
Toekomst(dromen)
Zonder handicap Met handicap

Studeren

69%

86% zou later 
willen studeren, 
69% weet zeker 
dit te kunnen 
doen.

34%

60% zou later 
willen studeren, 
34% weet zeker 
dit te kunnen 
doen.  

Werken/een baan hebben

77%

96% zou later 
willen werken/ 
een baan hebben, 
77% weet zeker 
dit te kunnen 
doen.  

39%

69% zou later 
willen werken/ 
een baan hebben, 
39% weet zeker 
dit te kunnen 
doen. 

Kinderen met een 
handicap zijn minder positief 

over hun toekomst dan
 kinderen zonder handicap. 

Zelfstandig wonen

62%

86% zou later 
zelfstandig willen 
wonen, 62%
weet zeker dit te 
kunnen doen. 

26%

61% zou later 
zelfstandig willen 
wonen, 26%
weet zeker dit te 
kunnen doen. 

Samenwonen/trouwen

43

74% zou later willen 
samenwonen/
trouwen, 43%
weet zeker dit te 
kunnen doen.

24

58% zou later willen 
samenwonen/
trouwen, 24%
weet zeker dit te 
kunnen doen.

De percentages over de toekomst betreffen de kinderen die de vragen hebben beantwoord met: ‘Ja, ik weet zeker dat ik dit later wel kan doen’. 

www.gehandicaptekind.nl

In juni 2021 deed onderzoeksbureau Kien in opdracht van stichting het Gehandicapte Kind 
onderzoek onder kinderen van 6 t/m 18 jaar. Er werd met een vragenlijst onderzocht hoe 
zij hun dagelijkse leven ervaren én hoe ze hun toekomst zien. Aan dit onderzoek deden in 
totaal 572 kinderen mee: 449 zonder en 123 met handicap.

htpp://www.gehandicaptekind.nl


Zonder handicap Met handicap

Vriendschappen

Geen enkel vriendje of vriendinnetje

3% 20%

Ruim driekwart 
van de kinderen zonder handicap 
zegt dat er vriendjes in de buurt 
wonen. Van de kinderen met een 

handicap is dat slechts 42%

Vriendjes in de buurt

76% 42%
1x per week of vaker afspreken met een vriendje of vriendinnetje

72% 40%
Uitnodiging krijgen voor een kinderfeestje

91% 58%

Kinderen zonder 
handicap spreken vaker af met 
vriendjes/vriendinnetjes dan 

kinderen met handicap  

School

76%

van de kinderen zonder 
handicap vindt 
school (heel) leuk

79%

van de kinderen met 
handicap vindt 
school (heel) leuk 

Rapportcijfer

Kinderen zonder 
handicap geven 
hun leven 
op dit moment 
gemiddeld 
een 7,8

Kinderen met 
een handicap geven 
hun leven 
op dit moment 
gemiddeld 
een 7,5 

Indexcijfer

82 66

Op een schaal van 1 t/m 100 scoren kinderen zonder handicap 82 en kinderen met een handicap 66. 
Bij de bepaling van het indexcijfer zijn de scores op de vier onderwerpen toekomstperspectief, rapportcijfer, 
school en vriendschappen samengebracht tot een één cijfer. 
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