavonden blijken een sterke voorspellende waarde te hebben voor risico- en 

probleemgokkers en kunnen daarom als stepping stone gezien worden.   

Deze laatste bevindingen wijzen op de nood aan een breder gedragen preventiebeleid dat 

tevens buiten de schoolse omgeving (sportclubs, jeugdbewegingen,…) zijn ingang dient te 

vinden. Deze aanpak past ook binnen de huidige benadering “Health in all policies” (HiAP) 

die door de WHO wordt gepromoot en door de Vlaamse, Brusselse en Waalse regering 

onderschreven (Direction générale opérationelle des pouvoirs locaux, de l’action sociale et 

de la santé, z.j.; Leppo, Ollila, Peña, Wismar, & Cook, 2013; Möbius, 2016).  

Hoewel het aanbod van preventieve acties met betrekking tot gokken bij minderjarigen 

nog in zijn kinderschoenen staat, zijn de eerste stappen gezet, gericht op middelbare 

scholen en met aandacht voor good practices. Een groot deel van de bevraagden (66% in 

Vlaanderen en 84% in Wallonië) kreeg op school echter nog geen informatie over 

kansspelen. Onze cijfers tonen dan ook geen verband aan tussen het al dan niet 

geïnformeerd worden op school en het op jonge leeftijd beginnen met gokken. Wel werd 

vastgesteld dat jongeren die risicovol of problematisch gokken vaker informatie hebben 

gekregen op school. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat leerlingen die 

problematisch gokken worden opgemerkt op school en hierover worden aangesproken of 

dat de school infomomenten inricht naar aanleiding van de confrontatie met het thema. 

Om dit effectief vast te kunnen stellen, is echter bijkomend verdiepend onderzoek nodig. 

Ten slotte werd aan het begin van dit onderzoeksrapport de hypothese gepostuleerd dat 

het huidige aanbod aan opvoedingsondersteunende en preventieve middelen niet 

voldoende inspeelt op het veranderend gedrag inzake gokken door jongeren. Hoewel er 

werd vastgesteld dat minderjarigen ook hun weg naar digitale kansspelen vinden, werd er 

niet gevonden dat er aan deze spelen frequenter wordt deelgenomen. Met een gemiddeld 

percentage van 33% geeft echter één derde van de jeugd aan deelgenomen te hebben aan 

een vorm van kansspelen in het afgelopen jaar. Er vanuit gaande dat gokken verboden is 

voor minderjarigen in België ligt dit cijfer enorm hoog. Alsnog kunnen we daarmee stellen 

dat het huidige aanbod aan opvoedingsondersteunende en preventieve middelen niet 

voldoende inspeelt op het gedrag gesteld door jongeren en dat de nood aan aangepaste 

middelen hoog is. 

 

Discussie 
 

Een eerste kritische kijk op dit onderzoek brengt ons ertoe het gebrek aan toetsing van de 

psychometrische kwaliteiten van de gebruikte Nederlands- en Franstalige vragenlijst te 

erkennen. Indien deze gevalideerd worden, zal toekomstig onderzoek meer betrouwbare 

cijfers opleveren. 

Met dit onderzoek kon echter een eerste situatieschets betreffende het gokgedrag van 

jongeren in België bekomen worden. Doch dient er verdere bevraging plaats te vinden. 

Een aantal interessante multivariate logistische regressieanalyses, die zeker meerwaarde 

hebben voor de preventiepraktijken, konden niet uitgevoerd worden wegens te kleine 

steekproefaantallen zoals bijvoorbeeld een profielschets van de digitale gokker. Daarnaast 

dient het aan te bevelen het steekproefkader uit te breiden naar het kunst-secundair 
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onderwijs en het deeltijds onderwijs dewelke nu niet in de analyse konden opgenomen 

worden wegens te kleine aantallen. Een bijkomende bevraging en vergroting van de 

steekproef in Wallonië zou tevens meer nuancering kunnen bieden in de vergelijking tussen 

Vlaanderen en Wallonië. Indien dit onderzoek herhaald wordt, is het sterk aan te bevelen 

een gestratificeerde steekproef op te zetten. 

Wat betreft de totstandkoming van de adviezen, ging de voorkeur uit naar het tweemaal 

uitvoeren van een map-it, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Om vervolgens een 

verdiepende focusgroep uit te voeren met andere betrokkenen in preventiewerk. De 

documentanalyse had tevens ter voorbereiding van de focusgroep kunnen plaatsvinden 

zodat die aanbevelingen eveneens afgetoetst hadden kunnen worden bij betrokkenen in 

het werkveld.  

Alsnog zijn de onderzoekers tevreden om met dit werk een blik te kunnen werpen op de 

prevalentie van gokken door jongeren in België en op het desbetreffende 

preventielandschap. Door middel van een constructieve samenwerking met 

preventiewerkers in België konden enkele voorname aanbevelingen geformuleerd worden, 

die hopelijk de deelname van jongeren aan kansspelen en hun ontwikkeling naar risico- en 

probleemgokkers kunnen helpen verminderen. 
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Bijlage 1. Vragenlijst 
 

Beste leerling, 

 

 

Binnen de hogeschool UC Leuven-Limburg loopt er momenteel in samenwerking met jouw 

school en in kader van de oproep ‘Verantwoord Spel’ van de Nationale Loterij een onderzoek 

naar mediagebruik, gokken en kansspelen en attitudes hierover bij jongeren.  

 

Wij willen daarom graag jouw medewerking vragen voor dit onderzoek. Zo willen we meer te 

weten komen over hoe jij met kansspelen, gokken en digitale media omgaat. 

 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 40 minuten, afhankelijk van hoeveel 

vragen op jou van toepassing zijn. 

 

Deze vragenlijst is anoniem, wat betekent dat jouw persoonlijke antwoorden of gegevens nooit 

herkenbaar zullen gemaakt worden. We zullen je persoonlijke antwoorden nooit en in geen 

enkel geval doorsturen naar ouders, leerkrachten of anderen. Al jouw antwoorden dienen 

uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek.  

 

Jouw school kan in een latere fase op eigen initiatief een aantal anonieme cijfers en 

gemiddelden opvragen na verwerking van de enquêtes. In geen geval zullen daarin 

persoonlijke of klassikale gegevens worden doorgegeven. 

 

Er zijn geen goede of foute antwoorden. We willen enkel jouw mening over, of ervaring met 

kansspelen, gokken en media weten. Indien je niet wil antwoorden op een vraag, of als je het 

antwoord niet weet, dien je deze vraag open te laten en over te gaan naar de volgende vraag. 

 

Je bent niet verplicht om deze vragenlijst in te vullen. Wil je tijdens de vragenlijst stoppen, 

dan kan dat op elk moment. Dat is ook beter dan zomaar wat in te vullen. Mocht je dus om 

eender welke reden niet willen deelnemen aan het invullen van deze vragenlijst dan mag je 

dit op elk moment melden.  

 

Achteraan de vragenlijst vinden jullie een ‘informatieve brief’ die jullie na afloop afscheuren 

van het enquêteformulier en dienen te bezorgen aan jullie ouder(s) (of wettelijke 

vertegenwoordiger). Met de anonieme code onderaan de vragenlijst en in de ‘informatieve 

brief’ kunnen gegevens na afloop verwijderd worden uit dit onderzoek mocht dit om eender 

welke reden nodig zijn. 

 

Het is mogelijk dat sommige vragen direct of gevoelig aanvoelen. Mocht je je door het invullen 

van deze vragenlijst schamen of ongemakkelijk voelen dan kan je steeds contact opnemen 

met een leerkracht, iemand van de leerlingenbegeleiding, een van de onderzoekers of met 

een professionele hulpverlener (hun contactgegevens vind je op de volgende pagina).  

 

Als alles duidelijk is en je hiermee akkoord bent mag je starten met het invullen van de 

vragenlijst. Mocht je achteraf nog vragen of opmerkingen hebben kan je ons steeds bereiken. 
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Jouw bijdrage aan dit onderzoek is voor ons cruciaal. We willen je alvast heel erg bedanken 

voor je medewerking! 

 

Huub Boonen  Huub.boonen@ucll.be       UC Leuven-Limburg 

Stijn Custers Stijn.custers@ucll.be       Groep Gezondheid en Welzijn  

Kristien Coteur Kristien.Coteur@ucll.be                                                                   Campus Diepenbeek  

                                                                                                                   Agoralaan gebouw B bus 7 

Tel: +32 11 180 7                                                                                                     3590 Diepenbeek 

 

 Voor eventuele klachten of andere bezorgdheden omtrent ethische aspecten van deze studie kan ik contact 
opnemen met de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van de KU Leuven: smec@kuleuven.be 
 

 Voor verdere vragen of informatie rond gokken, sociale media en algemeen welzijn kan u steeds vrijblijvend 
contact opnemen met een van de volgende diensten:  

o Awel, tel: +322 534 37 43, www.awel.be online en telefonisch raadpleegbaar gratis aanspreekpunt 
voor kinderen en jongeren  

o Tele-onthaal, tel: 106, www.tele-onthaal.be, anoniem telefonisch en online contact voor al uw vragen 
of problemen 

o De DrugLijn, tel: +78 15 10 20, www.druglijn.be, online en telefonisch contact voor informatie en alle 
vragen rond gokken en kansspelen 

o Gokhulp, www.gokhulp.be, website met informatie en hulpaanbod rond gokken en kansspelen 
o Voor algemene informatie rond algemeen welzijn kan u steeds terecht in een lokale afdeling van een 

Centra voor Algemeen Welzijn (CAW) of op www.caw.be , of in een lokale afdeling van de Jongeren 
Advies Centra (JAC) of op www.jac.be   

 

 

 

Datum:    

        Naam en handtekening  

 

  

mailto:Huub.boonen@ucll.be
mailto:Stijn.custers@ucll.be
mailto:Kristien.Coteur@ucll.be
mailto:smec@kuleuven.be
http://www.awel.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.druglijn.be/
http://www.gokhulp.be/
http://www.caw.be/
http://www.jac.be/
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BELANGRIJKE RICHTLIJNEN voor je begint aan de vragenlijst: 

 

- Met kansspelen of gokken bedoelen we: het inzetten van geld op de uitkomst van 

spellen, wedstrijden of andere activiteiten waarbij de uitkomst op voorhand niet bekend 

is, met als doel geld of waardevolle goederen te winnen.  

- Met klassieke kansspelen wordt bedoeld: kansspelen die niet via het internet of digitale 

mediatoestellen worden gekocht of gespeeld.  

- Met digitale kansspelen bedoelen we: kansspelen die via digitale mediatoestellen 

gespeeld worden. Dit zijn kansspelen die wel via het internet of digitale mediatoestellen 

worden gekocht of gespeeld. 

- Met digitale mediatoestellen bedoelen we mediatoestellen die digitaal (elektronisch-

leesbaar) zijn. Dus niet van papier (zoals kranten, …) of analoog (zoals vaste 

telefoonverbindingen). Voorbeelden van digitale mediatoestellen zijn: TV, GSM / 

Smartphone, Computer, Laptop, Gameconsole, … Zie pictogrammen hieronder. 

 

Ter verduidelijking:  

 

 

Smartphone:    Tablet:                              GSM:  

 

 

Computer / laptop / notebook:  

 

 

Gameconsole:  

 

 

 

 

 

 

- Met apps of applicaties bedoelen we: een klein stukje software (bijvoorbeeld op je 

mobiele telefoon of tablet). Applicaties zijn gemaakt voor een specifieke taak of bevatten 

een bepaalde set van informatie. Ter verduidelijking:  

 

 

 

 

 

 

 

- Met websites bedoelen we: een webpagina met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of 

video’s, die opvraagbaar is op internet. Ter verduidelijking:  
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Vooraleer je begint aan de vragenlijst nog enkele tips. Als er bij een vraag bolletjes staan, 

dien je het bolletje dat hoort bij het antwoord van je keuze met pen in te kleuren. Als er 

meerdere antwoorden mogelijk zijn dan staat dit tussen haakjes vermeld bij die precieze vraag. 

Indien er bij een vraag geen aan te duiden vakjes of bolletjes staan dan dien je zelf het juiste 

antwoord te noteren (zie stippellijn). Soms vragen we je bij een vraag ook een bolletje aan te 

duiden en nadien nog een juist antwoord op te schrijven. Dit staat dan steeds bij de vraag. 

Probeer daarnaast duidelijk te schrijven. 

 

Veel succes bij het invullen van de vragenlijst. 

 

Algemene gegevens 
 

 

Om te beginnen willen we je een paar algemene vragen stellen. 

 

Vraag 1. Hoe oud ben je nu? (bv. ’16 jaar’) 

 

________________________________________ 

 

Vraag 2. Ben je een jongen of een meisje? 

 

 Jongen  

 Meisje  

 

Vraag 3. Welke onderwijsvorm volg je? 

 

 A-stroom (1ste leerjaar of 2e leerjaar A)  

 B-stroom (1ste leerjaar B of 2e leerjaar beroepsvoorbereidend)  

 ASO  

 BSO  

 TSO  

 KSO  

 Ik volg deeltijds onderwijs 

 

Vraag 4. In welk leerjaar zit je? 

 

 Eerste jaar  

 Tweede jaar  

 Derde jaar  

 Vierde jaar  

 Vijfde jaar  

 Zesde jaar  

 Zevende jaar  

 

Vraag 5. Welke studierichting volg je? 

 

___________________________________________________________ 
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Vraag 6. Wat is het hoogst behaalde diploma van je moeder? 

 

 Basisonderwijs of lager  

 Secundair onderwijs eerste graad 

 Secundair onderwijs BSO  

 Secundair onderwijs KSO  

 Secundair onderwijs TSO  

 Secundair onderwijs ASO  

 Hoger onderwijs hogeschool  

 Hoger onderwijs universiteit  

 Ik weet het niet 

 

Vraag 7. Wat is het hoogst behaalde diploma van je vader? 

 

 Basisonderwijs of lager  

 Secundair onderwijs eerste graad  

 Secundair onderwijs BSO 

 Secundair onderwijs KSO  

 Secundair onderwijs TSO  

 Secundair onderwijs ASO  

 Hoger onderwijs hogeschool  

 Hoger onderwijs universiteit  

 Ik weet het niet 

 

Vraag 8. Welke taal wordt het meest gesproken bij jouw thuis? (Duid aan en vul aan indien 

nodig.) 

 

 Nederlands  

 Andere, namelijk:  ____________________ 

 

Vraag 9. Waar ben je geboren? (Duid aan en vul aan indien nodig.) 

  

 België  

 Andere, namelijk: ____________________  

  

Vraag 10. Is één of meer van je ouders in een ander land geboren? (Duid aan en vul aan 

indien nodig. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.) 

 

 Ja, moeder in: ____________________ 

 Ja, vader in: ____________________ 

 Neen  

 

Vraag 11. Beschik jij zelf over eigen geld dat je vrij mag uitgeven (zakgeld, bijverdienste, …)? 

(Duid aan en vul aan indien nodig.) 

 

 Ja, namelijk _______________ euro/week (als je over een bedrag per maand beschikt 

probeer dit dan in te vullen voor een gemiddelde week incl. week- en weekenddagen) 

 Neen  
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Klassieke kansspelen voor geld 
 

In dit deel van de enquête willen we graag wat meer te weten komen over je houding en gebruik van klassieke kansspelen. 

 

Hier komt een grotere vraag, even doorbijten!  

 

Vraag 12. Hoe vaak heb je volgende klassieke kansspelactiviteiten al voor geld gespeeld of gekocht? (Deze activiteiten zijn niet via digitale mediatoestellen of 

via het internet.)  

 

 

 

 

 

 

 Nooit  

Ooit, maar 
niet 

gedurende 
de voorbije 

12 
maanden  

Minder 
dan 1x 

per 
maand  

1x per 
maand  

Meerdere 
keren per 

maand  

1x 
per 

week  

Meerdere 
keren per 

week  
Dagelijks  

Een krasbiljet of krasspel 
gekocht (bv. Subito, Win 

For Life, …) 
                

Trekkingsspelen (bv. Lotto, 
Euro Millions, …) 

                

Poker                 

Ander kaartspel dan poker 
voor geld gespeeld 

                

Ingezet op een 
sportweddenschap (of –

pronostiek) 
                

Op een BINGO / One-ball 
gespeeld (*) 

                

Kienen (*)                 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap (onder 

vrienden / kennissen / …) 
                

(*) Kienen (in België soms ook verkeerdelijk 

Bingo genoemd) is: een kansspel waarbij 

nummers geloot worden. Iedere speler 

heeft een formulier met getallen die 

worden aangeduid nadat een afgeroepen 

getal op dit formulier staat. staat.  

 

(*) Een BINGO / One-Ball: spelkast waarbij 

geld wordt ingezet en een bal in de juiste 

opening dient terecht te komen. De 

spelkast heeft geen flippers maar wel een 

trekpook. 
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Geld- en tijdsbesteding aan klassieke kansspelen 
 

 

In dit deel van de enquête willen we graag wat meer te weten komen over geld- en 

tijdsbesteding aan klassieke kansspelen.  

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 13. Als je minstens 1x per maand geld uitgeeft aan klassieke kansspelen, hoeveel 

keer per maand doe je dit en hoeveel euro per maand spendeer je hieraan? (Als je meerdere 

keren per maand, per week of dagelijks gokt, probeer dan zo juist mogelijk te antwoorden.) 

(Vraag open laten en naar vraag 14 gaan als je minder dan 1x per maand aan klassieke 

kansspelen doet). 

 

 Gemiddelde per maand 

  

Hoeveel keer? ______ keer per maand 

Hoeveel euro?  ______ euro per maand 

 

 

Vraag 14. Wat is het grootste bedrag dat je met klassieke kansspelen al hebt ingezet om te 

gokken? (Vul in, b.v. 10 euro, 0 euro, …)  

 

_________euro 

 

Vraag 15. Wat is het grootste bedrag dat je met klassieke kansspelen al gewonnen hebt? 

(Vul in, b.v. 10 euro, 0 euro, …)  

 

_________euro 

 

Vraag 16. Wat is het grootste bedrag dat je met klassieke kansspelen al verloren hebt? (Vul 

in, b.v. 10 euro, 0 euro, …)  

 

_________euro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je bij vorige vraag (12) OOIT aan één of meer klassieke kansspelen voor geld deed, ga dan naar volgende 

vraag (13). Als je vorige vraag (12) met NOOIT beantwoordde BIJ ALLE activiteiten voor klassieke kansspelen 

voor geld, ga dan verder naar vraag 20. 

 



 

148 
 

Eerste contact met klassieke kansspelen 
 

 

Vraag 17. Hoe oud was je toen je voor de eerste keer aan klassieke kansspelen voor geld 

deed? (bv. 13 = “13 jaar”)  

 

_________ jaar  

 

Vraag 18. Met wie deed je toen de eerste keer aan klassieke kansspelen voor geld? 

(Meerdere antwoorden mogelijk, duid aan en vul aan indien nodig.) 

 

 Ouder(s) 

 Vriend(en) 

 Broer / zus 

 Grootouder(s) 

 Ik was alleen 

 In een sportclub 

 In een jeugdbeweging 

 Andere, namelijk: _______________________________________ 

 

Vraag 19. Welke van volgende klassieke kansspelen deed je voor het eerst voor geld? 

 

 Krasbiljet of krasspel (bv. Subito, Win For Life, …) 

 Trekkingsspel (bv. Lotto, Euro Millions, …)  

 Poker  

 Ander kaartspel dan poker voor geld 

 Sportweddenschap  

 BINGO / One-ball  

 Kienen  

 Zelfgeorganiseerde weddenschap (onder vrienden / kennissen / …)  
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Digitale kansspelen voor geld 
 

In dit deel van de enquête willen we graag wat meer te weten komen over je houding en gebruik van digitale kansspelen voor geld. (Dit zijn kansspelen voor 

geld die via digitale media gespeeld of gekocht worden. Als je niet meer weet wat dit betekent, zie dan de info op p. 3) 

 

Hier komt nog eens een grotere vraag, even doorbijten!  

Vraag 20. Hoe vaak heb je volgende digitale kansspelactiviteiten al voor geld gespeeld of gekocht? (Deze activiteiten zijn via digitale mediatoestellen.) 

 Nooit  

Ooit, maar niet 
gedurende de 

voorbije 12 
maanden  

Minder 
dan 1x 

per 
maand  

1x per 
maand  

Meerdere 
keren per 

maand 

1x per 
week  

Meerdere 
keren per 

week  
Dagelijks 

Krasbiljet of krasspel (bv. Subito, 
Win For Life, …) 

                

Trekkingsspelen (bv. Lotto, Euro 
Millions,  ...)  

                

Poker                 

Ander kaartspel dan poker voor 
geld  

                

E-games (Nationale Loterij)                 

Sportweddenschap                 

Digitale casinospelen (bv. slot, 
roulette,...)  

                

Kansspelen via SMS of telefoon 
(op TV, in de krant, belspelletjes, 

…) 
                

Andere                 
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Vraag 21. Hoe vaak doe je met onderstaande mediatoestellen aan digitale kansspelen voor 

geld? (Duid zoveel mogelijk aan wat past) 

 

 

Ooit, maar 
niet 

gedurende 
de voorbije 

12 
maanden  

Minder 
dan 1x 

per 
maand  

1x per 
maand  

Meerdere 
keren per 

maand  

1x per 
week  

Meerdere 
keren per 

week  
Dagelijks 

Smartphone of 
GSM 

              

Tablet                

Computer / 
laptop / 

notebook  
              

Gameconsole                

 

Vraag 22. Op welke websites heb je al kansspelen voor geld gespeeld? (Als dit meerdere 

websites zijn, benoem deze dan allemaal.) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Vraag 23. Met welke apps / applicaties (op tablet, smartphone, …) heb je al kansspelen voor 

geld gespeeld? (Als dit  meerdere apps / applicaties zijn, gelieve deze dan allemaal te 

benoemen.) (Als je niet meer weet wat apps / applicaties zijn, zie dan de info op p. 3.) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Als je bij vorige vraag (20) OOIT aan één of meer digitale kansspelen voor geld deed, ga dan naar volgende vraag 

(21). Als je vorige vraag met NOOIT beantwoordde BIJ ALLE activiteiten voor digitale kansspelen voor geld, ga dan 

verder naar vraag 31. 
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Geld- en tijdsbesteding aan digitale kansspelen 
 

 

In dit deel van de enquête willen we graag wat meer te weten komen over geld- en 

tijdsbesteding aan digitale kansspelen.  

 

Vraag 24. Als je minstens 1x per maand geld uitgeeft aan digitale kansspelen, hoeveel keer  

per maand doe je dit en hoeveel euro per maand spendeer je hieraan? (Als je meerdere 

keren per maand, per week of dagelijks gokt, probeer dan zo juist mogelijk te antwoorden)  

(Vraag open laten en naar vraag 25 gaan als je minder dan 1x per maand aan digitale 

kansspelen doet). 

 

 Gemiddelde per maand 

  

Hoeveel keer?  ______ keer per maand 

Hoeveel euro? ______ euro per maand 

 

 

Vraag 25. Wat is het grootste bedrag dat je met digitale kansspelen al hebt ingezet om te 

gokken? (Vul in, b.v. “10 euro”, “0 euro”, …)  

 

_________euro 

 

Vraag 26. Wat is het grootste bedrag dat je met digitale kansspelen al gewonnen hebt? (Vul 

in, b.v. “10 euro”, “0 euro”, …)  

 

_________euro 

 

Vraag 27. Wat is het grootste bedrag dat je met digitale kansspelen al verloren hebt? (Vul in, 

b.v. “10 euro”, “0 euro”, …)  

 

_________euro  
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Eerste contact met digitale kansspelen  
 

 

Vraag 28. Hoe oud was je toen je voor de eerste keer aan digitale kansspelen voor geld 

deed? (vb. 13 = ”13 jaar”) 

 

_________ jaar  

 

Vraag 29. Met wie deed je toen de eerste keer aan digitale kansspelen voor geld? (Meerdere 

antwoorden mogelijk, duid aan en vul aan indien nodig.) 

 

 Ouder(s) 

 Vriend(en) 

 Broer / zus 

 Grootouder(s) 

 Ik was alleen 

 In een sportclub 

 In een jeugdbeweging 

 Andere, namelijk: _______________________________________ 

 

Vraag 30. Welke van volgende digitale kansspelen deed je voor het eerst voor geld? 

 

 Krasbiljet of krasspel (bv. Subito, Winf For Life, …) 

 Trekkingsspelen (bv. Lotto, Euromillions, ...)  

 Poker 

 Ander kaartspel dan poker voor geld 

 E-games (Nationale Loterij)  

 Sportweddenschap  

 Digitale casinospelen (slots, roulette, ...)  

 Kansspelen via SMS of telefoon (op TV, in de krant, belspelletjes, …) 

 Andere  
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Motieven voor wel/niet gebruik van kansspelen  
 

 

In dit deel van de enquête willen we graag wat meer weten over jouw motieven voor het wel 

of niet gebruiken van alle kansspelen. Vanaf hier gaat het over ALLE kansspelen, dus zowel 

digitale als klassieke kansspelen! 

 

Vraag 31. Wat zijn volgens jou redenen om niet aan kansspelen te doen, of ermee te stoppen 

of te minderen (ongeacht of je al ooit geld inzette op kansspelen)? (Meerdere antwoorden 

mogelijk: duid aan en vul aan indien nodig.) 

 

 Het is verspilling van geld.  

 Het is verspilling van tijd. 

 Het is wettelijk verboden. 

 Het past niet bij hoe ik in het leven sta. 

 Het heeft een slechte invloed op mensen.  

 Ik mag niet van mijn ouder(s) of verzorger(s).  

 Niemand in mijn omgeving doet het, ik dus ook niet. 

 Het interesseert me niet. 

 Ik ben bang dat ik eraan verslaafd raak als ik het doe. 

 Ik heb er nog nooit van gehoord / ik ken het niet. 

 Ik heb er nooit de kans toe gehad. 

 Geen van bovenstaande 

 Andere, namelijk:  

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Vraag 32. Wat zijn volgens jou redenen om aan kansspelen te doen of hiermee verder te doen 

(ongeacht of je nog nooit geld inzette op kansspelen)? (Meerdere antwoorden mogelijk: duid 

aan en vul aan indien nodig.) 

 

 Voor ontspanning of entertainment  

 Voor de spanning of uitdaging  

 Uit verveling  

 Om geld te verdienen  

 Uit nieuwsgierigheid  

 Als hobby 

 Als afleiding voor dagelijkse verplichtingen of problemen  

 Om het met anderen te kunnen doen  

 Geen van bovenstaande 

 Andere, namelijk:  

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Stellingen 
 

Vraag 33. Gelieve aan te duiden in welke mate je akkoord of niet akkoord gaat met de volgende stellingen over kansspelen.  

 
Helemaal niet 

akkoord  
Niet akkoord  

Eerder niet 
akkoord 

Eerder akkoord Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

- Ik vind dat volwassenen (+18 jaar) aan 
kansspelen voor geld mogen doen. 

            

- Kansspelen voor geld zijn een leuk 
tijdverdrijf. 

            

- Kansspelen voor geld zijn goed om 
aan dagelijkse problemen te kunnen 

ontsnappen. 
            

- Gokken kan voor problemen zorgen.             

- Gokken is een goede manier om 
contact te hebben met mensen. 

            

- Gokken is een goede manier om geld 
te verdienen. 

            

- Ik vind dat jongeren (-18 jaar) aan 
kansspelen voor geld mogen doen. 

            

- Ik vind het goed dat de Nationale 
Loterij kansspelen aanbiedt (zoals de 
Lotto, Euro Millions, Win For Life, ...). 

            

- Ik vind dat reclame voor gokken 
aanzet tot gokken. 

            

- Ik vind dat TV-Programma’s met 
kansspelen (zoals de Lotto-trekking of 

belspelletjes) een slechte invloed 
hebben op jongeren. 

            

- Ik vind dat digitale mediatoestellen 
(zoals een Smartphone, Laptop / PC of 
Gameconsole) het makkelijker maken 
om aan kansspelen voor geld te doen. 
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De invloed van kansspelen voor geld 
 

 

Volgende vragen gaan over de invloed van kansspelen voor geld. (Herinnering: alle 

antwoorden zijn anoniem). 

 

 

 

 

 

Vraag 34. Hoe vaak heb je de volgende dag opnieuw gegokt om het geld dat je verloren had 

terug te winnen? 

 

 Zeer vaak  

 Vaak  

 Af en toe  

 Zelden 

 Nooit  

 

Vraag 35. Heb je al eens tegen anderen gezegd dat je geld aan het winnen was met gokken 

terwijl dat niet zo was? 

 

 Ja  

 Nee  

 

Vraag 36. Heeft gokken je al eens problemen bezorgd (zoals discussie(s) met familie of 

vrienden, of problemen op school / het werk)? 

 

 Ja  

 Nee  

 

Vraag 37. Heb je al eens meer gegokt dan je oorspronkelijk van plan was? 

 

 Ja  

 Nee  

 

Vraag 38. Zegt men wel eens dat je teveel gokt of een gokprobleem hebt?   

 

 Ja  

 Nee  

 

Als je OOIT al aan klassieke en/of digitale kansspelen voor geld deed, ga dan naar volgende vraag (34). Als je nog 

NOOIT aan eender welke klassieke en/of digitale kansspelen voor geld deed, ga dan verder naar vraag 46. 
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Vraag 39. Voelde je je al eens schuldig over geldbedragen waarvoor je gokte, of over de 

gevolgen van je gokken? 

 

 Ja  

 Nee  

 

Vraag 40. Heb je al eens het gevoel gehad te willen stoppen met gokken, maar dat dit niet 

lukte? 

 

 Ja  

 Nee  

 

Vraag 41. Heb je ooit al voor je familie of vrienden willen verbergen dat je aan het gokken was 

of hebt gegokt? 

 

 Ja  

 Nee  

 

Vraag 42. Heb je al eens met familie of vrienden specifiek gediscussieerd / geruzied over 

geldverbruik bij gokken? 

 

 Ja  

 Nee  

 

Vraag 43. Heb je al eens geld geleend om te gokken en dit nadien niet terugbetaald?  

 

 Ja  

 Nee  

 

Vraag 44. Ben je al eens afwezig geweest op school of je (studenten)werk omwille van 

gokactiviteiten? 

 

 Ja  

 Nee  

 

Vraag 45. Heb je al eens geld geleend, of iets gestolen, om te kunnen gokken of verloren geld 

bij gokken goed te maken? 

 

 Ja  

 Nee  
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Kansspelen voor geld en je omgeving 
 

 

In dit gedeelte van de enquête willen we graag wat meer te weten komen over hoe 

kansspelen in je omgeving worden ervaren. 

 

Vraag 46. Speelt een van je gezinsleden klassieke en/of digitale kansspelen (loterij, 

krasbiljetten, ...) voor geld? (Meerdere antwoorden mogelijk!) 

 

 Nee 

 Ja, klassieke kansspelen, namelijk krasspelen of trekkingspelen 

 Ja, klassieke kansspelen, maar andere dan krasspelen of trekkingspelen (bv. casino, 

poker, …) 

 Ja, digitale kansspelen, namelijk krasspelen of trekkingsspelen 

 Ja, digitale kansspelen, maar andere dan krasspelen of trekkingsspelen (bv. online 

poker, casinogames apps, …)   

 

Vraag 47. Wie van volgende personen doet dit zoal? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 Moeder  

 Vader 

 Broer(s) of zus(sen) 

 Grootouder(s)  

 Voogd / verzorger  

 Niemand van bovenstaande 

 

Vraag 48. Vind je dat een van volgende personen te vaak gokt of voor te veel geld? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 Nee  

 Ja, vader  

 Ja, moeder  

 Ja, broer of zus  

 Ja, grootouder  

 Ja, voogd / verzorger  

 

Vraag 49. Duid aan met een cijfer van 0 tot 10 in welke mate gokken aanvaard wordt bij jouw 

thuis (0 = helemaal niet aanvaard, 10 = helemaal aanvaard). 

 

0 
 
Helemaal 
niet 
aanvaard 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Helemaal 
aanvaard 
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Vraag 50. Duid aan wat past: In mijn thuis- of wooncontext ...  

 

 Ja  Nee  

 
... hebben mijn ouders (of 

voogd/verzorger) met mij al 
gesproken over gokken of 

kansspelen voor geld. 

    

... zijn er afspraken rond 
gokken of het gebruik van 

kansspelen. 
    

... is gokken of het gebruik 
van kansspelen verboden. 

    

... zijn er geen afspraken 
rond gokken of kansspelen 

en is dit (nog) niet 
besproken. 

    

 

 

Vraag 51. Hoeveel personen in je vriendenkring doen aan gokken? 

 

 Geen  

 Volgend aantal personen: ____________ personen (Gelieve een cijfer in te vullen, bv. “2 

personen”.) 

 

Vraag 52. Duid aan met een cijfer van 0 tot 10 in welke mate gokken aanvaard wordt in je 

vriendenkring (0 = helemaal niet aanvaard, 10 = helemaal aanvaard; duid een cijfer aan). 

 

0 
 
Helemaal 
niet 
aanvaard 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Helemaal 
aanvaard 

 

Vraag 53. Hoe vaak krijg je een kansspel cadeau van iemand? (vb. krasloten, lottobiljet, 

kadoosjes...) 

 

 Nooit  

 Zelden  

 Af en toe  

 Vaak  

 Zeer vaak  
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Voorkennis en regels met betrekking tot kansspelen  
 

 

In de volgende vragen willen we graag meer te weten komen over je kennis van de regelgeving 

rond gokken en over regels of vorming rond gokken op jouw school.  

 

Vraag 54. Vanaf welke leeftijd is het wettelijk toegestaan om in een (echt of digitaal) casino 

of een speelautomatenhal (gokautomatenhal) te mogen spelen in België?  

 

 Er is er geen 

 Vanaf 12 jaar  

 Vanaf 14 jaar  

 Vanaf 16 jaar  

 Vanaf 18 jaar 

 Vanaf 21 jaar  

 

Vraag 55. Vanaf welke leeftijd is het wettelijk toegestaan om op een gokautomaat op café te 

spelen (BINGO, One-ball), of in (echte of digitale) wedkantoren geld in te zetten in België? 

 

 Er is er geen 

 Vanaf 12 jaar  

 Vanaf 14 jaar  

 Vanaf 16 jaar  

 Vanaf 18 jaar  

 Vanaf 21 jaar  

 

Vraag 56. Zijn er op jouw school duidelijke afspraken of regels in verband met gokken? 

 

 Ja  

 Nee  

 Ik weet het niet 

 

Vraag 57. Is het thema gokken op jouw school al aan bod gekomen? (Bv. in de les, tijdens 

studiedagen, door gastsprekers, ...) 

 

 Ja, ooit, in mijn secundaire school  

 Ja, dit schooljaar  

 Ja, ooit, maar in mijn lagere school 

 Nee, nog nooit 

 

Vraag 58: Vind je het belangrijk om over het thema gokken geïnformeerd te worden?  

 

 Ja 

 Nee  

 Ik weet het niet 
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Vraag 59. Als je aan klassieke kansspelen voor geld doet, hoe lukt het je om dit te doen? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 Ik heb nog nooit aan klassieke kansspelen voor geld gedaan. 

 Mijn identiteit wordt niet gevraagd. 

 Iemand anders koopt of gokt voor me in mijn plaats. 

 Ik doe dit onder vrienden of kennissen. 

 Ik gebruik een valse buitenlandse identiteit. 

 Ik gebruik een valse binnenlandse identiteit (identiteitskaart meerderjarige gebruiken of 

andere geboortedatum of rijkregister invullen). 

 Andere, namelijk: ______________________________________________________ 

 

Vraag 60. Als je aan digitale kansspelen voor geld doet, hoe lukt het je om dit te doen? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 Ik heb nog nooit aan digitale kansspelen voor geld gedaan. 

 Ik gebruik iemand anders zijn/haar account (met toestemming). 

 Ik gebruik iemand anders zijn/haar account (zonder toestemming).  

 Iemand anders koopt of gokt voor me in mijn plaats. 

 Ik doe dit onder vrienden of kennissen. 

 Ik gebruik een valse buitenlandse identiteit. 

 Ik gebruik een valse binnenlandse identiteit (identiteitskaart meerderjarige gebruiken of 

andere geboortedatum of rijkregister invullen).  

 Andere, namelijk: ______________________________________________________
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Digitale mediagebruik 
 

 

In dit deel van de enquête willen we wat meer weten over je gebruik van digitale 

mediatoestellen. 

 

Vraag 61. Hoe vaak gebruik je volgende digitale mediatoestellen? (één bolletje aanduiden per 

toestel) 

 

 Nooit  

Minder 
dan 1x 

per 
maand  

1x per 
maand  

Meerdere 
keren per 

maand  

Meerdere 
keren per 

week 
Dagelijks  

Smartphone              

Tablet             

Computer / 
laptop / 

notebook  
            

Gameconsole              

 

 

Vraag 62. Hoeveel uur gebruik je volgende toestellen op een normale weekdag/weekenddag?  

(Vul het juiste antwoord in op elk vakje, bv. “Smartphone op een weekdag: 1 uur, op een 

weekenddag 3 uur”.) 

 

 Op een weekdag Op een weekenddag 

   

Smartphone  _____uur _____uur 

Tablet _____uur _____uur 

Computer / laptop / notebook _____uur _____uur 

Gameconsole _____uur _____uur 
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Digitale kansspelen zonder inzet 
 

 

In volgende vragen willen we graag iets meer weten over je houding en gebruik van digitale 

kansspelen, die GRATIS en dus niet voor (echt) geld gespeeld worden via digitale media. 

Het kan zijn dat er daarbij virtueel geld wordt ingezet, maar dit is nooit echt geld.  

 

Vraag 63. Hoe vaak speel je volgende GRATIS digitale kansspelen? 

 

 Nooit  

Ooit, maar 
niet 

gedurende 
de voorbije 

12 
maanden  

Minder 
dan 1x 

per 
maand  

1x per 
maand  

Meerdere 
keren per 

maand  

1x 
per 

week  

Meerdere 
keren per 

week  
Dagelijks  

Poker                 

Casinospelen 
(Slots, 

gokkasten, ...) 
                

Keno / Bingo                 

Blackjack of 
andere 

kaartspelen 
                

Andere gratis 
digitale 

kansspelen 
(online 

of apps / 
applicaties, …) 

                

 

 



 

163 
 

 

 

 

 

 

Vraag 64. Hoe vaak gebruik je volgende toestellen voor GRATIS digitale kansspelen? (Duid 

zoveel mogelijk aan wat past.) 

 

 

Ooit, maar 
niet 

gedurende 
de 

voorbije 
12 

maanden  

Minder 
dan 1x 

per 
maand  

1x per 
maand  

Meerdere 
keren per 

maand  

1x 
per 

week  

Meerdere 
keren per 

week  
Dagelijks  

Smartphone               

Tablet                

Computer / 
laptop / 

notebook 
              

Gameconsole                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je bij vorige vraag (63) OOIT aan één of meer gratis digitale kansspelen deed, ga dan verder naar volgende 

vraag (64). Als je vorige vraag met NOOIT beantwoordde bij ALLE activiteiten voor gratis digitale kansspelen ga dan 

verder naar vraag 65. 
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Sport-, jeugdverenigingen en vrijetijdsbesteding 
 

 

In de volgende en allerlaatste vragen van deze enquête willen we graag nog wat te weten 

komen over sport-, jeugdverenigingen en vrijetijdsbesteding in relatie tot kansspelen. 

 

Vraag 65. Wordt er in jouw sportvereniging, geld ingezet op sportweddenschappen of op 

sportpronostieken (zoals eigen of andermans competitie)? (Duid aan en vul aan indien 

nodig.) 

 

 Ik doe niet aan sport 

 Nee 

 Ja, namelijk bij volgende sport(en): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Vraag 66. Wordt er als je naar sport gaat kijken, geld ingezet op sportweddenschappen of op 

sportpronostieken? (Duid aan en vul aan indien nodig.) 

 

 Ik kijk niet naar sport 

 Nee 

 Ja, namelijk bij volgende sport(en): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Vraag 67. Nam je ooit deel aan een casinoavond die georganiseerd werd door een 

jeugdvereniging? (vb. Scouts, Chiro, KSA, CM Kazou, Jongerenkamp, …) 

 

 Ja, met inzet (echt geld) 

 Ja, zonder inzet (zonder of niet voor echt geld) 

 Nee  

 

Vraag 68. Hoe vaak speel je poker zonder inzet (zonder of niet voor echt geld)? 

 

 Zeer vaak  

 Vaak  

 Af en toe  

 Zelden  

 Nooit  

 



 

165 
 

Vraag 69. Hoe vaak speel je andere kaartspelen dan poker zonder inzet (zonder of niet voor 

echt geld)? 

 

 Zeer vaak  

 Vaak  

 Af en toe  

 Zelden 

 Nooit  

 

 

 

Einde enquête: we willen je nogmaals heel erg bedanken voor je medewerking! 

 

Als nog niet iedereen klaar is met het invullen van de enquête kan je je hiermee in stilte bezighouden: 

 

Sudoku: 
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Woordzoeker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

167 
 

Geïnformeerde brief ouder / wettelijk vertegenwoordiger / gemachtigde 

 

Onderzoek naar mediagebruik, attitudes en prevalentie van gok- en kansspelgebruik bij jongeren ter 

verfijning van bestaande vroeginterventie- en preventie-acties. 

 

Geachte ouder / wettelijk vertegenwoordiger / gemachtigde.  

 

Hierbij willen wij u melden dat in kader van dit onderzoek en in samenwerking met de school van uw 

zoon/dochter/persoon die u vertegenwoordigt, er een vragenlijst is afgenomen bij de leerlingen. Deelname 

hield in dat de respondent/leerling een vragenlijst heeft ingevuld, die afgenomen werd in klassikale sfeer 

onder toeziend oog van een lid van het onderwijzend personeel. Op voorhand werd door een van de 

onderzoekers informatie verstrekt rond het doel en het verloop van het onderzoek en het invullen van de 

vragenlijst. 

 

Het onderzoek heeft onder meer als doel het mediagebruik, de attitudes en prevalentie van gok- en 

kansspelgebruik bij jongeren in kaart te brengen als bron van informatie om gerichte preventie- en 

vroegdetectie maatregelen te kunnen formuleren. 

 

Om de anonimiteit en privacy van de leerlingen te bewaken, werd een gerandomiseerde code toegekend 

aan de vragenlijst die hij of zij invulde. Deze code vindt u terug onderaan links van deze brief en kan u 

gebruiken om alsnog de medewerking aan dit onderzoek stop te zetten, waarbij de antwoorden op de 

vragenlijst door de leerling die u vertegenwoordigt definitief door ons worden verwijderd en dus niet 

worden opgenomen ter (anonieme) verwerking, zonder dat dit enig nadeel oplevert voor een van jullie. 

 

Mocht u daarom om eender welke reden wensen dat de antwoorden op de vragenlijst van de persoon die 

u vertegenwoordigt DEFINITIEF WORDEN VERWIJDERD (en dus niet worden opgenomen ter 

verwerking) kan u ons dit steeds melden. Hierbij dient u ons enkel telefonisch, per e-mail of schriftelijk te 

contacteren met de vermelding dat u ‘als vertegenwoordiger van [VERMELDING ANONIEME CODE links 

bovenaan de brief] wenst dat de antwoorden op de vragenlijst van de persoon die u vertegenwoordigt 

definitief worden verwijderd’. 

 

We willen u er tenslotte nog aan herinneren dat het invullen van de vragenlijst op een anonieme en 

vrijwillige manier heeft plaatsgevonden en dat de verwerking ervan ook volledig ANONIEM zal gebeuren. 

Alle antwoorden worden anoniem verwerkt door een onderzoeker vanuit UC Leuven-Limburg en worden 

dus op geen enkele manier individueel (her)kenbaar gemaakt, of teruggekoppeld naar de school of derde 

partijen. Op geen enkele manier of in geen enkele fase van het onderzoek, zal het recht op privacy of de 

persoonlijke integriteit van de respondent geschonden worden. 

 

In de eindfase wordt er wel een onderzoeksrapport ter beschikking gesteld van de school met gegevens 

over het gebruik van kansspelen wat betreft de totale leerlingenpopulatie van de school (geen individuele 

of klassikale statistieken), om hen zo in de mogelijkheid te stellen gerichte preventieve acties rond gokken 

uit te voeren naargelang hun vrijwillige en deskundige oordeel.  

 

De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en kunnen 

gepubliceerd worden. Persoonlijke gegevens worden daarbij niet gepubliceerd en de anonimiteit en de 

vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens zullen gewaarborgd blijven. 

 

Mag ik er u tenslotte nog op wijzen dat deelname aan de vragenlijst een kans vormt om een gerichter 

informatie- en preventiebeleid te formuleren ten voordele van de volksgezondheid en het mentale 

welbevinden van jongeren in hun levenscontext. 

 

Indien u verder nog vragen heeft of extra informatie wilt over het onderzoek mag u ons steeds contacteren.  

 

Wanneer u niet wil dat uw zoon/dochter of de leerling die u vertegenwoordigt betrokken wordt in 

het invullen van de vragenlijst, gelieve mij dit te melden met inbegrip van de anonieme code 

onderaan links van deze brief.  
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In de hoop dat u ons wil helpen bij dit onderzoek, 

  

Huub Boonen  Huub.boonen@ucll.be 

Stijn Custers Stijn.custers@ucll.be  

Kristien Coteur Kristien.coteur@ucll.be  

 

Tel: +32 11 180 700 

 

UC Leuven-Limburg 

Groep Gezondheid en Welzijn  

Campus Diepenbeek  

Agoralaan gebouw B bus 7 

3590 Diepenbeek 

 

 Voor eventuele klachten of andere bezorgdheden omtrent ethische aspecten van deze studie kan ik 
contact opnemen met de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van de KU Leuven: 
smec@kuleuven.be 

 Voor verdere vragen of informatie rond gokken, sociale media en algemeen welzijn kan u steeds 
vrijblijvend contact opnemen met een van de volgende diensten:  

o Awel, tel: +322 534 37 43, www.awel.be online en telefonisch raadpleegbaar gratis 
aanspreekpunt voor kinderen en jongeren  

o Tele-onthaal, tel: 106, www.tele-onthaal.be, anoniem telefonisch en online contact voor  al 
uw vragen of problemen 

o De DrugLijn, tel: +78 15 10 20, www.druglijn.be, online en telefonisch contact voor 
informatie en alle vragen rond gokken en kansspelen 

o Gokhulp, www.gokhulp.be, website met informatie en hulpaanbod rond gokken en 
kansspelen 

o Voor algemene informatie rond algemeen welzijn kan u steeds terecht in een lokale 
afdeling van een Centra voor Algemeen Welzijn (CAW) of op www.caw.be , of in een 
lokale afdeling van de Jongeren Advies Centra (JAC) of op www.jac.be   

 

 

 

Datum:           Naam en handtekening 

  

 

 

 

 

  

mailto:Huub.boonen@ucll.be
mailto:Stijn.custers@ucll.be
mailto:Kristien.coteur@ucll.be
mailto:smec@kuleuven.be
http://www.awel.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.druglijn.be/
http://www.gokhulp.be/
http://www.caw.be/
http://www.jac.be/
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Bijlage 2. Weegprocedure 
 

De verzamelde gegevens in de steekproef dienen een representatief beeld te geven 

van de populatie. Omwille van verschillende redenen kunnen de 

populatieproporties immers verschillen van de gerealiseerde steekproefproporties 

naargelang enkele belangrijke (sociaal-demografische) achtergrondkenmerken van 

respondenten. Van deze kenmerken moet de verdeling bekend zijn in zowel de 

respondentengroep als de totale (lokale) populatie. Na het toepassen van 

weegfactoren op basis van verschillen in die kenmerken zullen de resultaten van 

de gewogen steekproef een betere afspiegeling zijn van de populatie. Op basis van 

de totale populatieaantallen bekomen in kader van de onderwijsstatistieken In 

Vlaanderen voor het schooljaar 2014- 2015 (laatste beschikbare statistieken) van 

het departement Onderwijs Vlaanderen 

(http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsstatistieken) en in kader van de 

onderwijsstatistieken in Wallonië voor het schooljaar 2013 – 2014 (laatste 

beschikbare statistieken) van L’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, Le 

Centre de Compétences en Business Intelligence de l’ETNIC 

((http://www.enseignement.be/index.php?page=25432&navi=148) werd er 

geopteerd om voor de variabelen geslacht, onderwijsgraad en onderwijsvorm te 

wegen, daar deze voor de operationele populatie gekend zijn.  

Hoewel er in Vlaanderen enkele verschillen zijn waar te nemen tussen de 

gerealiseerde- en gewogen steekproef was de grootte van de zogenaamde kleine 

gewichten (wi) nergens kleiner dan 0,2 of groter dan 5. Hierdoor was het niet nodig 

om extreme gewichten af te kappen.  

 

TABEL 132. VERGELIJKING TUSSEN DE GEREALISEERDE EN GEWOGEN STEEKPROEF IN VLAANDEREN 

  Gerealiseerde 

steekproef 

% 

Gewogen 

steekproef 

% 

    

Geslacht Jongens 60,62 50,99 

 Meisjes 39,38 49,01 

    

Graad 1 20,73 32,24 

 2 43,80 32,68 

 3 35,48 35,08 

    

Onderwijsvorm A-stroom 12,64 27,17 

 B-stroom 08,09 05,06 

 ASO 32,81 27,95 

 TSO 27,16 21,90 

 BSO 19,30 17,91 
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Hoewel er in Wallonië eveneens enkele verschillen zijn waar te nemen tussen de 

gerealiseerde- en gewogen steekproef is ook hier de grootte van de zogenaamde 

kleine gewichten (wi) nergens kleiner dan 0,2 of groter dan 5. Hierdoor was het 

niet nodig om extreme gewichten af te kappen.  

 

TABEL 133. VERGELIJKING TUSSEN DE GEREALISEERDE STEEKPROEF EN GEWOGEN STEEKPROEF IN WALONIË 

  Gerealiseerde 

steekproef 

% 

Gewogen 

steekproef 

% 

    

Geslacht Jongens 49,68 49,95 

 Meisjes 50,32 50,05 

    

Graad 1 25,54 34,42 

 2 40,03 34,73 

 3 34,43 30,85 

    

Onderwijsvorm 1° Commune 25,54 34,42 

 Géneral 29,35 32,80 

 Technique (qualification) 33,42 16,90 

 Professionel 11,69 15,88 
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Bijlage 3. Regionale spreiding van respondenten 
 

TABEL 134. REGIONALE SPREIDING VAN RESPONDENTEN IN WALLONIË 

Wallonië:  
 

Aantal scholen Aantal leerlingen Totaal aantal 
leerlingen  

Hainaut 1 192  

 2 141  

 3 89 422 

Liège 1 164  

 2 183 347 

Totaal 5 769 769 

 

TABEL 135. REGIONALE SPREIDING VAN RESPONDENTEN IN VLAANDEREN 

Vlaanderen:  
 

Aantal scholen Aantal leerlingen Totaal aantal 
leerlingen  

Limburg 1 289  

 2 70  

 3 292  

 4 318  

 5 325 1294 

West-Vlaanderen 1 767 767 

Brussels 
Hoofdstedelijk 
gewest17 

1 115 115 

Totaal 7 2176 2176 

  

                                                                 
17 De school in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort tot het Nederlandstalig Onderwijs 

en wordt omwille van die reden geïncludeerd in de Vlaamse steekproef.  
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Bijlage 4. Prevalentie en kansspelfrequentie van de 

respondenten met niet-getransformeerde 

leeftijdstoewijzing in Vlaanderen 
 

De data-verzameling in Vlaanderen werd uitgevoerd o.b.v. twee verschillende 

versies van de vragenlijst. In de eerst versie werd enkel naar het geboortejaar van 

de respondenten gevraagd, terwijl er in de tweede vragenlijst naar de exacte 

leeftijd (in jaren) op het moment van afname werd gevraagd. In de resultaten en 

analyses in dit rapport werd de leeftijd van de respondenten gecalculeerd op basis 

van hun geboortejaar. Aangezien leeftijd een quasi-constant verdeelde 

stochastische veranderlijke is, werd er geopteerd om de leeftijd te calculeren op 

basis van het moment van afname van de vragenlijst. Op basis hiervan werd bij 

4,5/12 van de respondenten een leeftijdsscore naar boven afgerond en bij 7,5/12 

de leeftijd naar beneden. Deze toewijzing gebeurde op basis van een random 

selectie gebeurde zodat toevallige fouten elkaar corrigeren. Hierna worden de 

resultaten weergegeven van de prevalentie en kansspelfrequentie van 

respondenten waarvan de exacte leeftijd gerapporteerd werd bij de tweede versie 

van de vragenlijst. De beschrijvende en vergelijkende resultaten worden 

weergegeven na toepassing van weegfactoren. Gemeenschappelijke bevindingen 

werden daarentegen teruggevonden in lijn met de analyses die gebeurden op basis 

van de gehele dataset van respondenten.  

 

TABEL 136. PREVALENTIE EN FREQUENTIE VAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD (ENKEL RESPONDENTEN 

WAARVAN EXACTE LEEFTIJD GEKEND IS) IN VLAANDEREN 

  12 – 13 
jaar 

14 – 15 
jaar 

16 – 17 
jaar 

18 – 20 
jaar 

Krasspel % Ooit 20,3*** 20,6*** 30,2*** 40,2*** 

 % Laatste jaar 9,3*** 7,1*** 9,0*** 19,1*** 

 Totaal (N) 234 333 300 215 

Trekkingsspel % Ooit 9,7** 10,5** 15,5** 20,2** 

 % Laatste jaar 3,1*** 1,6*** 3,7*** 11,3*** 

 Totaal (N) 234 330 299 215 

Poker % Ooit 3,1*** 5,8*** 14,5*** 18,4*** 

 % Laatste jaar 1,0*** 3,6*** 8,6*** 8,8*** 

 Totaal (N) 230 328 295 212 

Ander kaartspel dan 
poker 

% Ooit 2,6*** 5,9*** 13,5*** 16,7*** 

 % Laatste jaar 1,3** 3,8** 7,4** 7,2** 

 Totaal (N) 233 332 299 215 

Sportweddenschap % Ooit 8,1*** 12,5*** 19,8*** 29,9*** 

 % Laatste jaar 3,8*** 6,9*** 13,9*** 23,7*** 

 Totaal (N) 234 329 298 214 

BINGO/OneBall % Ooit (12,9) (12,5) (10,4) (13,1) 

 % Laatste jaar (3,7) (2,5) (2,7) (3,1) 

 Totaal (N) 233 329 299 214 

Kienen % Ooit (30,0) (23,3) (28,8) (22,5) 

 % Laatste jaar (8,0) (4,0) (7,1) (5,2) 

 Totaal (N) 233 321 292 200 
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Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

% Ooit (33,8) (34,1) (42,0) (40,5) 

 % Laatste jaar 19,2* 15,7* 24,6* 22,3* 

 Totaal (N) 231 326 299 215 

 

TABEL 137. OCCASIONEEL EN REGELMATIG GEBRUIK VAN KLASSIEKE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD (ENKEL 

RESPONDENTEN WAARVAN EXACTE LEEFTIJD GEKEND IS) IN VLAANDEREN 

  12 – 13 
jaar 

14 – 15 
jaar  

16 – 17 
jaar 

18 – 20 
jaar  

Krasspel % Occasioneel 6,7*** 5,8*** 8,3*** 18,8*** 

 % Regelmatig (2,5) (1,3) (0,7) (0,3) 

 Totaal (N) 234 333 300 215 

Trekkingsspel % Occasioneel 3,1*** 0,6*** 3,5*** 11,3*** 

 % Regelmatig (0,0) (1,1) (0,3) (0,0) 

 Totaal (N) 234 330 299 215 

Poker % Occasioneel 0,8*** 2,6*** 6,6*** 7,8*** 

 % Regelmatig (0,2) (1,0) (1,9) (1,0) 

 Totaal (N) 230 328 295 212 

Ander kaartspel dan 
poker 

% Occasioneel 1,3* 3,8* 6,0* 6,7* 

 % Regelmatig (0,0) (0,0) (1,4) (0,5) 

 Totaal (N) 233 332 299 215 

Sportweddenschap % Occasioneel 3,0*** 5,4*** 8,7*** 16,8*** 

 % Regelmatig 0,8*** 1,5*** 5,2*** 7,0*** 

 Totaal (N) 234 329 298 214 

BINGO/OneBall % Occasioneel (3,8) (2,4) (2,3) (2,8) 

 % Regelmatig (0,0) (0,0) (0,3) (0,5) 

 Totaal (N) 233 329 299 214 

Kienen % Occasioneel (7,8) (3,3) (7,1) (4,7) 

 % Regelmatig (0,2) (0,7) (0,0) (0,5) 

 Totaal (N) 233 321 292 200 

Zelfgeorganiseerde 
weddenschap 

% Occasioneel 17,2** 13,7** 23,7** 21,1** 

 % Regelmatig (2,0) (2,0) (0,8) (1,2) 

 Totaal (N) 231 326 299 215 

 

TABEL 138. PERCENTAGE DAT NOOIT, OOIT OF HET LAATSTE JAAR AAN EENDER WELK TYPE VAN KLASSIEKE 

KANSSPELEN DEED NAAR LEEFTIJD (ENKEL RESPONDENTEN WAARVAN EXACTE LEEFTIJD GEKEND IS) IN 

VLAANDEREN 

Deelname aan 
minstens één vorm van 
klassieke kansspelen 
(m.u.v. 
zelfgeorganiseerde 
weddenschappen) 

12 – 13 jaar 14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 jaar 

Nooit 54,9*** 54,8*** 42,2*** 39,0*** 

Ooit 45,1*** 45,2*** 57,8*** 61,0*** 

Voorbije jaar 16,7*** 16,9*** 28,7*** 37,6*** 

Totaal (N) 233 332 296 213 
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TABEL 139. PREVALENTIE OOIT EN HET LAATSTE JAAR GEBRUIK VAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD 

(ENKEL RESPONDENTEN WAARVAN EXACTE LEEFTIJD GEKEND IS) IN VLAANDEREN 

  12 – 13 jaar 14 – 15 
jaar 

16 – 17 
jaar 

18 – 20 
jaar 

Krasspelen % Ooit (4,3) (7,4) (5,7) (8,1) 

 % Laatste jaar (1,7) (1,9) (2,0) (1,9) 

 Totaal (N) 231 323 296 210 

Trekkingsspelen % Ooit (3,5) (4,0) (2,4) (5,7) 

 % Laatste jaar (0,9) (1,6) (1,4) (1,4) 

 Totaal (N) 231 322 295 212 

Poker % Ooit 1,7** 4,3** 5,8** 9,5** 

 % Laatste jaar 0,9* 3,1* 3,7* 5,2* 

 Totaal (N) 231 322 294 210 

Ander kaartspel 
dan poker 

% Ooit (0,4) (0,9) (3,0) (1,4) 

 % Laatste jaar (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 

 Totaal (N) 231 321 296 210 

E-Games 
(Nationale Loterij) 

% Ooit (1,3) (2,2) (2,0) (3,8) 

 % Laatste jaar (0,0) (0,6) (1,0) (1,9) 

 Totaal (N) 231 320 294 210 

Sportweddenschap % Ooit 5,2*** 9,9*** 13,2*** 19,7*** 

 % Laatste jaar 2,2*** 6,2*** 9,8*** 15,4*** 

 Totaal (N) 230 323 296 208 

Digitale 
casinospelen (bv. 
slot, roulette, …) 

% Ooit 0,4*** 3,1*** 4,1*** 9,0*** 

 % Laatste jaar 0,0***ᵅ 1,2*** 2,4*** 6,1*** 

 Totaal (N) 231 321 296 212 

Kansspelen via 
SMS of telefoon 
(op TV, in de krant, 
belspelletjes, …) 

% Ooit (3,0) (3,4) (3,4) (3,8) 

 % Laatste jaar (1,7) (0,6) (1,0) (0,9) 

 Totaal (N) 231 321 293 213 

Andere % Ooit (3,6) (1,7) (1,8) (3,1) 

 % Laatste jaar (1,4) (1,0) (0,7) (2,1) 

 Totaal (N) 222 287 275 194 

ᵅ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 0  

 

TABEL 140. OCCASIONEEL EN REGELMATIG GEBRUIK VAN DIGITALE KANSSPELEN NAAR LEEFTIJD (ENKEL 

RESPONDENTEN WAARVAN EXACTE LEEFTIJD GEKEND IS) IN VLAANDEREN 

  12 – 13 
jaar 

14 – 15 
jaar 

16 – 17 
jaar 

18 – 20 
jaar 

Krasspelen % Occasioneel (1,7) (1,9) (1,4) (1,9) 

 % Regelmatig (0,0) (0,0) (0,3) (0,0) 

 Totaal (N) 231 323 296 210 

Trekkingsspelen % Occasioneel (0,9) (0,9) (1,4) (1,4) 

 % Regelmatig (0,0) (0,6) (0,3) (0,0) 

 Totaal (N) 231 322 295 212 

Poker % Occasioneel 0,0** 3,1** 2,7** 4,3** 

 % Regelmatig (0,9) (0,0) (1,0) (1,0) 

 Totaal (N) 231 322 294 210 

Ander kaartspel dan 
poker 

% Occasioneel (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 

 % Regelmatig (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 
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 Totaal (N) 231 321 296 210 

E-Games (Nationale 
Loterij) 

% Occasioneel (0,0) (0,0) (0,7) (1,0) 

 % Regelmatig (0,0) (0,6) (0,7) (0,9) 

 Totaal (N) 231 320 294 210 

Sportweddenschap % Occasioneel 1,7** 5,3** 5,7** 9,1** 

 % Regelmatig 0,9*** 0,9*** 4,1*** 6,3*** 

 Totaal (N) 230 323 296 208 

Digitale 
Casinospelen (bv, 
slot, roulette, …) 

% Occasioneel 0,0***ᵅ 0,6***ᵅ 1,4***ᵅ 5,2*** 

 % Regelmatig (0,0) (0,6) (0,7) (0,9) 

 Totaal (N) 231 321 296 212 

Kansspelen via SMS 
of telefoon (op TV, in 
de krant, 
belspelletjes, …) 

% Occasioneel (0,9) (0,3) (1,0) (0,5) 

 % Regelmatig (0,9) (0,3) (0,0) (0,5) 

 Totaal (N) 231 321 293 213 

Andere % Occasioneel (1,4) (1,0) (0,7) (1,0) 

 % Regelmatig (0,0) (0,0) (0,4) (1,0) 

 Totaal (N) 222 287 275 194 

ᵅ = verwachte aantallen lager dan 5, geobserveerde absolute aantallen = 0, 2 en 4 (v.l.n.r.) 

 

TABEL 141. PERCENTAGE DAT NOOIT, OOIT OF HET LAATSTE JAAR AAN EENDER WELK TYPE VAN DIGITALE 

KANSSPELEN DEED NAAR LEEFTIJD (ENKEL RESPONDENTEN WAARVAN EXACTE LEEFTIJD GEKEND IS) IN 

VLAANDEREN 

Deelname aan 
minstens één vorm 
van digitale 
kansspelen  

12 – 13 jaar 14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 jaar 

Nooit 85,0** 78,4** 79,9** 70,4** 

Ooit 15,0** 21,6** 20,1** 29,6** 

Voorbije jaar 8,8** 9,8** 12,7** 18,9** 

Totaal (N) 227 306 284 206 

 

TABEL 142. PERCENTAGE DAT NOOIT, OOIT OF HET LAATSTE JAAR AAN EENDER WELKE VORM VAN KLASSIEKE OF 

DIGITALE KANSSPELEN DEED NAAR LEEFTIJD (ENKEL RESPONDENTEN WAARVAN EXACTE LEEFTIJD GEKEND IS) IN 

VLAANDEREN 

Deelname aan 
minstens één vorm van 
klassieke-  of digitale 
kansspelen (m.u.v. 
zelfgeorganiseerde 
weddenschappen) 

12 – 13 jaar 14 – 15 jaar 16 – 17 jaar 18 – 20 jaar 

Nooit 50,4*** 50,5*** 39,4*** 36,4*** 

Ooit 49,6*** 49,5*** 60,6*** 63,6*** 

Voorbije jaar 20,7*** 19,6*** 30,1*** 39,4*** 

Totaal (N) 227 321 289 208 
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TABEL 143. SOGS-RA NAAR LEEFTIJD (ENKEL RESPONDENTEN WAARVAN EXACTE LEEFTIJD GEKEND IS) 

 12 – 13 jaar 14 – 15 
jaar 

16 – 17 
jaar  

18 – 20 
jaar 

Groep 1: Niet-probleem gokkers / 
niet gegokt het afgelopen jaar 

97.0*** 96.3*** 92.2*** 86.7*** 

Groep 2: Risicogokkers 2.7*** 2.0*** 4.4*** 6.1*** 

Groep 3: Probleemgokkers 0.3*** 1.7*** 3.4*** 7.2*** 

Totaal (N) 213 299 276 205 
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Bijlage 5. Reflectievragen Bluf! 
 

Formulier 1 – participatie 

VOOR HET PROJECT 

Het project is opgezet omdat uit onderzoek van OIVO (Onderzoeks- en 

Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties) bleek dat de doelgroep toch 

gokt. Ook stond de pokerhype onder jongeren op het moment van ontwikkeling in 

de belangstelling. Op een “passieve” manier heeft de doelgroep dus het onderwerp 

op de agenda geplaatst. 

VOORBEREIDING – PLANNING – EVALUATIE 

Betrokkenen op de doelgroep hebben nauw samengewerkt voor dit project. Zou 

het echter mogelijk zijn om tevens een inbreng van de doelgroep zelf te 

organiseren? Op welke manier zou dit kunnen?Welke relevante informatie kan de 

doelgroep extra aanbrengen ten opzichte van de betrokkenen op de doelgroep? 

UITVOERING 

In de uitvoering van het project werden er geen taken toegewezen aan de 

doelgroep. Meewerken aan de uitvoering van projecten die op hun leefwereld zijn 

toegepast, laat de leden van de doelgroep toe een actieve, sociale rol op te nemen 

in de samenleving. 

Op welke manier zou de doelgroep een rol kunnen opnemen in de uitvoering van 

het project? 

ALGEMENE INVLOED 

Er zijn veel participatiemogelijkheden geweest voor betrokkenen op de doelgroep. 

Zij hebben dit project inhoudelijk en structureel sterk mee gevormd. 

Bluf! is een pedagogisch pakket. Het feit dat er niets in de eindtermen is 

opgenomen over kansspelen of gokken brengt met zich mee dat leerkrachten 

minder extrinsieke motivatie hebben om het pakket te gebruiken in de klas. Dit is 

een reden die de participatie van de doelgroep bemoeilijkt (als in 

toepassing/gebruik van het pakket). 

Het was niet wenselijk dat de doelgroep tijdens de voorbereidingsfase, noch de 

planningsfase inbreng kreeg omdat er reeds onderzoek door OIVO was gebeurd 

dat aantoonde dat er nood was aan pedagogische ondersteuning in deze materie. 

[kritische vraag bij stellen?] Gaat het wel degelijk om dezelfde doelgroep? Was de 

bekomen informatie niet gedateerd/relevant? 

Het is tevens niet wenselijk dat de doelgroep tijdens de evaluatiefase een inbreng 

heeft omdat het een pedagogisch pakket betreft en de evaluatie aldus door de 

leerkracht dient ingevuld te worden. [kritische vraag bij stellen?] 

Formulier 2 – radicaliteit 

AANDACHT VOOR DE ACHTERGROND 

Op welke manier kunnen er binnen dit project inspanningen geleverd worden om 

informatie te verkrijgen over de evolutie van de problematiek? Hoe komt het dat 

de problematiek is geëvolueerd tot het stadium waarop dit project inspeelt? 
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OVERZICHTSSCHEMA 

In hoeverre draagt het preventieproject bij tot het ‘steeds vroeger’ stoppen van 

een probleem op de tijdslijn van probleemwording. Geen pijlen naar links = geen 

radicaliteit in dit project. 

Op welke manier zou het mogelijk zijn om binnen dit project een dimensie van 

radicaliteit te integreren? Scholen worden wel betrokken in de uitvoering. Op welke 

manier kan dit nog verbeteren? En kan er buiten scholen ook mee gewerkt worden? 

Formulier 3 – integraliteit 

Dit project beschikt zowel over diverse persoonsgerichte als contextgerichte acties. 

Zodoende poogt het een meer structurele, lange(re) termijn oplossing aan te 

bieden. 

Formulier 4 – offensiviteit 

AANBOD 

In dit project werd voor een defensieve strategie gekozen d.w.z. dat de acties erop 

gericht zijn een gedrag af te remmen. Er worden echter geen bestaande 

gedragsmogelijkheden gestimuleerd of nieuwe gedragsmogelijkheden geboden. Is 

het wenselijk de offensiviteit van dit project te verhogen? Hoe zou dat mogelijk 

kunnen zijn? Zijn er offensieve mogelijkheden die een alternatief kunnen bieden of 

eventueel parallel kunnen aangeboden/georganiseerd worden? 

Preventieprojecten die een problematiek aanpakken waarvan de ernstgraad minder 

hoog ligt, zouden een brede waaier aan offensieve alternatieven moeten toelaten. 

VRIJWILLIGHEID 

Er werd geopteerd om een pedagogisch pakket op te stellen en de doelgroep aldus 

– in veel gevallen – verplicht te laten deelnemen aan het project. Wanneer de 

school of de leerkracht beslist dat het pedagogisch pakket behandeld zal worden in 

de klas, moeten de leerlingen volgen en meedoen met de activiteiten. De enige 

actie waarin ze volledig vrijwillig kunnen beslissen of ze er al dan niet iets mee 

doen, is actie 8: de preventieposter (bekijken). 

Formulier 5 – democratisch karakter: inclusiviteit 

Volgens de projectmedewerker kan aan dit project deelgenomen worden door 

iedereen van de doelgroep. Het pakket is verspreid in secundaire scholen van alle 

niveaus en wordt daar ook gebruikt. Alle acties hebben aldus alle deelgroepen 

kunnen bereiken. 

Enkel actie 4 (kaartspelen, rekenspellen) en actie 7 (het gezelschapsspel Bluf!) zijn 

niet geschikt voor personen met een handicap.  

Actie 9 (verspreiden van preventiepakketten in secundaire scholen) werd hier als 

niet relevant beschouwd. 

Formulier 6 – democratisch karakter: afbakening van de doelgroep 

[192] naar leeftijd: 14-18 jaar  

[193] motivering: deze doelgroep heeft een verhoogd risico om met het probleem 

te maken te krijgen of kampt reeds met het probleem en dient geholpen te worden. 
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[194] actie 4 en actie 7 kunnen niet toegepast worden bij personen met een 

mentale handicap 
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Bijlage 6. Reflectievragen You bet! 
 

Formulier 1 – participatie 

VOOR HET PROJECT 

Het project is opgezet omdat uit onderzoek van de VAD, de jaarlijkse 

leerlingenbevraging,  bleek dat de doelgroep gokt. Vooral in TSO en BSO bleek een 

grotere groep leerlingen te gokken.  Op een “passieve” manier heeft de doelgroep 

dus het onderwerp op de agenda geplaatst. 

VOORBEREIDING – PLANNING – EVALUATIE 

Zowel de doelgroep als de betrokkenen op de doelgroep hebben nauw 

samengewerkt voor dit project.  

Bevraging van vroeginterventiegroepen, pretestingsessies en brainstormsessies 

met leerlingengroepen gingen vooraf aan de uiteindelijke versie.  Inbreng van 

doelgroep is gefocused op vormgeving, begrijpelijkheid en timing van het spel, Ook 

de leerlingenbevraging wordt beschouwd als deel van voorbereiding.  

Betrokkenen zijn CLB, de werkgroep gokken en gamen op de VAD en 

preventiewerkers TAD (preventiedag VAD). Er werd rondgevraagd naar reeds 

bestaande praktijken, daarvoor werd ook gekeken naar Nederland en Duitsland. 

Leerkrachten werden om feedback gevraagd na pretestingsessies met de klas 

(versie op papier) 

UITVOERING 

In de uitvoering van het project werden er geen taken toegewezen aan de 

doelgroep.  Ze zijn de gebruikers.  

Meewerken aan de uitvoering van projecten die op hun leefwereld zijn toegepast, 

laat de leden van de doelgroep toe een actieve, sociale rol op te nemen in de 

samenleving. 

Op welke manier zou de doelgroep een rol kunnen opnemen in de uitvoering van 

het project? 

ALGEMENE INVLOED 

De algemene invloed van doelgroep en betrokkenen wordt matig beoordeeld: er 

waren heel wat mogelijkheden om aan participatie te doen, maar ze hebben eerder 

aan finetuning gedaan van het vooropgestelde initiatief van de ontwikkelaars.  Ze 

waren bevestigend in de manier van aanpak en hebben enkel een impact gehad op 

vormgeving.  

V: Was er een grotere impact mogelijk als ze op een andere manier betrokken 

waren geworden?  

Formulier 2 – radicaliteit 

AANDACHT VOOR DE ACHTERGROND 

Er werd binnen dit project niet gefocused op de achtergronden van de 

problematiek.  Het aanbod is universeel, niet gericht op enkelen.  
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Op welke manier kunnen er binnen dit project inspanningen geleverd worden om 

informatie te verkrijgen over de evolutie van de problematiek?  

Hoe komt het dat de problematiek is geëvolueerd tot het stadium waarop dit project 

inspeelt? 

OVERZICHTSSCHEMA 

In hoeverre draagt het preventieproject bij tot het ‘steeds vroeger’ stoppen van 

een probleem op de tijdslijn van probleemwording.  

De kennis en knowhow wordt overgedragen vanuit de verslavingszorg naar 

scholen, die niet als hoofddoel preventie hebben.  Ze bereiken daarmee zowel 

gokkende als niet-gokkende leerlingen, en doen ermee aan algemene preventie en 

geïndiceerde preventie.   

Waar het project bedoeld is voor TSO en BSO scholen, omwille van een sterkere 

vertegenwoordiging van gokkers, wordt het ook geadopteerd door ASOscholen die 

het opnemen in hun TAD-preventiebeleid. 

V:  En kan er buiten scholen ook mee gewerkt worden? 

Formulier 3 – integraliteit 

De doelgroep bestaat uit 16-18jarige jongeren die TSO of BSO volgen,  niet enkel 

gokkende leerlingen.  

Het project bevat zowel persoonsgerichte acties als contextgerichte acties, waar de 

context hoofdzakelijk de school en het beleid is, niet de ouders en of de peers.  

Kan het project aangepast worden zodat ook ouders en/of Peers actief betrokken 

worden in de preventie?  

Is er nood aan een bredere bewustmaking, binnen de totale samenleving?  Kan het 

project daarvoor dienen?  

Formulier 4 – offensiviteit 

AANBOD 

In dit project werd voor een defensieve strategie gekozen d.w.z. dat de acties erop 

gericht zijn een gedrag af te remmen. Er worden echter geen bestaande 

gedragsmogelijkheden gestimuleerd of nieuwe gedragsmogelijkheden geboden.  

V: Is het wenselijk de offensiviteit van dit project te verhogen? Hoe zou dat 

mogelijk kunnen zijn? Zijn er offensieve mogelijkheden die een alternatief kunnen 

bieden of eventueel parallel kunnen aangeboden/georganiseerd worden? 

Preventieprojecten die een problematiek aanpakken waarvan de ernstgraad minder 

hoog ligt, zouden een brede waaier aan offensieve alternatieven moeten toelaten. 

VRIJWILLIGHEID 

Er werd geopteerd om een pedagogisch pakket op te stellen en de doelgroep 

verplicht te laten deelnemen aan het project. Wanneer de school of de leerkracht 

beslist dat het pedagogisch pakket behandeld zal worden in de klas, moeten de 

leerlingen volgen en meedoen met de activiteiten.  

V:  op welke manier kan een gelijkaardig bereik verwezenlijkt worden zonder de 

verplichting op te leggen? 
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Formulier 5 – democratisch karakter: inclusiviteit 

Volgens de projectmedewerker kan aan dit project deelgenomen worden door 

iedereen van de doelgroep. Het pakket is verspreid in secundaire scholen van alle 

niveaus en wordt daar ook gebruikt. Alle acties hebben aldus alle deelgroepen 

kunnen bereiken.  Aangezien de sessies klassikaal worden gebracht kunnen ook 

deelnemers met auditieve of visuele en lichte mentale beperkingen deelnemen, 

mits ondersteuning van de klas en de leerkracht.  

Formulier 6 – democratisch karakter: afbakening van de doelgroep 

Het project is geschreven voor de Vlaamse jongeren tussen 16 en 18, voornamelijk 

van Technisch en beroepsonderwijs. Er wordt echter reeds gesproken over een 

verbreding naar Nederland, via Mondriaan jeugdzorg 

 [193] motivering: deze doelgroep heeft een verhoogd risico om met het probleem 

te maken te krijgen of kampt reeds met het probleem en dient geholpen te worden. 

Extra vraag:  

Vanuit de ontwikkelaars komt de vraag: hoe zou de methodiek verder digitaal 

uitgewerkt kunnen worden?  Volledige digitalisatie mogelijk?  

Vb. Krasbiljetten zijn niet digitaal.  
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Bijlage 7. Reflectievragen gokhulp.be 
 

Formulier 1 – participatie 

VOOR HET PROJECT 

Volwassen gokkers hebben het thema op de agenda gezet, in hulpverlening: er is 

te weinig aanbod voor wie gokt. Een vervolg op alcoholhulp.be leek zinvol.  

Doelgroep is volwassen gokkers en hun omgeving.  

Dient er alsnog nagegaan te worden welke de prioritaire behoeften zijn volgens de 

doelgroep zelf? 

Dit om de website nog toegankelijker en aantrekkelijker voor de doelgroep te 

kunnen maken. Voor toekomstige projecten (denk aan therapeutische online hulp) 

zou dit sowieso wel kunnen gebeuren. 

VOORBEREIDING – PLANNING - EVALUATIE 

De doelgroep heeft inbreng gehad via betrokkenen. De doelgroep zelf is moeilijk te 

bereiken voor medewerking.  Via de hulpverlening geven ze aan dat er nood is en 

wat er nodig is.  De inbreng is verzameld door de hulpverleners gedurende de jaren 

ervaring die ze  met de doelgroep hebben.  Dit is participatie van betrokkenen 

evaluatievragen op het forum werden bijvoorbeeld veel gelezen, maar zeer weinig 

beantwoord (100/2). 

Rechtstreekse inbreng: evaluatie in gesprek met hulpverlener.  

Is het voor dit project mogelijk een inbreng van de doelgroep zelf te 

vragen/organiseren? Zal deze inbreng betere/nuttigere informatie kunnen 

verschaffen? 

De bedoeling is om het verhaal van de doelgroep te krijgen, bij voorkeur zonder 

filters. Maar een goed uitgewerkte betrokkenenparticipatie kan zinvoller zijn dan 

een minder goed uitgewerkte rechtstreekse doelgroepparticipatie. 

UITVOERING 

De doelgroep was niet betrokken bij de uitvoering van het project. Zou dit op 

enigerlei manier wel mogelijk kunnen zijn? 

Noot: de doelgroep is rechtstreeks betrokken bij de uitvoering door het schrijven 

van getuigenissen die opgenomen kunnen worden op het forum.  

Meewerken aan de uitvoering van projecten die op hun leefwereld van toepassing 

zijn, laat de leden van de doelgroep toe een actieve, sociale rol op te nemen in de 

samenleving. 

ALGEMENE INVLOED 

De projectmedewerker schat de algemene invloed van de betrokkenen op de 

doelgroep heel erg hoog in. Zowel de inhoud als het praktische opzet van de 

website hebben zij vorm gegeven dankzij hun ervaring op het gebied van 

verslavingszorg. 

Betrokkenen zijn dan de hulpverleners in hoofdzaak. Deze schatten de 

rechtstreekse inbreng van de doelgroep in als eerder weinig en de onrechtstreekse 

als nogal sterk (via feedback tijdens gesprekken). 
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OPMERKINGEN 

11. inbreng van de doelgroep leek niet relevant voor de planning: lancering website 

en knop op goksites is opgelegd vanuit de aangepaste wetgeving 

17. inbreng van de doelgroep bood geen meerwaarde voor de uitvoering van dit 

project 

=> kritische reflectie nodig: had er wel een meerwaarde kunnen bestaan? 

Formulier 2 – radicaliteit 

AANDACHT VOOR DE ACHTERGROND 

Hoe komt het dat deze problematiek geëvolueerd is tot de situatie waarop dit 

project inspeelt? 

Welke inspanningen kan men leveren om binnen het project kennis op te doen over 

de evolutie van de problematiek? 

Via de zelftest en zelfregistratie krijgt men meer en meer zicht op de denkfouten 

en kennis over kansen.  

OVERZICHTSSCHEMA 

Pijlen naar rechts zijn geen uiting van radicaliteit. Dit project draagt niet bij tot het 

‘steeds vroeger’ stoppen van een probleem op de tijdslijn van probleemwording. 

Formulier 3 – integraliteit 

Het is vooral doelgroepgericht, maar ook ouders en peers kunnen informatie 

krijgen. Organisaties : caw, kansspelinrichtingen. 

Formulier 4 – offensiviteit 

AANBOD (inhoud van de actie) 

In dit project wordt voor een defensieve strategie geopteerd. De acties zijn er op 

gericht gedragsmogelijkheden af te remmen. Is er een alternatieve, meer 

offensieve aanpak mogelijk? 

Zouden deze acties hervormd kunnen worden zodat ze nieuwe 

gedragsmogelijkheden bieden of bestaande gedragsmogelijkheden gaan 

stimuleren? 

Het forum stimuleert wenselijk gedrag van de doelgroep, door te laten zien dat 

anderen stoppen, en welke alternatieven zij nemen. Ook de folder heeft als doel 

ander gedrag te stimuleren. 

Hoe groot is de ernstgraad van deze problematiek? 

De druk om een problematiek defensief aan te pakken, wordt namelijk groter 

naarmate de ernstgraad toeneemt. Minder hoog = meer offensieve acties mogelijk. 

VRIJWILLIGHEID 

In dit project is er sprake van volledige vrijwilligheid. Dit draagt bij aan de 

offensiviteit van het project. 

Formulier 5 – democratisch karakter: inclusiviteit 

Dit project scoort zeer goed op inclusiviteit. Enkele acties dienen toegankelijk 

gemaakt te worden door middel van bijkomende actie of bijkomende hulp. Zo is de 
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informatiesite over gokverslaving enkel mits aanpassingen toegankelijk voor 

personen met een handicap; bv. een betrokkene die helpt met de computer te 

werken of kan voorlezen. Idem voor het zelfhulpprogramma, zijnde actie 2; gebruik 

van de banner, zijnde actie 4; en begeleiding door een therapeut, actie 5. 

Kansarmoede: er moet toegang zijn tot het internet 

Vertaling naar andere talen, eventueel gebaseerd op doelgroep-afbakening na 

onderzoek.  

Voor laaggeschoolden kan het moeilijke taal zijn. 

Voor analfabeten zou verbale reclame beter zijn: via radiocampagne.  

Formulier 6 – democratisch karakter: afbakening van de doelgroep 

Afbakening op basis van een bepaald gedrag, symptomen of problematiek, 

namelijk gokken of het surfen naar goksites (contact met knop naar gokhulp.be) 

De doelgroep is 18+, omdat deze doelgroep een verhoogd risico heeft om met het 

probleem te maken te krijgen, o.w.v. toegang tot kansspelen (wetgeving). 

Deze doelgroep heeft een verhoogd risico om met het probleem te maken te krijgen 

of kampt reeds met het probleem en dient geholpen te worden. 

Is het mogelijk om (ook) acties op te zetten die een ruimere doelgroep bereiken? 
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Bijlage 8. Scenario map-it 
 

Opzet: 

 Er worden groepjes gemaakt van 3 personen, bijgestaan door 1 moderator. 

 Er zijn 24 antwoordkaarten, 2 stickervellen en 1 map voorzien per groepje. 

 De deelnemers werken, in trio, 3 probleemstellingen uit. Er zitten 3 personen 

om 1 map heen waarop er naar oplossingen wordt gezocht.  

 Er zijn 3 rondes voorzien tijdens welke de deelnemers de verschillende 

probleemstellingen uitwerken. Ronde 4 is een gezamenlijke (presentatie- en 

feedback)ronde. 

 De 3 personen binnen een groepje werken de verschillende noden uit, volgens 

het volgende schema: 

 

 Map 1  

(persoon 1, 2 en 

3) 

Map 2  

(persoon 4, 5 en 6) 

Map 3  

(persoon 7, 8 en 

9) 

Ronde 1 Probleemstelling 

#1 

Probleemstelling #4 Probleemstelling #7 

Ronde 2 Probleemstelling 

#2 

Probleemstelling #5 Probleemstelling #8 

Ronde 3 Probleemstelling 

#3 

Probleemstelling #6 Probleemstelling #1 

Ronde 4 Gezamenlijke (presentatie- en feedback)ronde. 

 

Materiaal: 

 In totaal 3 maps (1 extra ter back-up). (2 rondgaande moderatoren) 

 Stickers met bom, like, gevarendriehoek, triomfbeker, verbodsbord, slot + 

etiketten 

 Stiften/pennen  

 Camera en opname apparatuur  

 Laptop en beamer (voor de introductie). 

 

  



 

187 
 

Case: Onderzoek wijst uit dat jongeren (12-18j.) gokken. Preventie- en 

vroeginterventie-initiatieven afgestemd op deze doelgroep dienen te voorkomen 

dat deze jongeren zich ontpoppen tot probleemgokkers of verslaafden. Maar wat is 

de beste aanpak? 

 

Probleemstellingen: 

1. Early onset gokken als belangrijkste risicofactor voor gokproblemen krijgt 

te weinig aandacht binnen preventie. 

2. Er is onvoldoende medewerking van gokkende jongeren aan projecten 

(voorbereiding, planning, evaluatie en uitvoering) doordat ze zich niet 

gemakkelijk kenbaar maken. 

3. Preventieactiviteiten verzamelen onvoldoende achtergrondinformatie over 

de etiologie van de problematiek. 

4. Preventie voor jongeren wordt hoofdzakelijk op school aangeboden. Dit is 

een eng kader voor preventie. 

5. Jongeren krijgen momenteel geen alternatieve gedragsmogelijkheden voor 

gokken aangeboden. 

6. Jongeren nemen niet op vrijwillige basis deel aan preventie. 

7. Digitale informatie omtrent gokken wordt niet op maat van jongeren 

aangeboden. 

8. Preventie is minder toegankelijk voor auditief, visueel, mentaal 

gehandicapte personen en vluchtelingen. 
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Scenario: 

Introductie (20 minuten) 

5 minuten Inloop – kennismaking  

10 minuten Introductie: wat houdt het onderzoek naar 

gokken bij jongeren in en wat is het doel en 

de opzet van deze sessie? 

 

 Onderzoeksonderwerp, 

probleem = jongeren 

gokken, evidentie voor 

early onset = ontwikkeling 

probleemgokker/verslaafde 

 Belang van preventie + 

vroeginterventie: 

definities! 

 Korte toelichting van de 

pakketten die we 

gespiegeld hebben + 

bepaalde begrippen? 

 Doel van de sessie. 

5 minuten Schetsing van de case.  Case laten lezen 

 Vragen beantwoorden 

  Ronde 1 (30 minuten) 

5 minuten Oplossingen: Begin met de eerste kolom en 

werk naar beneden toe. Brainstorm over de 

probleemstelling en bespreek eventueel 

welke oplossingen binnen preventie voorzien 

kunnen worden.  

Opdracht: ‘Brainstorm over 

de probleemstelling en 

eventuele oplossingen.’ 

5 minuten Functionaliteiten: Werk verder naar beneden 

toe. Bespreek welke functionaliteiten in de 

preventie en vroeginterventie aangeboden 

kunnen worden om deze oplossing te 

ondersteunen. Of: Hoe moet dat uitgewerkt 

zijn?  

Opdracht: ‘Brainstorm over 

functionaliteiten/ 

praktische  invulling (Bv: 

er moeten filmpjes in 

zitten).’ 

5 minuten Voorwaarden om aan te spreken bij de 

doelgroep: Werk weer verder naar beneden 

toe. Bespreek aan welke voorwaarden 

preventie-activiteiten moeten voldoen om 

aan te spreken bij de doelgroep. Indien de 

functie slechts voor een deel van de 

doelgroep inzetbaar is, definieer. 

Opdracht: ‘Brainstorm over 

de voorwaarden om aan te 

spreken bij de doelgroep.’ 

5 minuten Kan deze oplossing ook ingezet worden voor 

of door de omgeving & hoe: Werk weer 

verder naar beneden toe. Bespreek of en hoe 

de voorgestelde ideeën ingezet kunnen 

worden voor of door de omgeving (ouders, 

peers, school, beleidsmatig, ..). Definieer ook 

‘omgeving’ in dit geval. 

Opdracht: ‘Brainstorm over 

hoe de oplossing ingezet 

kan worden voor of door de 

omgeving.’ 

10 minuten Geef weer: Hoe kan dat er uit gaan zien? Opdracht: ‘Visualiseer of 

beschrijf hoe dit er uit gaat 

zien met behulp van de 

antwoordkaarten.’ 

 Ronde 2 (30 minuten)  
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5 minuten Oplossingen: Begin met de eerste kolom en 

werk naar beneden toe. Brainstorm over de 

probleemstelling en bespreek eventueel 

welke oplossingen binnen preventie voorzien 

kunnen worden.  

Opdracht: ‘Brainstorm over 

de probleemstelling en 

eventuele oplossingen.’ 

5 minuten Functionaliteiten: Werk verder naar beneden 

toe. Bespreek welke functionaliteiten in de 

preventie en vroeginterventie aangeboden 

kunnen worden om deze oplossing te 

ondersteunen. Of: Hoe moet dat uitgewerkt 

zijn?  

Opdracht: ‘Brainstorm over 

functionaliteiten/ 

praktische  invulling (Bv: 

er moeten filmpjes in 

zitten).’ 

5 minuten Voorwaarden om aan te spreken bij de 

doelgroep: Werk weer verder naar beneden 

toe. Bespreek aan welke voorwaarden 

preventie-activiteiten moeten voldoen om 

aan te spreken bij de doelgroep. Indien de 

functie slechts voor een deel van de 

doelgroep inzetbaar is, definieer. 

Opdracht: ‘Brainstorm over 

de voorwaarden om aan te 

spreken bij de doelgroep.’ 

5 minuten Kan deze oplossing ook ingezet worden voor 

of door de omgeving & hoe: Werk weer 

verder naar beneden toe. Bespreek of en hoe 

de voorgestelde ideeën ingezet kunnen 

worden voor of door de omgeving (ouders, 

peers, school, beleidsmatig, ..). Definieer ook 

‘omgeving’ in dit geval. 

Opdracht: ‘Brainstorm over 

hoe de oplossing ingezet 

kan worden voor of door de 

omgeving.’ 

10 minuten Geef weer: Hoe kan dat er uit gaan zien? Opdracht: ‘Visualiseer of 

beschrijf hoe dit er uit gaat 

zien met behulp van de 

antwoordkaarten.’ 

PAUZE 

Ronde 3 (35 minuten) 

5 minuten Oplossingen: Begin met de eerste kolom en 

werk naar beneden toe. Brainstorm over de 

probleemstelling en bespreek eventueel 

welke oplossingen binnen preventie voorzien 

kunnen worden.  

Opdracht: ‘Brainstorm over 

de probleemstelling en 

eventuele oplossingen.’ 

5 minuten Functionaliteiten: Werk verder naar beneden 

toe. Bespreek welke functionaliteiten in de 

preventie en vroeginterventie aangeboden 

kunnen worden om deze oplossing te 

ondersteunen. Of: Hoe moet dat uitgewerkt 

zijn?  

Opdracht: ‘Brainstorm over 

functionaliteiten/ 

praktische  invulling (Bv: 

er moeten filmpjes in 

zitten).’ 

5 minuten Voorwaarden om aan te spreken bij de 

doelgroep: Werk weer verder naar beneden 

toe. Bespreek aan welke voorwaarden 

preventie-activiteiten moeten voldoen om 

aan te spreken bij de doelgroep. Indien de 

functie slechts voor een deel van de 

doelgroep inzetbaar is, definieer. 

Opdracht: ‘Brainstorm over 

de voorwaarden om aan te 

spreken bij de doelgroep.’ 
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5 minuten Kan deze oplossing ook ingezet worden voor 

of door de omgeving & hoe: Werk weer 

verder naar beneden toe. Bespreek of en hoe 

de voorgestelde ideeën ingezet kunnen 

worden voor of door de omgeving (ouders, 

peers, school, beleidsmatig, ..). Definieer ook 

‘omgeving’ in dit geval. 

Opdracht: ‘Brainstorm over 

hoe de oplossing ingezet 

kan worden voor of door de 

omgeving.’ 

10 minuten Geef weer: Hoe kan dat er uit gaan zien? Opdracht: ‘Visualiseer of 

beschrijf hoe dit er uit gaat 

zien met behulp van de 

antwoordkaarten.’ 

5 minuten Lock je beste idee: voorstellen/ideeën die 

gesloten worden door er een slotje bij te 

plakken, mogen niet gebombardeerd worden 

door anderen. 

Opdracht: ‘Stel je beste 

idee veilig door het op te 

sluiten.’ 

Ronde 4 (75 minuten) 

10 minuten Groep 1 presenteert haar 3 uitgewerkte 

probleemstellingen aan groep 2 en 3. 

 

15 minuten Feedback op de uitgewerkte 

probleemstellingen en eventuele bijkomende 

discussie. 

Opdracht: “Gebruik 

bommetjes, 

gevarendriehoeken en likes 

om feedback te geven op 

elkaars werk.” 

10 minuten Groep 2 presenteert haar 3 uitgewerkte 

probleemstellingen aan groep 1 en 3. 

 

15 minuten Feedback op de uitgewerkte 

probleemstellingen en eventuele bijkomende 

discussie. 

Opdracht: “Gebruik 

bommetjes, 

gevarendriehoeken en likes 

om feedback te geven op 

elkaars werk.” 

10 minuten Groep 3 presenteert haar 3 uitgewerkte 

probleemstellingen aan groep 1 en 2. 

 

15 minuten Feedback op de uitgewerkte 

probleemstellingen en eventuele bijkomende 

discussie. 

Opdracht: “Gebruik 

bommetjes, 

gevarendriehoeken en likes 

om feedback te geven op 

elkaars werk.” 

Totale tijd: 3u25min 
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Bijlage 9. Resultaten map-it 
 

In onderstaande samenvatting worden de verkregen inzichten opgesomd en zoveel 

mogelijk weergegeven aan de hand van de letterlijke woorden van de participanten. De 

onderzoekers trachtten hiermee zo trouw mogelijk de verkregen ideeën weer te geven. 

 

Samenvatting – legende feedback 

groen gemarkeerd = lock (niet bombarderen) 

geel gemarkeerd = like (bekrachtiging) 

! = feedback o.w.v. aandachtspunt 

schuingedrukt = bijgeschreven feedback 

 

1. Early onset gokken als belangrijkste risicofactor voor gokproblemen krijgt te 

weinig aandacht binnen preventie. 

a. OPLOSSINGEN 

i. Overheid dient te reguleren en te ontraden i.p.v. aanmoedigen 

ii. Ruimer informeren 

iii. Bewustwording anders 

iv. Meer opnemen binnen Tabak, Alcohol, Drugs preventie en werking 

v. Vroeger bekendmaken 

-> lagere school 

-> ouders en kinderen sensibiliseren 

-> begeleid door ervaringsdeskundige 

vi. Preventiecursus: sensibiliseren om aan vroegpreventie te doen, wetgeving beter 

bekendmaken, boodschap overbrengen via peergroep, sportclubs, 

sportverenigingen. 

vii. Inpassen in financiële geletterdheid op school -> beperkt budget aan wat 

spenderen? Ook kraslot? 

b. HOE moet de oplossing uitgewerkt worden? 

i. Centraliseren van bevoegdheden inzake gokken 

ii. Welzijn en gezondheidszorg 

iii. Opnemen binnen CGG preventie en hulpverlening 

iv. Een pakket dat focust op 1. continuïteit / campagne en 2. verschillende aspecten 

belicht 

o.a. focus op hoe klein de kans is om iets te winnen 

v. Sensibiliseren van verkooppunten om de wetgeving na te doen leven 

vi. Doorheen dit alles de jongeren betrekken! 

vii. Ludiek reageren: iets anders voor dat geld aanbieden (zwembeurt, fitnessbeurt, 

…) 

c. VOORWAARDEN om aan te spreken bij de doelgroep 

i. Interactief, online 

ii. Herhaling nodig binnen verschillende contexten 

iii. Zowel voor- als nadelen benoemen 

iv. Taalgebruik aansluiten bij de leefwereld 

v. Visueel aantrekkelijk maken 

vi. Niet belerend opstellen 

vii. Aangeboden activiteit sluit aan bij interesse van jongeren 

viii. Zakgeld is belangrijk -> zuinig op zijn 
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d. HOE kan deze oplossing ook mensen uit de BREDERE CONTEXT aanspreken? 

i. Preventie op verschillende vlakken laten terugkomen 

ii. Algemene bevolking -> wetgeving bekendmaken en controleren 

iii. Thema bespreekbaar maken 

iv. Inzetten of aanspreken van meerdere personen 

v. Ontwikkelen van pakketten per doelgroep (kinderen, leerkrachten, ouders, ..) 

vi. Boodschap brengen daar waar gegokt wordt, waar de doelgroepen samenkomen 

vii. Verenigingen aanspreken die zich richten op de doelgroepen 

e. GEEF WEER 

i. Wetgeving 

ii. Preventie op verschillende niveaus 

iii. Sensibiliseren (bv. bij reclame) -> liever geen reclame 

iv. Richtlijnen verantwoord gokken opstellen (gelijkaardig aan alcoholgebruik: max. 

2 eenheden per dag) => 5% van je zakgeld is binnen de norm 

! richtlijn -18 mag niet tegen de wet ingaan = niet gokken 

v. Aandacht voor structurele maatregelen -> aanbieden van interessante 

alternatieven 

vi. Positief verwoorden bv.: “ik kies voor voetbal”, “ik geef mijn geld uit aan ….”, “ik 

verlies liever een doelpunt dan geld” 

vii. Gokken kost geld => je kan er iets anders mee doen. I.p.v. sorry-kaartje aan 

minderjarige te overhandigen: alternatief door de verkoper in de winkel laten 

aanbieden: zwembeurt/ fitnessbeurt/ … 

 

2. Er is onvoldoende medewerking van gokkende jongeren aan projecten 

(voorbereiding, planning, evaluatie en uitvoering) doordat ze zich niet 

gemakkelijk kenbaar maken. 

a. OPLOSSINGEN 

i. Geen noodzaak om zich te outen. Zorg dat de doelgroep voldoende groot is 

waarmee je aan de slag gaat. 

Niet gokkers ook belangrijk: waarom gokken zij niet? Kunnen er 

beschermende factoren ontdekt worden? 

Gaat  ook niet enkel over problematisch gokken (komt niet/zelden voor 

zo jong) 

b. HOE moet de oplossing uitgewerkt worden? 

i. Mee opnemen in de richtlijnen om EB preventiepakketten te ontwerpen 

c. VOORWAARDEN om aan te spreken bij de doelgroep 

i. De jongere aanspreken in een voldoende grote groep -> anoniem kunnen blijven 

ii. Onbevooroordelend aanspreken 

iii. De jongere aanspreken in verschillende settings (niet enkel school, ook 

sportclubs, jeugdvereniging, op straat, etc.) 

d. HOE kan deze oplossing ook mensen uit de BREDERE CONTEXT aanspreken? 

i. Scholen, jeugdwerk, sport, ouders: laten meewerken en laten aansporen om 

jongeren te laten meewerken 

e. GEEF WEER 

i. “Als kind heb ik ook slimme ideëen!” 

 

3. Preventieactiviteiten verzamelen onvoldoende achtergrondinformatie over 

de etiologie van de problematiek. 

a. OPLOSSINGEN 
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i. Jongeren actief bevragen 

ii. Begeleiders vormen om verkregen informatie te verwerken/ door te geven 

! opleiding nodig 

b. HOE moet de oplossing uitgewerkt worden? 

i. Feedback mogelijkheden voorzien: vragenlijst, quiz, interview, … 

ii. Integreren in bestaande aanbod: geen nieuwe pakketten opmaken 

c. VOORWAARDEN om aan te spreken bij de doelgroep 

i. Op een informele manier in een veilige omgeving, op anonieme wijze, kort van 

duur (niet langdradig) 

d. HOE kan deze oplossing ook mensen uit de BREDERE CONTEXT aanspreken? 

i. / 

e. GEEF WEER 

i. Gokhulp knop -18 

ii. You Bet! Uitbreiden met een app om leerlingen nadien te bevragen 

 

4. Preventie voor jongeren wordt hoofdzakelijk op school aangeboden. Dit is 

een eng kader voor preventie. 

a. OPLOSSINGEN 

i. Methodieken aanpassen aan verschillende settings vb.: jeugdwerk, sport, … - 

bijzondere jeugdzorg 

ii. Casinoavond in jeugdbeweging omvormen tot een preventieve activiteit 

aansluiten bij bestaande activiteiten 

b. HOE moet de oplossing uitgewerkt worden? 

i. Spelelement moet primeren: zorgen voor een uitdaging 

ii. Jongeren moeten zelf op zoek gaan naar de preventieve boodschappen 

iii. Via smartschool promotie maken 

c. VOORWAARDEN om aan te spreken bij de doelgroep 

i. Taal aanpassen: niet te moraliserend 

ii. Aanpassen aan het niveau van de jongeren (taal en beeld) 

iii. Risico’s en gevaren zelf laten ervaren -> ervaringsleren 

iv. Ook online mogelijkheden aanbieden 

d. HOE kan deze oplossing ook mensen uit de BREDERE CONTEXT aanspreken? 

i. Spel opentrekken naar bredere publiek: ook toegankelijk voor ouders 

ii. Kan online en offline zijn 

iii. Methodiek moet uitnodigen om binnen gezinskader aan de slag te gaan: bv. een 

spel dat ouders en jongeren tegen elkaar kunnen spelen; eventueel begeleid 

door preventiemedewerkers 

e. GEEF WEER 

i. Casino-avond => kleine kans op winst, verlies voor meerderheid van de groep: 

laten voelen 

bv. door aan einde van de avond een beker of medaille uit te reiken aan de 

persoon die het meest won (de bank wint: aandacht op vestigen) 

! opletten voor een discussieronde: jongeren mogen niet gaan afhaken op dit 

punt, maar toch moet de boodschap overkomen 

 

5. Jongeren krijgen momenteel geen alternatieve gedragsmogelijkheden voor 

gokken aangeboden. 
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a. OPLOSSINGEN 

i. Op korte termijn keuzes laten maken: 7 euro gokken of voor 7 euro naar de 

cinema? 50 euro inzetten op een voetbalwedstrijd of gaan paintballen met 

kameraden? 

=> alternatieven moeten zichtbaar zijn en snel beschikbaar: beloningen op korte 

termijn 

b. HOE moet de oplossing uitgewerkt worden? 

i. Alternatieven toegankelijker maken: laagdrempelig aanbieden 

-> school -> aan de ingangspoort staan en jongeren laten proeven van het 

aanbod 

ii. Aanbod organiseren dat dicht bij de jongeren ligt 

iii. Ouders: begeleiding alternatieven 

iv. via smartschool promotie maken 

c. VOORWAARDEN om aan te spreken bij de doelgroep 

i. Als begeleider uit uw kot komen  

ii. Proberen aan te sluiten bij hun interesse vb. ipv geld te vergokken aan een 

voetbalmatch: samen gaan kijken naar voetbal 

iii. Inspelen op zelfbeeld bij jongeren – teamgebeuren (in sportclubs bv.: we 

hebben u nodig om die match te kunnen spelen) 

iv. Als geld het hoofddoel is van hun gokactiviteiten kan het alternatief een goede 

vakantiejob of toegankelijk weekendwerk zijn. 

d. HOE kan deze oplossing ook mensen uit de BREDERE CONTEXT aanspreken? 

i. Organisaties worden gestimuleerd om hun aanbod breder te promoten; 

eventueel met premies vanuit de lokale besturen of dat de lokale besturen de 

clubs sponsoren door promomateriaal te voorzien (zou beter zijn geld daar aan 

te besteden dan aan de vergaderingen die betrokkenen over het thema houden) 

ii. Leden werven: de jongeren letterlijk op straat gaan halen en meenemen naar de 

activiteiten 

e. GEEF WEER 

i. Smartschool: “what to do today?” 

ii. Organisatoren op straat die flyers uitdelen of als evenement door de straten 

trekken, die de jongeren motiveren en meenemen naar sportclubs of 

jeugdbeweging of … 

 

6. Jongeren nemen niet op vrijwillige basis deel aan preventie. 

a. OPLOSSINGEN 

i. Proberen aan te sluiten bij een behoefte die ze hebben -> ze moeten er 

(onmiddellijk en persoonlijk) voordeel uit halen bv. plezier 

ii. Jongeren om de tuin leiden:spel aankondigen 

b. HOE moet de oplossing uitgewerkt worden? 

i. Leuk inkleden -> spelend leren -> zelf gaandeweg de preventieve boodschappen 

laten ontdekken 

ii. Aan het eind van de rit een leuk gadget meegeven vb. lege portemonnee of 

inlogcode vr bepaald spel of sleutelhanger-licht of … 

iii. Online community aanbod 

c. VOORWAARDEN om aan te spreken bij de doelgroep 

i. Vertrekken vanuit het gokken (winnen – geld – blingbling) 

ii. Het moet vrijblijvend zijn (het mag, geen nadeel als ze niet deelnemen) 
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iii. Ze moeten er het profijt van inzien (vb. leuke namiddag met vrienden of 

anderen – zich goed voelen) 

d. HOE kan deze oplossing ook mensen uit de BREDERE CONTEXT aanspreken? 

i. Focussen op het contact/ de relatie met het kind: dingen samen doen 

ii. Vertrekken vanuit een positieve insteek -> je moet zelf niet de boeman zijn 

iii. Samen op een leuke manier ontdekken wat wij willen vertellen 

e. GEEF WEER 

i. Ouders en kinderen samen ---- preventiewerker (monster) BOEM 

 

7. Digitale informatie omtrent gokken wordt niet op maat van jongeren 

aangeboden. 

a. OPLOSSINGEN 

i. Website AWEL betrekken 

ii. Druglijn 

iii. Informatieve game: thema gokken toevoegen (zie VAD – studiedag 2014) 

iv. Gokhulp.be: info. vertalen naar jongeren (knop -18) 

v. Ads (reclame) op websites waar jongeren veel naartoe gaan (want “gokhulp” 

schrikt af) 

vi. Sportclubs, jeugdverenigingen betrekken 

b. HOE moet de oplossing uitgewerkt worden? 

i. (digitaal) spel -> school 

! heel duur om te ontwikkelen + hoe lang gaat het mee gaan? 

ii. Portaalwebsite waar wat bestaat, gelinkt wordt en ingedeeld per doelgroep: 

leerlingen, ouders, leerkrachten, hulpverlening, … 

iii. Zelfevaluatievragenlijst voor jongeren opstellen 

iv. Verschillende pakketten digitaal aanbieden en verbinden aan een (school)taak 

toeleiden naar een gokplatform via spel in klas 

v. Digitaal = ook voor mobiel 

c. VOORWAARDEN om aan te spreken bij de doelgroep 

i. Informatie moet gemakkelijk bereikbaar zijn 

ii. Onderzoek naar waar er informatie over gokken gezocht wordt? / bekendmaken 

waar info. over gokken kan gezocht worden 

iii. Sociale media 

d. HOE kan deze oplossing ook mensen uit de BREDERE CONTEXT aanspreken? 

i. Sportclubs: gokken in sportverband opnemen (al is het gokken in 

amateursportclubs niet groot) 

e. GEEF WEER 

i. #WEDDENDAT 

ii. Een hype proberen te creëren die zich razendsnel op facebook verspreidt. Bv. 

een challenge of filmpje of foto => Jos Brink met toothpaste smile die zegt “ik 

geef mijn geld liever uit aan …” + rollen met de duimen + mensen uitdagen om 

een bepaald trucje met je duimen te proberen 

 

8. Preventie is minder toegankelijk voor auditief, visueel, mentaal 

gehandicapte personen en vluchtelingen. 

a. OPLOSSINGEN 

i. deel van inburgeringscursus maken: omgaan met geld 
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ii. pakketten moeten rekening houden met cultuurverschillen (vluchtelingen) 

iii. samenwerken met mensen die met de doelgroep werken (ervaringsdeskundigen) 

iv. pictogrammen gebruiken voor mentaal gehandicapte personen 

v. websites toegankelijk maken (vergroten tekst, teksten laten voorlezen, vertaling 

fphvoorzien) 

b. HOE moet de oplossing uitgewerkt worden? 

i. Ontwerpen van pictogrammen in samenwerking met doelgroep (of intermediairs 

ervan) 

ii. Testfase pictogrammen = nagaan of mensen ’t wel begrijpen 

iii. Inburgering: hoeveel heb je (bij aankomst), wat kan je ermee doen? (bv. 

vergelijking tussen in thuisland en hier: andere levenskost) 

c. VOORWAARDEN om aan te spreken bij de doelgroep 

i. Visueel aantrekkelijk 

ii. Niet belerend tenzij bij mentale beperking: daar net wel nodig 

iii. Vluchtelingen: thema opnemen in inburgeringscursus 

d. HOE kan deze oplossing ook mensen uit de BREDERE CONTEXT aanspreken? 

i. Train de trainer 

ii. Doe beroep op intermediairen 

e. GEEF WEER 

i. Krasbiljet waar achter het te krassen gedeelte staat “denk 2x na …” en met 

tekeningen beneden: “het kost punten op school”, “het kost vrienden”, “het kost 

geld” 
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De samenvatting van de map-it werd nauwlettend bestudeerd door twee onderzoekers, 

alsook werden de audio-opnames geraadpleegd indien verheldering bij de geschreven 

notities nodig was. Vervolgens kwamen op inductieve wijzen onderstaande richtlijnen met 

betrekking tot verschillende thema’s tot stand. Deze richtlijnen worden hier beknopt 

weergegeven omdat het een tussentijds resultaat betreft in het grotere onderzoeksopzet.  

Beleidsmaatregelen 

o Overheid moet reguleren en ontraden 

o Richtlijnen verantwoord gokken moeten opgesteld worden 

o Richtlijnen opstellen voor de ontwikkeling van EB preventiepakketten: 

medewerking van jongeren in ontwerpfase verplichten (minimum aantal 

sessies) 

o Lokale besturen kunnen organisaties motiveren en ondersteunen om leden te 

werven of hun activiteiten te promoten 

 Early onset 

o Lagere school moet betrokken worden: preventie vroeger aanbieden; kan 

meegenomen worden in lessen financiële geletterdheid 

 Versterking van preventie door  

o Continuïteit: boodschap moet herhaald worden en liefst via verschillende 

actoren, in diverse contexten 

o Ook buiten school aan te bieden: rol toekennen aan jeugdwerk, ouders, 

sportclubs, etc. 

o Aan te sluiten bij bestaande activiteiten (bv. casinoavond jeugdbeweging, 

voetbaltraining, etc.) 

o Aan te bieden als een spel, plezierige activiteit: spelelement moet primeren (kan 

onder vrienden, kan met ouders, …) 

o Dicht bij de jongeren en hypes te blijven qua opzet en aanpak 

o Informatie beschikbaarder te maken: portaalwebsite, uitbreiding website AWEL, 

gezinsbond, -18 jaar knop op gokhulp.be, pictogrammen voor gehandicapte 

personen, toegankelijkheid websites te verbeteren (voorlezer, aanpassing 

lettertype, vertalingen), opnemen in inburgeringscursus, … + steeds aanpassing 

van taal en overdrachtswijze aan doelgroep nodig 

 De doelgroep aanspreken 

o Spelen laten vertrekken vanuit de aantrekkelijkheid van het gokken (winnen – 

geld – blingbling) als warmmaker 

o Dicht bij de jongeren blijven, qua thema en aanpak, maar ook letterlijk: 

verkoper alternatieven laten aanbieden (bv. zwemticket i.p.v. een sorry-

kaartje) 

o Alternatieven promoten in preventie: laagdrempelig aanbieden: 

preventiewerkers op straat, jeugdorganisaties op straat, sportclubs die hun 

activiteiten gaan promoten aan de schoolpoort en jongeren persoonlijk 

uitnodigen, lokale besturen die organisaties en jongeren motiveren + illustraties 

bv. poster of opzoeklijst ter plaatse (waar er gegokt kan worden): 7 euro gokken 

= avond cinema met vrienden / 50 euro wedden op match = namiddag 

paintballen 

 Nieuwe preventie 

o Zorg dat een grote doelgroep jongeren meewerkt aan de ontwikkeling van het 

pakket in alle stadia: ook informatie van de niet-gokkers kan belangrijk zijn + 

voldoende groot dan zitten de gokkers er ook bij. Houd rekening met anonimiteit 
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en veiligheid van omgeving en bevraging om creativiteit en openheid te 

stimuleren. 
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Bijlage 10. Scenario en vraagstelling focusgroep 
 

14h Faire connaissance : tout le monde se présente 10’ 

14h10 Introduction : la recherche, ce qu’on a fait jusqu’à maintenant 10’ 

14h20 Commençons : qq chose à boire 5’ 

14h25 Early onset 15’ 

 10’ per slide – tot en met synthèse  

16h00 Fin  

 

Groupe de discussion – 20 sept. 

On a utilisé les résultats de l’évaluation sur les 5 domaines de prévention (participation, 

radicalité, intégralité, offensivité, le caractère démocratique – inclusivité, démarcation du 

groupe cible) pour formuler les points de discussion suivants : 

 

1. Early onset 

 Pour le moment les paquets de prévention sont rédigés pour les jeunes de 14 

à 18 ans. Étant donné les chiffres et l’âge plus jeune auquel ils commencent : 

o Faut-il commencer le trajet de prévention concernant parier plus 

jeune ? 

À quel âge? Comment / de quelle manière? 

o Y a-t-il des cours de la littératie financière en école primaire ? 

2. Dehors l’école 

 À ce moment l’école est le lieu principal où on travaille autour de la 

prévention. 

o Peut-on inclure d’autres personnes/places ? 

Oui: qui? Comment? Conditions pour attirer les jeunes? Comment 

inclure des personnes concernées (parents, copains, etc.)? 

Non: pourquoi pas? 

o Devrait-on inclure des clubs de sports ? Des mouvements de jeunesse ? 

De quelle manière ? 

Chiffres: De ceux qui font du sport eux-mêmes, un nombre fait des 

paris sportifs avec les camarades de club: 

4,2% en Wallonie, 

20,8% en Flandre (2 écoles de sport compris). 

 

De ceux qui vont regarder aux sports, un plus grand nombre fait 

des paris sportifs: 

10,8% en Wallonie, 

22,8% en Flandre. 

o Quels sont les éléments les plus importants pour faire de la bonne 

prévention dans ce contexte de club ? 

3. Clubs de sport, mouvements de jeunesse comme alternatifs 

 Offrir des cours ou workshops dans la rue pour que les clubs puissent « aller 

chercher » les jeunes sur place. Quand ils font du sport ou ils font partie d’un 

mouvement de jeunesse, ils parieront moins. 

 Ils ont besoin de quelqu’un qui leur dit : et voilà, ce sport me semble idéal 

pour toi. En circulant dans les rues entre les jeunes on peut les motiver à faire 

autres choses que parier. 
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4. Alternatifs 

 Dès début 2016 il y a des tickets de « sorry » qu’on donne dans les magasins 

quand un jeune essaie d’acheter des billets de grattage ou lotto ou … 

 Au lieu des cartes « sorry » on peut offrir l’alternatif. P.ex. un ticket pour la 

piscine 

De quoi aurait-on besoin pour installer ces alternatifs ? 

 Un film de campagne, très court, qui focalise sur les alternatifs pour parier : 

€ 1 win for life = une boule de glace 

€ 10 BINGO = une soirée au cinéma 

€ 50 match de foot = un après-midi paintball avec potes 

Qu’en pensez-vous ? 

Avez-vous d’autres idées ? 

Solutions? Comment? Conditions pour attirer les jeunes? Comment inclure des 

personnes concernées (parents, copains, etc.)? 

5. Paris sportifs 

 Les résultats de notre enquête montre que les paris sportifs sont devenus plus 

populaires que 2 ans passés. (19,2% des jeunes <-> 9,2% en 2014-2015) 

Surtout les garçons du Professionnel et Technique qualification. 

 Quel message devrait-on donner à ces jeunes ? 

 Le percentage des jeunes qui font des paris sportifs semble à avoir augmenté 

pour tous les âges. Parmi les élèves de 12 à 13 ans 11,9% a déjà fait un pari 

sportif, 8,9% a même fait un pari sport dans l’année passée. 

 Faut-il donner un autre message aux jeunes de 12 ans qu’aux jeunes de 16 

ans ? 

 Faut-il utiliser une autre méthode ? 

6. Prevéntion = experts 

 Maintenant les matériels de prévention sont développer par des experts. On 

voudrait engager des jeunes à participer dans le processus de développement 

et évaluation. 

 De quelle manière pourrait-on atteindre des jeunes ? 

 De quelle manière pourraient les jeunes atteindre plus facilement les experts ? 

7. Différentes cultures 

 Y a-t-il une autre culture en Flandre qu’en Wallonie ? 

 Doit-on organiser la prévention d’une autre manière en Wallonie qu’en 

Flandre ? 

De quelle manière sont-elles différentes? 

Statut socio-économique? 

8. Synthèse 

 Quels sont pour vous les éléments les plus importants de prévention ? Notez 

votre top trois. 

 Quelle est la meilleure idée que vous avez entendu ou développe aujourd’hui ? 

 Comment pourrait-on les intégrer dans des activités déjà réalisées / 

contemporaines ? 

 

Mot de merci, notre temps était fini à ce point-ci. 
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Questions restantes : 

 

9. Différente sexe 

 Pour le moment la prévention est surtout fait en classe, en groupe mixte. 

 Trouves-vous qu’on doit utiliser d’autres méthodes pour les filles que pour les 

garçons ? 

Diffisé le groupe parce qu’on voit que plus de garçons que filles commencent 

parier à l’âge de 12 à 13 ans ? 

Ils sont aussi attirés par d’autres jeux (garçons plus de poker, filles plus de 

lotterie et billets de grattage). 

 Qu’est-ce que vous semble réellement ? 

 Serait-il justifié déontologiquement ? 

10. Continuïté 

 Continuïté est primordial dans le cadre de prévention. La répétition du 

message dans de différentes contextes et par plusieurs personnes aide à 

installer l’objectif. 

 Comment peut-on garantir plus de continuïté dans la prévention à propos de 

parier ? 

11. Développer la littératie financière 

 Est-ce que l’argent de poche est important pour développer la littératie 

financière ? 

12. Informations pour les jeunes 

 Devrait-on ajouter des informations au site Web www.aide-aux-joueurs.be 

pour la jeunnesse ? 

 Faut-il mettre ces informations à part ? 

 Faut-il ajouter un bouton -18 ans ? 

13. Prévention = plaisir 

 Pendant la session de map-it on a mis l’accent sur le fait que les activités de 

prévention doivent être amusantes pour la jeunesse. Ils doivent découvrir le 

message préventif pendant qu’ils jouent, pendant qu’ils s’amusent. 

 Quels sont les hypes / les trends parmi la jeunesse pour le moment ? 

 Quels activités trouvent-ils amusantes ? Peut-on ajouter des éléments de 

prévention à celles-ci ? 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.aide-aux-joueurs.be/
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Bijlage 11. Resultaten focusgroep 
 

Samenvatting 

1. Early onset 

Pour le moment les paquets de prévention sont rédigés pour les jeunes de 14 à 18 ans. 

Étant donné les chiffres et l’âge plus jeune auquel ils commencent: 

- Faut-il commencer le trajet de prévention concernant parier plus jeune? 

Het merendeel van de groep vindt niet dat er voor 14 jaar aan gerichte preventie voor 

gokken dient gedaan te worden. Het gedachtegoed is eerder dat er aan preventie gedaan 

kan worden op het moment dat het thema zich presenteert of aanwezig lijkt te zijn. Eén 

van de deelnemers vergelijkt het met seksuele opvoeding: daarmee begin je toch ook pas 

als blijkt dat er interesse van de jongere in is? 

Anderzijds vindt de hele groep wel dat er op jongere leeftijd ingezet dient te worden op 

media-opvoeding. Preventie voor gokken dient aldus in een ruimer kader geplaatst te 

worden: aanleren van onderliggende psycho-sociale competenties. Eén van de deelnemers 

specificeert dit en vindt dat er extra ingezet moet worden op spellen die via sociale media 

zoals Facebook aangeboden worden, ook deelname aan spelletjes in kranten etc. via gsm 

heeft volgens deze deelnemer erge gevolgen en dient aan banden gelegd te worden. 

Tijdens deze discussie kwam er ook aan bod dat belspelletjes op TV wel nog bestaan in 

Wallonië. Deze worden enkel vanaf 23u of middernacht uitgezonden zodat het jongere 

publiek niet bereikt zou worden en enkel op één tv-kanaal (RTL). Andere soorten spelletjes 

(kranten, deelname via gsm of telefoon) ook wel wetgeving rond voorzien, maar minder 

gereglementeerd. 

- Y a-t-il des cours de la littératie financière en école primaire? 

Neen, deze lessen bestaan momenteel niet in Wallonië. Wel vonden alle deelnemers dit 

een interessant idee. Jongeren mogen op jonge leeftijd wel notie krijgen van hoe je best 

je geld kan beheren en hoe je op een verstandige manier komt tot keuzes over het uitgeven 

van geld. 

2. Dehors l’école 

À ce moment l’école est le lieu principal où on travaille autour de la prévention. 

- Peut-on inclure d’autres personnes / places? 

Volgens een deelnemer zou op de eerste plaats de familie betrokken moeten worden in 

preventie voor gokken. Hiervoor zouden buitenschoolse activiteiten met familie opgezet 

kunnen worden, maar hoe?! Een andere deelnemer haalt ook aan dat kennismaking met 

gokken vaak in een sociale/ familiale context plaatsvindt. Diezelfde deelnemer is ook 

overtuigd dat gokken in deze context als spel en sociale bezigheid ervaren wordt. Hij ziet 

geen gevaar in dit gebruik van kansspelen. 

Een tweede voorstel is om met eventuele ‘grote broers’ te werken. Mensen met ervaring 

omtrent probleemgokken en het succesvol doorlopen van een behandeling zouden als 

mentor, grote broer kunnen optreden voor jongeren en getuigen over hun 

parcours/moeilijkheden. 

Er zouden ook forums of sites kunnen opgericht worden waar ze elkaar vinden en 

ondersteuning kunnen bieden. Er dient echter een onderscheid gemaakt te worden tussen 

de jongeren die wel spelen en de jongeren die niet spelen (15-18 jaar). 
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Er wordt tevens opgemerkt dat men om gerichte preventie te doen een onderscheid moet 

maken tussen 3 verschillende types spel: poker, kansspelen voor geld en …  

Ook is verslavingsproblematiek en het slagen van preventie afhankelijk van het 

intellectueel niveau van de bevolking of de mensen die zich ermee melden. 

Daarnaast zijn de deelnemers van le pélican overtuigd dat het beter zou zijn om jongeren 

op meerdere plaatsen te kunnen bereiken, bv. in de jeugdbeweging. Het voordeel van 

preventie in school blijft echter wel dat je daar alle jongeren van alle sociale niveaus kan 

bereiken. Ook zij die wegens omstandigheden niet in de jeugdbewegingen terechtkomen. 

Le pélican haalt ook aan dat het binnen het kader van preventie heel erg belangrijk is om 

de publiciteit omtrent kansspelen aan banden te leggen. Jongeren worden erg beïnvloed 

door reclame en krijgen, zeker online, een constante boodschap vanuit publiciteit die 

aanzet tot gokken. Regulering omtrent deze publiciteit zou kunnen meehelpen in het kader 

van preventie. Een andere deelnemer haalt aan dat de wetgeving voor online reclame nog 

niet even ver staat als voor offline publiciteit. 

- Devrait-on inclure des clubs de sports? Des mouvements de jeunesse? De quelle manière? 

Jeugdbewegingen ja (supra). In sportclubs ook, maar dan weer in een ruimer kader: ook 

stilstaan bij alcoholmisbruik en tabaksgebruik. De coach zou hiervoor een goede persoon 

kunnen zijn mits hij een goede verstandhouding heeft met de jongeren. Hier wordt wel 

opgemerkt dat de coach geen opleiding heeft inzake preventie-activiteiten. Terwijl wanneer 

preventiewerkers in school aan de slag gaan zij wel opgeleid zijn in methodologie etc. De 

vraag die hier dus rijst, is hoe de medewerking van coaches bv. 

geformaliseerd/gestandaardiseerd kan worden? 

- Quels sont les éléments les plus importants pour faire de la bonne prévention dans ce 

contexte de club? 

Een goed vertrouwensklimaat in de groep, met de coach of begeleider is erg belangrijk. 

Een goede verstandhouding moet de basis zijn (liefst voor elk preventie-initiatief, niet enkel 

in clubverband). Zo zouden in feite alle soorten begeleiders die een goede verstandhouding 

met bepaalde kinderen hebben ingezet kunnen worden om preventief te werken met deze 

jongeren. 

De groepscultuur is ook belangrijk. Hier dient aandacht aan besteed te worden door de 

coach of begeleider. Wanneer er misverstanden opgemerkt worden of de sfeer niet goed 

lijkt, dient dit aangepakt te worden door de coach of begeleider. Dus niet enkel 

vertrouwensklimaat tussen jongeren en begeleider, ook tussen jongeren onderling 

aanvaardende, aangename cultuur nodig. 

2A. Alternatifs 

- Offrir des cours ou workshops dans la rue pour que les clubs puissent “aller chercher” les 

jeunes sur place. Quand ils font du sport ou ils font partie d’un mouvement de jeunnesse, 

ils parieront moins. 

Dit zou belangrijker kunnen zijn voor gamers, zodat zij minder tijd hebben om achter hun 

computer door te brengen. 

Er bestaat reeds een dag op school waarop allerlei clubs zich komen voorstellen en de 

jongeren laten proeven van hun aanbod. 

- Ils ont besoin de quelqu’un qui leur dit: et voilà, ce sport me semble idéal pour toi. En 

circulant dans les rues entre les jeunes on peut les motiver à faire autres choses que parier. 
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Het belangrijkste punt wat hier aangehaald werd, is dat de jongeren zich niet op straat 

bevinden. Daar ga je niemand kunnen bereiken. Daarbij komen de jongeren die 

rondhangen op straat in aanraking met de politie en pakken zij eerder die problematiek 

aan. 

In Brussel hebben ze daar tevens straathoekwerkers voor die gesprekken aangaan met 

hangjongeren. Eventueel zouden zij wel kunnen bijdragen aan preventie, gokken is daar 

momenteel nog geen thema. 

Eén deelnemer opperde ook dat de jeugd asociaal geworden is en er steeds minder reële 

contacten zijn, wat preventie en hen bereiken en warm maken voor alternatieven zou 

bemoeilijken. De overige deelnemers waren het hier niet mee eens vermits die reële 

contacten vervangen zijn door online contacten. Volgens hen stelt de jeugd zich even 

sociaal als anders op, maar op een andere, aanvullende manier. 

- Dès début 2016 il y a des tickets de “Sorry” qu’on donne dans les magasins quand un 

jeune essaie d’acheter des billets de grattage ou lotto ou … Au lieu des cartes ‘sorry’ on 

peut offrir l’alternatif. P.ex. un ticket pour la piscine 

De sorry-kaartjes zijn alsnog onbekend in Wallonië. Wel werd het ontvangen als een goed 

idee. Graag zouden ze hier dan ook een woordje uitleg of een verwijzing naar een plek met 

informatie voor de jongere op terugvinden. Zodat hij/zij ook meer achtergrondkennis kan 

vergaren over waarom het niet toegestaan wordt. 

Ook het idee om onmiddellijk een alternatief te bieden door bv. een zwemticket aan 

dezelfde prijs aan te bieden, werd als sympathiek onthaald. Er werd echter ook opgemerkt 

dat men met dit initiatief geen fundamentele wijzigingen zal teweegbrengen. 

- Un film de campagne, très court, qui focalise sur les alternatifs pour parier:  

€ 1 win for life = une boule de glace - € 10 BINGO = une soirée au cinéma - € 50 match 

de foot = un après-midi paintball avec potes. Qu’en pensez-vous? Avez-vous d’autres 

idées? 

Kan zeer nuttig zijn om aan te tonen dat wanneer je geld inzet, je bereid moet zijn om dat 

geld te verliezen; om volgende associatie versterken: geld uitgeven = geld verliezen. Een 

dergelijk filmpje zou de redenering hierachter staven doordat als je een ijsje gaat eten, 

naar de cinema gaat of gaat paintballen je dat geld ook kwijt bent. Hiermee versterk je de 

associatie tussen geld inzetten moet als spel zijn en kan vervangen worden door andere 

plezierige activiteiten. 

Daarbij werd opgemerkt dat zo’n filmpje nuttig kan zijn voor enkelen, maar niet voor 

degenen die gaan spelen of geld inzetten om meer geld te gaan winnen. Zij die spelen om 

extra inkomsten te genereren, zal een dergelijk filmpje niet aanspreken. 

Voor sommigen hangt geld inzetten ook samen met hun passie. Volgend voorbeeld werd 

gegeven: hevige voetbalfans zullen bv. geld inzetten op hun favoriete ploeg en dit ervaren 

als een extra uiting van hun fan zijn of als extra steun voor de ploeg. Die link met passie 

en interesse mag niet uit het oog verloren worden. Enkele deelnemers wijzen er dan ook 

op dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen kansspelen en spelen uit interesse 

(zoals bovenstaande voetbalfan). 

In deze discussie werd tevens de vraag gesteld: als ze hun geld terugwinnen, zijn het dan 

kansspelspelers? En: als mensen betalen om deel te nemen aan een wedstrijd of activiteit 

(bv. tornooi rumikub), zijn het dan gokkers of kansspelspelers? Hier werd door geen van 

de andere deelnemers dieper op ingegaan. 
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3. Paris sportifs 

- Les résultats de notre enquête montre que les paris sportifs sont devenus plus populaires 

que 2 ans passés. (19,2% des jeunes <-> 9,2% en 2014-2015). Surtout les garçons du 

Professionel et Technique qualification. Quel message devrait-on donner à ces jeunes? 

Onder de deelnemers wordt de stijging van de populariteit geweten aan een zichtbaarder 

aanbod, er wordt meer aangeboden tegenwoordig: meer gokkantoren, meer reclame. 

- Le percentage des jeunes qui font des paris sportifs semble à avoir augmenté pour tous 

les âges. Parmi les élèves de 12 à 13 ans 11,9% a déjà fait un pari sportif, 8,9% a même 

fait un pari sportif dans l’année passée. Faut-il donner un autre message aux jeunes de 12 

ans qu’aux jeunes de 16 ans? Faut-il utiliser une autre méthode? 

Eén van de deelnemers stelde quasi onmiddellijk de vraag hoe jongeren dit konden doen? 

Om online te gokken, hebben ze toch een rekening nodig en worden ze geweerd indien ze 

jonger zijn dan 18 jaar? Offline is het toch ook illegaal? En als ze een valse identiteit 

aannemen om te kunnen gokken, hangt er hen een juridische vervolging boven het hoofd. 

Er werd geopperd dat dit sterker benadrukt kan worden als preventief middel. Een andere 

deelnemer stelde in vraag of jongeren in werkelijkheid ook effectief vervolgd worden voor 

het aannemen van een valse identiteit? 

Qua boodschap verwees de groep ook hier weer naar het aanbieden van een ruimere 

mediaopvoeding. Er dient van preventie voor gokken geen aparte categorie gemaakt te 

worden. Het mechanisme achter de verslaving, achter de problemen is hetzelfde. Er dient 

een basisaanpak gehanteerd te worden door competenties aan te leren: mediaopvoeding 

en het leren beheren van geld. 

4. Prévention = experts 

- Maintenant les matériels de prévention sont développés par des experts. On voudrait 

engager des jeunes à participer dans le processus de développement et évaluation. De 

quelle manière pourrait-on atteindre des jeunes? 

Men kan werkgroepen organiseren in school. Een werkgroep omtrent de verbetering van 

bestaande materialen kan ook het gebruik van deze instrumenten doen opleven. 

Men kan het tevens aanbrengen als ludieke projecten: bv. we willen een film over gokken 

maken. Dan kunnen de verschillende elementen die belangrijk zijn voor jongeren in het 

kader van gokken naar boven komen. 

Daarnaast zouden plaatsen in een dergelijke werkgroep als vakantiejob kunnen 

aangeboden worden: tegen vergoeding meedenken of gedurende een bepaalde periode 

vast (betaald) lid zijn van een denktank. 

Om te weten te komen hoe jongeren kunnen gokken en om meer achtergrondinformatie 

te verkrijgen (bv. over de ontstaanswijze van problemen ~ radicaliteit) zou er een 

geanonimiseerde enquête kunnen opgezet worden. 

- De quelle manière pourraient les jeunes atteindre plus facilement les experts? 

Voor veel deelnemers werd dit als een droomscenario ervaren. Uiteraard na te streven, 

maar ietwat onrealistisch. Ze vergeleken het met: alsof een jongere leerkrachten gaat 

opzoeken en halen omdat hij of zij wil leren. Dit zal niet opgaan voor de gemiddelde 

leerling. 

Wat wel mogelijk is, en wat nu ook al nagestreefd wordt, is dat er binnen school personen 

klaar staan om te luisteren naar de jongeren en ideeën op te pikken. In Bergen zijn dit 
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hoofdzakelijk de PMS-centra, waar jongeren steeds terecht kunnen. Maar er wordt ook 

voorgesteld om enkele leerkrachten te sensibiliseren (wat vast al gebeurt in een aantal 

scholen) bij wie de leerlingen terecht kunnen. Bv. de leerkrachten die activiteiten opzetten 

rond deze thematiek, maken zich bekend als zijnde de personen waar men achteraf met 

ideeën of problemen terecht kan. Het draait er vooral om dat er bekend gemaakt wordt bij 

wie ze moeten zijn voor wat: bekendheid en bereikbaarheid. 

In het kader hiervan zou er ook een schoolproject opgesteld kunnen worden, waarin 

ateliers aangeboden worden, waaronder een atelier over spelen en gokken. 

5. Différentes cultures 

- Y a-t-il une autre culture en Flandre qu’en Wallonie? 

Een enkele deelnemer antwoordde hier heel snel bevestigend op. Ja, er zijn twee 

verschillende culturen in ons verdeelde land. En dat heeft alles met geschiedenis te maken 

volgens deze deelnemer. De andere deelnemers hielden zich meer afzijdig omdat ze niet 

bekend zijn met Vlaanderen en aldus moeilijk een vergelijking konden, noch wilden maken. 

Hierop werd doorgevraagd naar verschillen in sociaaleconomische status. Volgens een 

enkele deelnemer is er meer armoede in Wallonië en zal in arme streken daar gelden dat 

eventuele winst door gokken aanzien wordt als extra inkomsten voor de familie. Volgens 

hem hangt dit ook weer samen met een beperkt intellectueel niveau. 

Dezelfde deelnemer haalde ook aan dat Vlaanderen de wet bepaalt en dat het daardoor 

niet vooruitgaat (op het vlak van wetgevende kaders die preventie kunnen ondersteunen?). 

- Doit-on organiser la prévention d’une autre manière en Wallonie qu’en Flandre? 

Een deelnemer geeft aan dat in Wallonië preventie meer als een individueel gegeven wordt 

bekeken : wat voor de ene persoon werkt, werkt daarom niet voor de andere ; 

contextafhankelijk. Wat nodig is aan preventieve ingrepen, moet geval per geval 

beoordeeld worden. 

Een andere deelnemer geeft aan dat ze graag dezelfde preventie zou zien in heel België of 

toch alleszins een fundamentele basis die op nationaal niveau aangeboden zou moeten 

worden. Die basis omslaat een goede mediaopvoeding, zowel in school als binnen de 

familie. 

Dezelfde deelnemer haalt wel aan dat de financiële middelen voor preventie heel erg 

beperkt zijn in Wallonië. Volgens haar ligt daar dan ook het grootste verschil met 

Vlaanderen: hetzelfde nastreven, maar minder middelen. De andere deelnemers gingen 

ermee akkoord dat er minder middelen ter beschikking gesteld worden voor preventie in 

Wallonië. 

Hierop bevroeg de moderator de algemene aanvaarding van preventie in het Waalse 

gedachtegoed. Deelnemers schetsten heel duidelijk dat er niet zozeer aandacht besteed 

wordt aan preventie van problemen, dit staat alleszins niet op de voorgrond. Maar er wordt 

wel heel erg ingezet op “la promotion de la santé”: de bevordering van de gezondheid. 

Omdat na het beantwoorden van deze vragen de tijd reeds overschreden was, kwamen de 

synthesevragen niet meer aan bod. De deelnemers werden bedankt voor hun deelname en 

drukten uit hoe tevreden ze zijn dat er aandacht besteed wordt aan de thematiek en dat 

ze hieraan mochten meewerken. Ze vroegen dan ook elk de eindrapporten van ons 

onderzoeksproject te mogen ontvangen, zelfs indien deze enkel in het Nederlands zouden 

verschijnen.  
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Eerst werd er een vergelijkende horizontale analyse uitgevoerd voor de overlappende 

thema’s tussen de map-it en de focusgroep, zoals onder andere early onset, preventie op 

en buiten school en alternatieven. De verkregen informatie in Vlaanderen en Wallonië werd 

vergeleken en de verschillen tussen beide visies werden genoteerd. Daarnaast werden de 

eerder opgestelde richtlijnen zorgvuldig overlopen. Gebaseerd op de inzichten verkregen 

in Wallonië werden deze verfijnd. Ook in deze beknopte weergave worden de woorden en 

bedenkingen van de participanten zo getrouw mogelijk weergegeven. Dit bracht de 

volgende richtlijnen tot stand: 

 Beleidsmaatregelen 

o Overheid moet reguleren en ontraden: wetgeving moet meer sluitend worden. 

Bv. bankkaart gokken  

o -> belspelletjes ook af te schaffen in Wallonië, waarom nog niet? (jongeren ook 

tv in hun kamer of via computer) 

o Richtlijnen verantwoord gokken moeten opgesteld worden  

o Richtlijnen opstellen voor de ontwikkeling van EB preventiepakketten: 

medewerking van jongeren in ontwerpfase verplichten (minimum aantal 

sessies) vb. vakantiejob in denktank: betrokkenheid + geld verdienen (= dubbel 

positief, want geld verdienen is alternatief) 

o Verbod van reclame voor gokken: zowel deelnemers in Vlaanderen als Wallonië 

geven aan dat er een veel striktere regulering moet komen voor publiciteit over 

gokken, net zoals dat gebeurd is voor roken, en voor alcoholgebruik. Een 

voorstel is om minstens een verbodsteken -18 of -21 en banner “omdat spelen 

leuk moet blijven, ken uw limieten” of “speel verantwoord” op te nemen in ELKE 

reclameboodschap: ook audio! 

 Early onset (mesoniveau NL + macroniveau WA) 

o Lagere school moet betrokken worden: preventie vroeger aanbieden; kan 

meegenomen worden in lessen financiële geletterdheid. 

o -> cultuurverschil Vlaanderen - Wallonië aanhalen: ander denkkader; hierin 

zullen niet dezelfde aanbevelingen naar voren gebracht dienen te worden, maar 

graag ook de vroegdetectie-gedachte overbrengen naar Wallonië. 

 Versterking van preventie door  

o Continuïteit: boodschap moet herhaald worden en liefst via verschillende 

actoren, in diverse contexten. 

o Ook buiten school aan te bieden: rol toekennen aan jeugdwerk 

(jeugdbewegingen en speelpleinwerking), ouders, sportclubs, etc. 

Nationaal niveau: sportclubs kunnen bijdragen aan preventie door aan hun fans 

te communiceren dat gokken geen uiting van steun is/ niet bijdraagt aan hun 

fan-zijn: bv. pamfletten, campagnes met spelers, … (vanuit gedachtegoed dat 

gokken op sport voor sommigen een uiting van passie en interesse is) 

o Aan te sluiten bij bestaande activiteiten (bv. casinoavond jeugdbeweging, 

voetbaltraining, etc.): samenwerking opzetten tussen preventiewerking en 

koepels jeugdbewegingen (op beleidsniveau enkele richtlijnen), sportclubs 

Wallonië: weinig middelen, moet weinig inspanning vragen om te 

implementeren/initiëren 
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o Aan te bieden als een spel, plezierige activiteit: spelelement moet primeren (kan 

onder vrienden, kan met ouders, …) 

o Dicht bij de jongeren en hypes te blijven qua opzet en aanpak 

Wallonië + Vlaanderen: straathoekwerker online een optie? -> forums nog 

gebruikt door jongeren? Twitch etc.: waar jongeren te vinden 

o Informatie beschikbaarder te maken: portaalwebsite, uitbreiding website AWEL, 

gezinsbond, -18 jaar knop op gokhulp.be, pictogrammen voor gehandicapte 

personen, toegankelijkheid websites te verbeteren (voorlezer, aanpassing 

lettertype, vertalingen), opnemen in inburgeringscursus, … + steeds aanpassing 

van taal en overdrachtswijze aan doelgroep nodig 

 De doelgroep aanspreken: 

o Spelen laten vertrekken vanuit de aantrekkelijkheid van het gokken (winnen – 

geld – blingbling) als warmmaker => voorwaarde; voor sommige spellen zoals 

casinoavond is dat al het geval, men zou nauw kunnen beginnen vanuit de 

aantrekkelijkheid en het spel dan breder trekken (aandacht vestigen op bank 

die wint) 

o Dicht bij de jongeren blijven, qua thema en aanpak, maar ook letterlijk: 

verkoper alternatieven laten aanbieden (bv. zwemticket i.p.v. een sorry-

kaartje) 

-> sorrykaartjes invoeren op nationaal niveau: met informatie of verwijzing 

naar info voor de jongere (bv. gokhulp.be indien er -18 knop komt) 

-> idee = stimuleren om geld uit te geven aan iets leeftijdsgebonden i.p.v. 

gokken 

o Alternatieven promoten in preventie: laagdrempelig aanbieden; 

preventiewerkers op straat, jeugdorganisaties op straat, sportclubs die hun 

activiteiten gaan promoten aan de schoolpoort en jongeren persoonlijk 

uitnodigen, lokale besturen die organisaties en jongeren motiveren + illustraties 

bv. poster of opzoeklijst ter plaatse (waar er gegokt kan worden). 

Map-it in Vlaanderen: wel enthousiast hierover, maar is zeer algemene 

preventie, niet enkel op gokken gericht en heel context-gebonden: twijfelachtig? 

Focusgroep in Wallonië: niet haalbaar en niet nodig: jongeren hangen niet op 

straat maar in hun kamer achter de computer; indien ze toch op straat lopen, 

krijgen ze met politie te maken. 

Film of campagne 7 euro gokken = avond cinema met vrienden / 50 euro 

wedden op match = namiddag paintballen 

WA: goed onthaald doordat de associatie tussen geld inzetten = geld verliezen 

hiermee geïllustreerd wordt, betalen voor paintball is ook uw geld kwijt zijn. 

 Nieuwe preventie / ~ beleid? => Fedito / VAD? : 

o Zorg dat een grote doelgroep jongeren meewerkt aan ontwikkeling van het 

pakket in alle stadia: ook informatie van de niet-gokkers kan belangrijk zijn 

(waarom gokken zij niet) + voldoende groot dan zitten de gokkers er ook bij. 

Houd rekening met anonimiteit en veiligheid van omgeving en bevraging om 

creativiteit en openheid te stimuleren. 

Dit kan ook toegepast worden bij herwerking of aanpassing van bestaand 

materiaal = aanbeveling? 
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-> bv. door richtlijnen EB preventiepakketten (terugkoppeling beleid), 

anonieme vragenlijst online, … 

 Ideeën voor aanvullingen op bestaande preventieactiviteiten: 

o Interactieve werkwijzen stimuleren, bv. “ik geef mijn geld liever uit …” -> hype/ 

filmpje creëren 

 


