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Vlaams Jeugdbeleidsplan - Datafiche kinderen en jongeren
Operationele doelstelling 3.3 van het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014 voorziet dat de ministerpresident door de Studiedienst van de Vlaamse Regering een fiche laat maken met jaarlijks een aantal
kerncijfers over kinderen en jongeren in Vlaanderen met het oog op een meer doeltreffende ontsluiting
en verspreiding van de beschikbare kennis over kinderen, jongeren, hun leefwereld en toekomstvisie.
In het Tussentijds Verslag 2011-2012 van de het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014 en het Vlaams
Actieplan Kinderrechten (stuk nr. 2158 (2012-2013) nr. 1) wordt gemeld dat de opmaak van deze fiche is uitgesteld.
1. Waarom is dat uitgesteld?
2. Kan de minister-president een stand van zaken geven?
3. Op welke manier wil de minister-president de verspreiding van de kennis over kinderen en jongeren, een belangrijk onderdeel in het Vlaams Jeugdbeleidplan, verbeteren?

KRIS PEETERS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS
BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 199 van 6 december 2013
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1-2. De ontwikkeling van de datafiche werd opgezet als een samenwerking tussen de Studiedienst van
de Vlaamse Regering en de afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor
Jeugd en Volwassenen. De Studiedienst van de Vlaamse Regering engageerde zich hierbij om data aan te leveren voor de reeksen rond jongeren, die ze in haar bezit heeft of waar ze toegang toe
heeft. De afdeling Jeugd zou instaan voor de uiteindelijke selectie van indicatoren, en de opmaak
en verspreiding van de datafiche.
Een eerste stap in die samenwerking betrof het opstellen van een inventaris van databestanden en
-reeksen waar de Studiedienst toegang toe heeft en die informatie bevatten over kinderen en
jongeren. Deze eerste stap werd in februari 2012 door de Studiedienst uitgevoerd. De inventaris
werd medio maart 2012 aan de afdeling Jeugd bezorgd; vervolgens werd de inventaris besproken
op de afdeling Jeugd.
Door enkele nieuwe ontwikkelingen besliste de afdeling Jeugd een aantal processen beter op elkaar af te stemmen en geen uitvoering te geven aan de afgesproken datafiche van het beleidsplan.
Zo had de afdeling Jeugd, na het goedkeuren van het Vlaams Actieplan Kinderrechten, de ambitie
om een Kinderrechtenmonitor te ontwikkelen. Daarnaast lanceerde de afdeling Jeugd de nieuwsbrief ‘Jong Geleerd’. Deze initiatieven zouden overlappen met het ontwikkelen van indicatoren
voor de datafiche over kinderen en jongeren.
De Studiedienst is inmiddels betrokken in de stuurgroep die de ontwikkeling van de Kinderrechtenmonitor begeleidt. De Kinderrechtenmonitor zal in de loop van het voorjaar 2014 voorgesteld worden. De nieuwsbrief ‘Jong Geleerd’ wordt twee maal per jaar gepubliceerd door de afdeling Jeugd. Hij linkt naar de databestanden die de Studiedienst van de Vlaamse Regering beschikbaar maakt en neemt ook relevant onderzoek (voor kinderen en jongeren) van de Studiedienst op.
Het initiële doel van de datafiche van het Jeugdbeleidsplan wordt aldus door andere initiatieven
gerealiseerd.
3.

Dit is uiteraard in de eerste plaats een bevoegdheid van de Vlaamse minister bevoegd voor Jeugd.
Vanuit mijn bevoegdheid voor het algemeen regeringsbeleid biedt de Studiedienst van de Vlaamse Regering hierbij ondersteuning door deel te nemen aan diverse overlegstructuren die tot doel
hebben om de kennis over kinderen en jongeren te verbeteren, zoals de netwerkgroep ‘Jeugdonderzoek in Vlaanderen’ en de stuurgroep voor de ontwikkeling van de Kinderrechtenmonitor.
Daarnaast wordt er ook op een actieve manier informatie uitgewisseld tussen de Studiedienst en
de afdeling Jeugd, het departement Onderwijs en Vorming, en andere departementen van de
Vlaamse overheid. Ook in de toekomst zal de Studiedienst van de Vlaamse Regering steeds bereid zijn om zijn medewerking te verlenen aan de verzameling en optimale verspreiding van gegevens rond kinderen en jongeren.
Tot slot is het ook relevant om te melden dat de Studiedienst van de Vlaamse Regering, samen
met de collega’s van de diensten bevoegd voor het Stedenbeleid en voor de Vlaamse groot- en
centrumsteden, werken aan een kind-focus binnen de Stadsmonitor. Het concept 'kindvriendelijke
stad' wordt hierbij verder uitgewerkt.
In VRIND 2013 werd tevens een focus gewijd aan het gezin, met bijzondere aandacht voor het
welbevinden van kinderen en jongeren.

