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Jeugdwerk - Jongerenparticipatie
Kinderen en jongeren ruimte geven om vanuit hun eigen leefwereld de samenleving mee vorm te geven, is een van de doelstellingen binnen het beleid van de minister.
1. Welke initiatieven zijn sinds het begin van deze legislatuur genomen om te investeren in een betere kennis van de leefwereld van kinderen en jongeren, en in instrumenten om die leefwereld te leren kennen? Graag een overzicht op jaarbasis met aanduiding van de budgettaire middelen die
hiervoor zijn vrijgemaakt.
2. Welke initiatieven zijn nog gepland?
3. Op welke wijze wordt hierbij samengewerkt met andere beleidsdomeinen?
4. Welke initiatieven zijn inmiddels genomen om de samenwerking met Klasse uit te bouwen? Wat
zijn de resultaten van het zoeken naar samenwerkingsopportuniteiten?
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1. 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 legislatuur
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 steunpunt 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.
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2. Toekomstig onderzoek.
In 2014 wordt het geactualiseerde onderzoeksplan verder uitgevoerd, centraal hierin staan nog
steeds het verder afstemmen van onderzoek en beleid enerzijds, en het verspreiden en ontsluiten
van onderzoek anderzijds.

De eerste resultaten van de derde JOP-survey, met zowel een representatieve Vlaamse steekproef
van jongeren, als een bevraging van jongeren uit de Brusselse, Gentse en Antwerpse en andere
Vlaamse scholen, zullen in 2014 bekend gemaakt worden.
3. 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 de relevante actoren (JOP, andere
beleidsrelevante wetenschappelijke steunpunten, Kenniscentrum Kinderrechten, Studiedienst
Vlaamse Regering, Departement Onderwijs en Vorming, Departement Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin, Kind en Gezin, …) 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 nam deel aan de werkgroep rond gegevensverzameling van
de Nationale Commissie van de Rechten van het Kind in functie van de slotbeschouwingen van
het VN-comité voor de Rechten van het Kind.
In de netwerkgroep werden alle nieuwe beleidsrelevante wetenschappelijke steunpunten
uitgenodigd om zichzelf voor te stellen. Onder meer op basis van deze informatie werd de
nieuwsbrief ‘Jong Geleerd’, die tweemaal per jaar een overzicht zal geven van onderzoek met
betrekking tot kinderen, jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten, ontwikkeld. Deze
nieuwsbrief is ook raadpleegbaar op de website www.sociaalcultureel.be .
4. Na de jaarlijkse samenwerking rond de Buitenspeeldag (vooral via Yeti) was het Jongerenpact
2020 een nieuwe aanleiding voor een intense samenwerking met Klasse en het Agentschap voor
Onderwijscommunicatie in ruimere zin. Ouders, directies en leerkrachten werden via
nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van het traject en Maks! besteedde uitgebreid aandacht aan
het traject via de website, via artikels. In het september 2012 nummer van Maks! werden een
aantal engagementen uitgewerkt in een uitgebreid stuk en in oktober 2012 werd aan elke lezer de
affiche met het Jongerenpact 2020 bezorgd.
In 2013 was er ook overleg over het jeugdinformatiebeleid, de No Hate Speech-campagne en de
samenwerking aan het Checklistproject van de VRT/Ketnet.
De presentatie van het JOP Gent- Antwerpen onderzoek werd in de digitale nieuwsbrief van
Klasse opgenomen.

