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Jeugdbeleidsplan - Kennis over kinderen en jongeren
Het Vlaams Jeugdbeleidsplan wil onder meer het inzicht in kinderen en jongeren, hun leefwereld en
hun toekomst systematisch verbeteren. “Evidence-based” beleid wint hierbij aan belang. Data en onderzoeksmateriaal worden meer en meer gebruikt bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van beleid.
Zo kan op een gefundeerde manier worden gewerkt aan langetermijnbeleid.
1. a) Welke initiatieven zijn er genomen om de leemtes in kennis over kinderen en jongeren op te
sporen en in te vullen met gericht onderzoek?
b) Wat is de stand van zaken betreffende de stuurgroep rond onderzoek naar kinderen en jongeren,
om leemtes in bestaand onderzoek op te lijsten en advies te geven over toekomstige onderzoeksvragen? Welke actoren zijn hierbij betrokken?
c) Heeft de Studiedienst van de Vlaamse Regering inmiddels de wenselijkheid en haalbaarheid onderzocht van een tijdbestedingsonderzoek van kinderen en jongeren? Zo ja, wat zijn de resultaten?
2. a) Op welke wijze werd de toekomst van kinderen en jongeren en hun visie daarop een aandachtspunt voor onderzoek?
b) Welke nieuwe toekomstprojecties m.b.t. kinderen en jongeren zijn er gemaakt door de Studiedienst van de Vlaamse Regering? Op welke wijze werden deze verspreid naar de relevante beleidsmakers? Graag een overzicht.
3. Welke initiatieven zijn er genomen om te komen tot een doeltreffende ontsluiting en verspreiding
van de beschikbare kennis over kinderen, jongeren, hun leefwereld en hun toekomstvisie? Welke
actoren zijn hierbij betrokken?
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 826), Vandeurzen (nr. 826), Smet
(nr. 889) en Muyters (nr. 1097).
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1. a en b) Een betere kennis over kinderen, jongeren en hun leefwereld werd opgenomen als een
doelstelling in het Vlaams Jeugdbeleidsplan. In uitvoering hiervan stelde de Afdeling Jeugd van
het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media een globaal onderzoeksplan voor deze
regeerperiode op. In het onderzoeksplan werden twee doelstellingen vooropgesteld: ten eerste het
onderzoek zal efficiënter en effectiever ingevuld worden en ten tweede zal het
onderzoeksmateriaal beter ontsloten worden. Dit laatste gebeurde door het installeren van een
netwerkgroep waarin onderzoekers, beleidsmakers en bovenbouwactoren elkaar tweemaal per jaar
ontmoeten en de verspreiding van ‘Jong Geleerd’ een nieuwsbrief over onderzoek met betrekking
tot kinderen, jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten. De doelstellingen in het
onderzoeksplan en het Vlaams Jeugdbeleidsplan vormen de leidraad voor het onderzoeksbeleid.
Ondertussen liep de ondersteuning van het Jongerenonderzoeksplatform (JOP) door. In het voorjaar van 2010 werd de tweede JOP-monitor voorgesteld. Daarnaast werd er in het voorjaar van
2010 een Brusselse versie van de JOP-monitor afgenomen bij jongeren in de Brusselse Nederlandstalige scholen.
In 2011 liepen de beheersovereenkomsten met de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek af.
Vanaf 2012 werd het Jeugdonderzoeksplatform aangesteld als een apart onderzoekssteunpunt voor
het beleidsveld Jeugd. Het JOP zal o.a. de jeugdmonitor verder zetten, een inventaris maken van
het huidige onderzoek en meewerken aan de grote participatiesurvey.
In 2012 werd de Antwerpse en Gentse versie van de JOP-monitor afgenomen. De resultaten werden eind 2012 bekendgemaakt.
Belangrijk is dat de werkzaamheden van de verschillende onderzoeksinstellingen, actief binnen
het beleidsdomein Jeugd op elkaar zijn afgestemd. Vandaar dat ik inzette op netwerking en
afstemming van onderzoek. De netwerkgroep brengt relevante actoren (JOP, Keki, Studiedienst
Vlaamse Regering, beleidsdomeinen onderwijs, welzijn, kind en gezin, andere beleidsrelevante
wetenschappelijke steunpunten, Steunpunt Jeugd/De Ambrassade…) uit het onderzoeksveld van
kinderen, jongeren en kinderrechten samen. Bedoeling van deze stuurgroep is de verschillende
onderzoeken te identificeren en verder te ontsluiten, onderzoeksvragen en methoden op elkaar af
te stemmen en te reflecteren over onderzoeksopdrachten en voorstellen. Ook internationaal werken
we aan afstemming: we hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van internationale indicatoren
jeugd- en kinderrechtenbeleid in een EU-werkgroep. Mijn administratie heeft deelgenomen aan de
werkgroep rond gegevensverzameling van de Nationale Commissie van de Rechten van het Kind
i.f.v. de slotbeschouwingen van het VN-comité voor de Rechten van het Kind.
c) Er is in overleg tussen de afdeling Jeugd en de Studiedienst van de Vlaamse Regering besloten
om, gezien de beperking op de middelen, eerst te onderzoeken of het methodologisch mogelijk is
om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Een tijdsbestedingsonderzoek vergt immers heel wat
methodologische expertise, die op dit moment nog niet aanwezig is in Vlaanderen. Dit zal in het
laatste jaar van de legislatuur bekeken worden.
2. a) De toekomst van kinderen en jongeren is een aandachtspunt voor onderzoek en wordt, waar
opportuun, mee opgenomen. Zo wordt bijvoorbeeld in het onderzoek naar jeugdwerk (jeugdbewe-

gingsonderzoek, werkingen maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, jeugdhuizen) gepolst naar de ambitie van jongeren in dit jeugdwerk. Ook in het onderzoek ‘Jong in de stad’, dat
ter voorbereiding van de studiedag ‘Jong in de stad’ honderd jongeren bevraagd, was niet alleen
aandacht voor hoe de jongeren vandaag naar de stad kijken, maar ook hoe zij zich in de toekomst
in de stad zien leven.
b) De meest recente bevolkingsprojecties (2009-2030) van de SVR dateren van begin 2011.
Nieuwe projecties worden voorzien tegen december 2014.
De methodologie en resultaten van die projecties (voor elk van de 308 gemeenten van het Vlaams
Gewest) werden op twee studiedagen voorgesteld (2 en 3 maart 2011), telkens met een honderdtal
aanwezigen en met ruime weerklank in de pers. Terzelfdertijd werden alle resultaten ter beschikking gesteld van het publiek op de Internetsite van de Studiedienst voor de Vlaamse Regering. Het
aantal consultaties van het onderdeel “Bevolkings- en huishoudensprojecties” op de Internetsite
van SVR (periode van maart 2011 t.e.m. september 2013) loopt op tot 25.047, als volgt verdeeld:
In 2011: 14.366; in 2012: 7.166 en in 2013: 3.515
Op 16 maart 2011 was er in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat over die projecties. Op 28
maart volgde een presentatie van methodologie & resultaten op de Beleidsraad van WVG en op 8
april werden de resultaten toegelicht voor de Super Cova Onderwijs. Op 14 oktober werden resultaten voorgesteld voor het lokale beleid Turnhout en op 18 oktober voor het Stadsatelier dat doorging in Antwerpen.
Op 20 oktober 2011 werden de projecties toegelicht en voorgesteld voor de team- en afdelingshoofden van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op een meerdaags seminarie in
Hasselt. Er werd een artikel over de bevolkingsprojecties geschreven voor het tijdschrift Binnenband, een publicatie van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, (Binnenband, juni 2011, 16
(73), 36-48).
Eind 2011 verscheen een uitgebreide studie over deze Bevolkingsprojecties (SVR-Projecties van
de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse Steden en Gemeenten, 2009-2030, SVR Studie
2011/2).
Op 20 maart werden de projecties voorgesteld en toegelicht voor de Bremberggroep van Onderwijs en op 26 april 2012 op een studiedag van de Plattelandsacademie (Leuven).
Op 22 maart 2013 werden de projecties voorgesteld en toegelicht op een seminarie van de VLOR
(Vlaamse Onderwijsraad).
De projecties zijn voor iedereen toegankelijk zowel via de SVR-website (www.vlaanderen.be/svr)
als via de portaal lokale statistieken (www.lokalestatistieken.be). De prognoses werden geïntegreerd in de gemeentelijke profielschetsen (zie portaal lokale statistieken) en worden meegenomen
in het overleg tussen de Vlaamse overheid (ABB en SVR) in het kader van het Stedenfonds.
3. In de netwerkgroep (zie hoger) werden alle nieuwe beleidsrelevante wetenschappelijke steunpunten uitgenodigd om zichzelf voor te stellen. Onder meer op basis van deze informatie werd de
nieuwsbrief ‘Jong Geleerd’ ontwikkeld. Deze nieuwsbrief geeft tweemaal per jaar een overzicht
van onderzoek met betrekking tot kinderen, jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten,.
Deze
nieuwsbrief
is
raadpleegbaar
op
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_nieuwsbrief.aspx

