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thema rangorde aantal % van totaal** 

relatie tot ouders 1 1273 24% 

relatie tot medeleerlingen 2 839 16% 

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 3 760 14% 

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 4 687 13% 

pesten/ cyberpesten 5 595 11% 

relatie tot school of leerkracht(en) 6 497 9% 

problemen of ruzie met vrienden 7 477 9% 

relatie tot broer en zus 8 453 8% 

info over Awel 9 420 8% 

angst en spanning 10 414 8% 

 
Aan de telefoon blijft de top 3 ongewijzigd. ' bekleedt er nog steeds de eerste plaats. 
Zowat één op de vier gesprekken aan de telefoon gaat over dit onderwerp.  
blijft op de tweede plaats staan maar steeg wel met 3%. Ook  
steeg met 2% en bleef op de derde plaats staan. 'Verliefdheid/aanmaken/afwijzen' neemt een mooie 
vierde plaats in. Ook 'pesten/cyberpesten' is een belangrijk gespreksonderwerp aan de telefoon. 
Minstens één gesprek op 10 gaat daar over. Hoewel ze hier en daar een andere plaats innemen 
blijven grotendeels dezelfde thema's de top 10 aan de telefoon uitmaken. Nieuw is 'angst en spanning' 
dat de 11de plaats verruilde met 'niet goed in je vel zitten/somberheid'. Typische thema's voor de 
telefoon zijn 'info over Awel' en 'relatie tot broer en zus'. 

thema rangorde aantal % van totaal** 

relatie tot ouders 1 1489 26% 

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 2 1460 25% 

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 3 1079 19% 

niet goed in je vel zitten/ somberheid 4 1009 17% 

relatie tot medeleerlingen 5 949 16% 

problemen of ruzie met vrienden 6 645 11% 

angst en spanning 7 608 10% 

relatie tot school of leerkracht(en) 8 512 9% 

depressie/ zelfmoordgedachten 9 491 8% 

zelfvertrouwen 10 478 8% 
 
Bij de chat gaat nog steeds één op de vier gesprekken over de 'relatie tot de ouders'. Het thema 

 steeg met 3% en blijft op de tweede plaats staan. 
 nam toe met 4% en vervangt zo 'niet goed in je vel ziiten/somberheid' op de 

derde plaats. Verder zien we dezelfde thema's in de top 10 van de chat als vorig jaar, wel hier en daar 
op een andere plaats. 
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thema rangorde aantal % van totaal** 

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 1 2626 20% 

relatie tot ouders 2 1702 13% 

problemen of ruzie met vrienden 3 1156 9% 

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 4 1124 9% 

niet goed in je vel zitten/ somberheid 5 947 7% 

angst en spanning 6 773 6% 

pesten/ cyberpesten 7 590 5% 

depressie/ zelfmoordgedachten 8 558 4% 

actualiteit/ wereldproblemen/ politiek 9 547 4% 

partnerrelatie/ uitmaken 10 528 4% 

 
Ook bij de e-mail steeg het thema  met 3% en blijft zo op de eerste 
plaats staan.  blijft op de tweede plaats staan, hoewel het aandeel ervan zakt met 
2%. ' neemt de derde plaats over van 'niet goed in je vel zitten/somberheid'. 
'Automutilatie' zakt een heel eind weg in de rangschikking naar de 21ste plaats. 'Info over lichaam en 
gezondheid ' schuift op naar de 14de plaats. Nieuw zijn de thema's 'angst en spanning' en 
'actualiteit/wereldproblemen/politiek'. Ook dit kunnen we wellicht toeschrijven aan de aanslagen in 
Parijs van 13 november. 

thema rangorde aantal % van totaal** 

relatie tot ouders 1 1047 14% 

niet goed in je vel zitten/ somberheid 2 658 9% 

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 3 623 8% 

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 4 588 8% 

depressie/ zelfmoordgedachten 5 547 7% 

problemen of ruzie met vrienden 6 462 6% 

relatie tot medeleerlingen 7 412 6% 

pesten/ cyberpesten 8 344 5% 

angst en spanning 9 341 5% 

hobby's 10 307 4% 
 
Bij het forum steeg het aandeel van de gesprekken over de met 3 % waardoor het 
nu op de eerste plaats komt te staan. steeg met 2% naar de tweede 
plaats. zakte met 4% naar de derde plaats. Nieuw zijn de thema's 'angst 
en spanning' en 'relatie tot medeleerlingen'. 'Uiterlijk voorkomen' en 'info over gezondheid en lichaam' 
verdwijnen uit de top 10.  'Hobby's' is een typisch thema voor het forum. 
 

** We bedoelen telkens het % ten opzichte van het totale aantal dialogen binnen dat specifieke contactkanaal. 
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thema rangorde aantal % van totaal*** 

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 1 908 18% 

relatie tot ouders 2 803 16% 

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 3 474 9% 

relatie tot medeleerlingen 4 416 8% 

niet goed in je vel zitten/ somberheid 5 361 7% 

pesten/ cyberpesten 6 313 6% 

angst en spanning 7 286 6% 

relatie tot school of leerkracht(en) 8 278 6% 

homo-bi-seksualiteit/ outen 9 247 5% 

problemen of ruzie met vrienden 10 246 5% 

thema rangorde aantal % van totaal*** 

verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 1 3868 20% 

relatie tot ouders 2 3678 19% 

vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 3 2525 13% 

problemen of ruzie met vrienden 4 2103 11% 

niet goed in je vel zitten/ somberheid 5 2011 10% 

relatie tot medeleerlingen 6 1825 9% 

angst en spanning 7 1396 7% 

depressie/ zelfmoordgedachten 8 1160 6% 

pesten/ cyberpesten 9 1132 6% 

relatie tot school of leerkracht(en) 10 1038 5% 
 
Jongens en meisjes contacteren ons globaal over dezelfde thema's. , 

en nemen bij beide geslachten de top 3 in. 
De thema's rond vriendschap nemer echter een groter aandeel in bij de meisjes. Ook de andere 
thema's uit de top 10 zijn voor een groot stuk dezelfde. Typischer of meer bespreekbaar voor jongens 
lijkt het thema 'homo-bi-seksualiteit/outen'. Dit komt bij meisjes pas veel verder in de rangschikking 
voor (40ste plaats.). Meisjes lijken dan weer meer bezig met het thema 'depressie en 
zelfmoordgedachten' of praten er gemakkelijker over. (Bij jongens staat het op de 20ste plaats. Vorig 
jaar stond het nog op de 11de plaats.) Bij de jongens schoof 'vrijen/tongzoenen/seksuele problemen 
op van de 10de naar de 11de plaats. Bij de meisjes verdween 'automutilatie' uit de top 10. Het neemt 
nu de 15de plaats in. 
 

*** Dit is het percentage ten opzichte van het totale aantal dialogen met jongens respectievelijk meisjes 


