
Het Gangbaar Opvoedkundig Geweld is het (fysiek, psychisch of
verbaal) geweld gebruikt tegen kinderen voor een opvoedkundig
doel (correcties, straffen) die men als banaal en normaal
beschouwt en tolereert (“gangbaar”).

Het Zogenaamd Gangbaar
Opvoedkundig Geweld

WAT IS HET GANGBAAR OPVOEDKUNDIG GEWELD? 

WAAROM MOETEN WE TEGEN HET GANGBAAR
OPVOEDKUNDIG GEWELD VECHTEN?

DE PEILING

DE COVID-19-CRISIS EN DE TOENAME VAN GEWELD TEGEN KINDEREN 

ONDERZOEK BEWIJST DE SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN GOG

2.013
RESPONDENTEN

UIT BELGIË

VAN 18 TOT 75
JAAR

 ONLINEBEVRAAGD TUSSEN 
10 MAART EN 18

MAART 2020

Veel wetenschappelijke onderzoeken hebben gewezen op de schadelijke gevolgen
van geweld voor de gezondheid van kinderen: zowel op hun hersenontwikkeling
als op hun fysieke en mentale gezondheid.

Tijdens de lockdown nam het huiselijk geweld aanzienlijk toe. De lockdown
veroorzaakte bepaalde spanningen binnen de gezinscontext die tot gewelddadige
reacties van de ouders konden leiden. De beperking van uitjes, thuisonderwijs, het
feit dat mensen zich met veel in een kleine ruimte bevonden, of de zwaardere
financiële moeilijkheden waren vectoren van angst binnen het gezin en
veroorzaakten geweld tegen kinderen.

*Bron: Stop VEO



Regelmatig gebruik maken van een
beledigende bijnaam

Percentage van respondenten die deze straffen als gepast of gepast
in bepaalde uitzonderlijke gevallen beschouwt

Een maaltijd ontzeggen

PERCEPTIES VAN HET GANGBAAR OPVOEDKUNDIG GEWELD

Cumulatieve percentages van respondenten die fysieke en psychologische
straffen als waarschijnlijk of zeker verantwoord beschouwen

Blootstelling aan Percepties van het Gangbaar Opvoedkundig Geweld lijkt
wijdverbreid te zijn onder de respondenten

Het kind in de kelder opsluiten 

22% 17%
FYSIEKE 
straffen 

PSYCHOLOGISCHE
straffen

Een pak slaag met blote handen geven

25% 11%

11% 12%

In uitzonderlijke gevallen

4%
In uitzonderlijke gevallen

10%

ERVARINGEN

In uitzonderlijke gevallen Gepast
4%

7/10 respondenten heeft een pak slaag gekregen tijdens zijn
kinderjaren

13% werd met voorwerpen geslagen tijdens zijn kinderjaren

54% 
die nu geweld tegen kinderen
gebruikt, is hiervan ooit
slachtoffer geweest

Gepast
Gepast

In uitzonderlijke gevallen Gepast

4%

Of meer dan 1 op de 2 
respondenten

/



Élément 1
75%

Élément 2
25%

?

3/4

heeft deze straffen al gegeven en zal deze blijven geven aan een kind 

NAAR EEN WETGEVING DIE DE KINDEREN BESCHERMT, ZONDER BEDOELD TE ZIJN OM DE OUDERS TE STRAFFEN

7 op de 10 respondenten

HET WETTELIJK KADER

weet niet welke opvoedingsmethoden wettelijk
toegelaten zijn

van de respondenten is
voorstander van een niet-
bestraffende wet

Door een kader te stellen, verwijzen we de
ouders naar wat gepast en ongepast is

44% van de respondenten die GOG als gepast beschouwt, gebruikt
het tegen zijn eigen kinderen

Zelfs als ze niet dominant zijn, kunnen we nog steeds verrast zijn door het huidige
gebruik van (psychologisch en fysiek) geweld als straffen: 

1 op 10
Bijvoorbeeld:

GEDRAGINGEN

In de kelder
opsluiten

Een glas water op het
hoofd UITgieten Een klap geven Een maaltijd

ontzeggen

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, vindt het gebruik van Gangbaar Opvoedkundig
Geweld plaats binnen alle sociale lagen van de maatschappij: het wordt teruggevonden in
alle omgevingen, van de meest bevoorrechte tot de meest kwetsbare contexten.

Het ontzeggen (van hobby’s, sociale contacten, speelmateriaal,…) als strafmiddel
wordt het meest gebruikt 


