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Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek – Jeugdonderzoeksplatform 
Jaarverslag 2012 

 

 

1. Inleiding 
 

1.1 Duiding van het Jeugdonderzoeksplatform als Steunpunt voor 
Beleidsrelevant Onderzoek 
 

Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) is als interuniversitair onderzoeksproject ontstaan buiten het 

steunpuntenprogramma en is hier pas later onderdeel van geworden, eerst als onderdeel van het 

Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport (2de generatie), nadien als autonoom steunpunt binnen de derde 

generatie van het steunpuntenprogramma. Dit uit zich in de specificiteit van het onderzoek binnen dit 

steunpunt (cf. 1.1) en verklaart de aard van de samenwerking op het Steunpunt 

Jeugdonderzoeksplatform: in tegenstelling tot de overige Steunpunten voor Beleidsrelevant 

Onderzoek heeft het JOP geen afzonderlijke onderzoekslijnen waar verschillende onderzoeksgroepen 

voor verantwoordelijk zijn, maar betreft het gezamenlijke onderzoeksactiviteiten waarbij de 

taakverdeling eerder van organisatorische aard is. 

 

1.2 Algemene doelstelling en visie van het Jeugdonderzoeksplatform 
 

Voorafgaand aan de oprichting van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) ervoeren wetenschappers en 

beleidsmakers een nood aan meer structurele aandacht voor jeugdonderzoek in Vlaanderen. De 

geringe systematische uitbouw van jeugdonderzoek leidde immers tot gefragmenteerde en weinig 

interdisciplinaire onderzoeksopzetten en tot een gebrek aan theorievorming en interpretatie. Dit 

bemoeilijkte een adequaat jeugdbeleid. 

 

Vanuit deze vaststelling werd in 2003 het JOP opgericht (op initiatief van de Vlaamse minister van 

Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken). Binnen het JOP werd de 

structurele aandacht voor het jeugdonderzoek vertaald in twee grote doelstellingen: (1) kennisopbouw 

via inventarisatie en ontsluiting van bestaand (Vlaams) jeugdonderzoek en (2) de uitbouw van 

recurrente metingen om de leefwereld van kinderen en jongeren en de evoluties hierbinnen in beeld te 

brengen. Via beide activiteiten trachtte het JOP beleidsmakers te ondersteunen bij de voorbereiding 

en ontwikkeling van een jeugdbeleid dat aansluit bij en inspeelt op de leefwereld, 

levensomstandigheden en activiteiten van Vlaamse kinderen en jongeren. 

Later werd aan het JOP een extra doelstelling toegevoegd, met name de realisatie van een 

internationale inbedding en kennisopbouw. Deze doelstelling wordt geconcretiseerd binnen de 

bestaande doelstellingen en wordt bijgevolg als 'de horizontale dimensie' van het JOP gezien. 

 

De koers van het JOP als autonoom steunpunt binnen de derde generatie Steunpunten voor 

Beleidsrelevant Onderzoek (2012-2015) behelst in eerste instantie de continuering van bovenstaande 

doelstellingen. De oorspronkelijke vraag naar systematische kennisontwikkeling binnen het 

jeugddomein is immers nog steeds aan de orde in Vlaanderen. Als strategische doelstelling lezen we 

in het jeugdbeleidsplan van de huidige regering: 'het inzicht in kinderen en jongeren, hun leefwereld 

en hun toekomstvisie is systematisch verbeterd'. Anderzijds wordt in datzelfde jeugdbeleidsplan 

gesteld dat er (ondertussen) heel wat jeugdonderzoek verricht wordt, maar dat er een aantal concrete 

hiaten te identificeren zijn. Deze zijn: ‘nauwelijks of geen grootschalig onderzoek bij kinderen onder 12 

jaar, de focus op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren ontbreekt, er is te weinig 

praktijkonderzoek, te weinig verdieping van kwantitatief materiaal en belevingsonderzoek, een gebrek 

aan beleidsevaluatief onderzoek en weinig afstemming en aansluiting, een kennis die teveel gefocust 

is op het hier en nu’. Het JOP wil in de komende jaren een antwoord bieden op een aantal van deze 

en andere actuele (beleids)bekommernissen door de uitdieping/versterking van:  
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- het beleidsrelevante karakter van het onderzoek (o.a. betrekken van beleid bij vormgeving 

aan jeugdmonitor, bijdrage aan beleidsrelevante valorisatie, 15% ad hoc opdrachten…); 

- de ontsluiting en verspreiding van de onderzoeksresultaten in de (inter)nationale context; 

- de internationale inbedding en valorisatie van de activiteiten van het JOP; 

- de uitdieping van de transversale thema’s diversiteit, armoede en sociale ongelijkheid; 

- het inzicht in de specificiteit van jongeren in grootstedelijke contexten (Brussel, Gent en 

Antwerpen); 

- de samenwerking met andere steunpunten beleidsrelevant onderzoek. 

 

1.3 Partners in het JOP 
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een interuniversitair en interdisciplinair 

samenwerkingsverband tussen drie onderzoeksgroepen, nl. de Vakgroep Sociale Agogiek (UGent), 

het Leuvens Instituut voor Criminologie - Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU Leuven) en de 

onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (Vrije Universiteit Brussel). 

 

Binnen elke betrokken onderzoeksgroep wordt voor de uitvoering van JOP-opdrachten (minstens) een 

voltijds wetenschappelijk medewerker aangesteld. De coördinatie gebeurt vanuit de Vakgroep Sociale 

Agogiek. Alle onderzoeksactiviteiten worden gezamenlijk gedragen, maar met wisselende taaklast. 

 

1.4 Operationele doelstellingen 2012 
 

In het kader van de drie algemene doelstellingen van het JOP (cf. inventarisatie en ontsluiting 

onderzoek, uitbouw recurrente metingen en internationale dimensie), stelde het JOP voor 2012 

volgende activiteiten centraal (cf. meerjarenplan): 

 

 de doorlopende inventarisatie en ontsluiting van jeugdonderzoek en bijkomend het gebruik van 

de JOP-databank voor de interpretatie van aanwezige onderzoeksdata (WP2 in meerjarenplan) 

 updaten en restylen van de website (WP3) 

 het voorbereiden van de derde Vlaamse JOP-monitor (WP4) 

 het voorbereiden van een JOP-stadsmonitor in de steden Brussel, Gent en Antwerpen (WP5) 

 verdiepende onderzoekactiviteiten gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve analyses (WP6) 

 voorbereiding van de interactieve online cijferdatabank (WP7) 

 veldwerk, dataverwerking en analyses van de JOP-monitor Antwerpen-Gent op basis van extra 

middelen 

 

De eerste twee activiteiten kaderen in de eerste strategische doelstelling van het JOP, met name 

kennisopbouw via inventarisatie en ontsluiting van bestaand (Vlaams) jeugdonderzoek. De andere 

activiteiten houden verband met de tweede strategische doelstelling van het JOP, de uitbouw van 

recurrente metingen om de leefwereld van kinderen en jongeren en de evoluties hierbinnen in beeld te 

brengen. 

 

Daarnaast was er ook een beoogde investering van het JOP in 2012 in: 

 project management: de coördinatie van het steunpunt Jeugdonderzoeksplatform (WP1 in 

meerjarenplan) 

 de internationale inbedding en valorisatie van JOP-activiteiten ('de horizontale dimensie') 

 de opvolging van transversale thema's 

 samenwerking met andere onderzoekscentra en Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek 

 ad hoc onderzoek als antwoord op specifieke vragen van de Vlaamse Overheid 

 de ontsluiting en verspreiding van de onderzoeksresultaten in de (inter)nationale context 
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Voor zover deze activiteiten niet aansluiten bij één van de werkpaketten uit het meerjarenplan, zullen 

de gerealiseerde prestaties als aparte rubriek besproken worden in het jaarverslag. De laatste 

activiteit – de ontsluiting en verspreiding van onderzoeksresultaten – wordt als valorisatie-activiteit 

gekoppeld aan de verschillende werkpakketten. In aanvulling hierop wordt alle valorisatie-output 

opgenomen in een bijlage. 

 

1.5 Afwijkingen ten opzichte van oorspronkelijke planning 
 
Een intensieve(re) samenwerking tussen het Steunpunt Jeugdonderzoeksplatform en het Steunpunt 

Cultuur in het kader van de voorbereiding van de grootstedelijke JOP-monitor heeft geleid tot de 

keuze voor een groter scholenonderzoek dan in het meerjarenplan vooropgesteld was (cf. 

Samenwerkingsovereenkomst scholenbevraging van de Steunpunten Cultuur en 

Jeugdonderzoeksplatform). Er worden meer scholen buiten de grootsteden gesampled waardoor deze 

niet louter zullen fungeren als controlegroep, maar de mogelijkheid zullen creëren om met dit 

scholenonderzoek een beter zicht te krijgen op verschillen tussen de grootsteden en andere gebieden 

in Vlaanderen. In relatie tot deze sterkere investering in de voorbereiding van het toekomstig JOP-

onderzoek en met het oog op de koppeling van de interactieve databank aan de JOP-website, werd 

de restyling van de JOP-website uitgesteld naar een later moment. 

 

 

2. Realisaties per werkpakket in 2012 (cf. meerjarenplan) 
 

2.1 Coördinatie van het steunpunt Jeugdonderzoeksplatform (WP1) 
 

Het project management wordt opgenomen door de Vakgroep Sociale Agogiek van de UGent. Ook in 

2012 betrof dit: contactpunt zijn voor administratieve zaken, de algemene vertegenwoordiging van het 

steunpunt, de eindverantwoordelijkheid dragen en het dagelijks management opnemen (incl. 

voorbereiden en voorzitten van vergaderingen, opvolgen van planning, externe communicatie, 

aansturen en realiseren van valorisatie-activiteiten, vertegenwoordigingswerk…). 

 

2.2 Inventarisatie en synthese van jeugdonderzoek (WP2) 
 

Binnen het JOP vormt het inventariseren en synthetiseren van Vlaams jeugdonderzoek een continue 

opdracht. Permanent worden recente onderzoekspublicaties (gepubliceerd in 2000 of later) opgezocht 

en ingezameld. Vervolgens wordt voor elk afgerond onderzoek een gedetailleerde onderzoeksfiche 

opgemaakt die relevante informatie overzichtelijk weergeeft. Deze fiches worden online ter 

beschikking gesteld aan derden via de website van het JOP (http://www.jeugdonderzoeksplatform.be) 

en vormen de basis voor thematische syntheses waarbinnen onderzoeksbevindingen uit de JOP-

monitors gesitueerd kunnen worden. 

 

Er werden in 2012 54 nieuwe fiches toegevoegd aan de JOP-databank wat het totaal brengt op 869 

onderzoeksfiches. Dertig andere fiches zijn reeds opgemaakt, maar zullen pas in 2013 toegevoegd 

worden aan de databank. De input voor 2012 omvat fiches op basis van 'Vlaamse' 

onderzoekspublicaties, fiches op basis van anderstalige onderzoekspublicaties uit een sample van 

door het JOP geselecteerde internationale jeugdtijdschriften, fiches op basis van anderstalige 

onderzoekspublicaties waarin Vlaamse jongeren (mee) opgenomen zijn en fiches op basis van 

buitenlandse jeugdmonitors. Voor het onderzoeksrapport 'Jong in Gent en Antwerpen’ werd voor de 

interpretatie van de nieuwe data gebruik gemaakt van het onderzoek dat opgenomen is in de JOP-

databank . 

 

Aansluitend op deze inventarisatie-opdracht en met het oog op valorisatie van het JOP-onderzoek 

participeert het JOP in: 

http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/
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- de netwerkgroep 'onderzoek kinderen en jongeren in Vlaanderen' (een initiatief van Afdeling Jeugd) 

- de redactieraad van 'Krax, thema's van kinderen en jongeren in perspectief' (de Ambrassade) 

 

2.3 Updaten en restylen van de website (WP3) 
 

Het Jeugdonderzoeksplatform heeft haar eigen website: www.jeugdonderzoeksplatform.be. Aan de 

JOP-databank die hier digitaal te raadplegen is, werden in 2012 54 fiches toegevoegd. Er was een 

regelmatige update van de informatie op de website van het JOP met onder meer het aanpassen van 

de contactgegevens van de onderzoekers en de aankondiging van de studievoormiddag 'Jongeren 

"buiten"? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte' dat naar aanleiding van het 

doctoraat van twee JOP-onderzoekers georganiseerd werd in samenwerking met het KeKi. Verder 

werd er in de JOP-databank een expliciete link opgenomen naar de KeKi-databank en vice versa. In 

2012 werd er niet overgegaan tot het 'restylen' van de website met het oog op het optimaliseren van 

de valorisatie van JOP-activiteiten. Deze denk- en doe-oefening wordt verschoven naar een latere 

datum. Zoals reeds aangegeven, heeft dit te maken met de sterke(re) investering in de voorbereiding 

van JOP3 in 2012 en de wens om deze 'restyling' oefening te koppelen aan het plan tot het 

ontwikkelen van een interactieve cijferdatabank. 

 

2.4 Voorbereiding van de derde Vlaamse JOP-monitor (WP4) en de 
grootstedelijke JOP-monitor 2013 (WP5) 
 

In 2013 zullen twee grootschalige JOP-monitors worden afgenomen: een nieuwe postenquête in 

Vlaanderen (JOP-monitor 3) en een schoolenquête bij jongeren uit het secundair onderwijs waarin de 

Vlaamse grootsteden (nog steeds) de hoofdrol spelen. Beide monitors worden onder de werktitel 

'JOP3' gecategoriseerd. De voorbereiding van JOP3 omvatte in 2012 een lang traject van inhoudelijke 

voorbereiding evenals voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot het veldwerk. In 2012 

stonden dan ook verschillende activiteiten in het teken van deze voorbereiding: 

 

24 jan JOP-vergadering: jaarplanning  aanpak voorbereiding JOP3 wordt besproken 

31 mei JOP-vergadering: er wordt gevraagd dat onderzoeksgroepen nadenken over 

 interessante thema's en men vraagt na of er vanuit het beleid een motiverende 

 brief naar de scholen kan geschreven worden (cf. overbevraging scholen) 

17 sept JOP-dagelijks bestuur: planning veldonderzoek (privacy-commissie en timing) 

17 sept JOP-vergadering: bespreking doelstellingen valorisatie JOP3 (toekomstige 

 vertaling naar boeken) en afspraak tot oplijsten vroegere JOP-thema's en vragen 

Sept 2012 Dossier naar privacy-commissie (VUB) 

28 sept Bespreking JOP-monitors met leden van de reflectiegroep jeugd- en 

 kinderrechtenbeleid 

5 okt Bespreking JOP-monitors op stedenoverleg 

Nov 2012 Communicatie tussen JOP en Afdeling Jeugd over thema's die zij als prioritair zien 

 in het jeugdbeleid 

Nov 2012 Er was initieel een afspraak tussen de onderzoekslijn 'Kansengroepen' van het 

 Steunpunt cultuur om een ouderbevraging te koppelen aan de JOP-bevraging, nu 

 wordt ook de vraag gesteld van de onderzoekslijn 'Cultuureducatie' om hun 

 scholenonderzoek af te stemmen op het scholenonderzoek van het JOP wat dan 

 zou resulteren in een meer uitgebreid scholenonderzoek (waarbij de scholen 

 buiten de drie grootsteden meer dan enkel een controlegroep worden) 

20 nov Verkennend gesprek met L'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de 

 l'Aide à la Jeunesse om JOP-monitor af te nemen in Franstalige scholen in Brussel  

 en Wallonië 
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22 nov JOP-vergadering: bepaling inhoudelijk opzet van JOP3, discussie opname van 

 thema's aangereikt vanuit beleid (vraag naar meer duiding), afspraken rond 

 samenwerking met Steunpunt Cultuur voor scholenonderzoek 

Dec 2012 KeKi suggereert een aantal vragen rond kinderrechten voor in de JOP-monitor 

Nov.-dec. 2012  Onderzoekers werken hun vragen uit, uitwisseling met andere onderzoekers      

(eigen vakgroepen, VLAS, Jong! – KANS-onderzoek, PISA, onderwijskunde    

UGent,  onderwijssociologie UGent, HBSCS…). 

3 dec Onderzoekersvergadering JOP: aanmaak kernversie van JOP-vragenlijsten op 

 basis van vroeger onderzoek en eigen accenten onderzoeksgroepen 

12 dec Overleg met Afdeling Jeugd (Trees De Bruycker) over de mogelijkheid tot 

 opname/aanpassing  in JOP3 van de voor hen prioritaire thema's 

17 dec JOP-vergadering: stand van zaken samenwerking Steunpunt Cultuur, 

 terugkoppeling overleg Afdeling Jeugd, afspraken verdere aanpassingen 

 vragenlijsten, afspraken rond testafnames in januari 2013 

 

Bij het opstellen van de vragenlijsten werd rekening gehouden met een aantal factoren en actoren. De 

verzamelde gegevens moeten immers zowel beleid als fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 

dienen; zowel aandacht schenken aan een aantal actuele beleidsrelevante thema’s en 

wetenschappelijk innovatief zijn alsook de mogelijkheid bieden de verzamelde expertise omtrent een 

aantal thema’s verder uit te diepen; zowel het beleid voorzien in een up-to-date set van indicatoren 

alsook trendanalyses mogelijk maken. We nemen dan ook een basisset van variabelen in elke 

bevraging mee, maar daarnaast hebben we ook ruimte gereserveerd voor actuele thema’s en voor 

modules die bijvoorbeeld om de andere JOP-monitor zullen worden bevraagd. We streefden hierbij 

een goed evenwicht na tussen de continuering van de reeds bestaande thema’s met het oog op 

trendanalyse enerzijds en het integreren van nieuwe thema’s anderzijds.  

 

2.5 Verdiepende onderzoekactiviteiten gebaseerd op kwantitatieve en 
kwalitatieve analyses (WP6) 
 

Eén van de manieren waarop het JOP wenst tegemoet te komen aan de vraag naar meer inzicht in 

sociale ongelijkheid en diversiteit betreft de keuze om binnen de periode 2012-2015 meer in te zetten 

op verdiepende analyses. Deze keuze heeft niet alleen betrekking op de uitdieping van welbepaalde 

thema's door (gedoctoreerde) JOP-onderzoekers, maar uit zich ook in methodologische keuzes. Zo 

wordt ervoor gekozen om met statistische technieken voorbij louter beschrijvende analyses te gaan. 

De ambitie is om tot meer verklarende modellen te komen. Daarnaast werd ook de keuze gemaakt om 

in een latere fase kwalitatief onderzoek uit te voeren met het oog op het verdiepen van de kennis over 

bepaalde jeugdthema's. In 2012 werd het volgende (nagestreefd en) verwezenlijkt: 

 

 Drie postdoctorale onderzoekers zijn tewerkgesteld op het JOP en geven mee vorm aan het 

onderzoek vanuit hun eerdere onderzoekservaringen/thematische kennis 

 Eén onderzoeker bereidt een doctoraat voor als medewerker op het JOP 

 De studievoormiddag 'Jongeren "buiten"? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke 

ruimte' wordt op 20 september 2012 georganiseerd op basis van de bevindingen uit twee 

doctoraten van JOP-onderzoekers. 

 Er worden verklarende analyses uitgevoerd op de data uit de JOP-monitor Antwerpen-Gent. Het 

gebruik/de uitkomsten van multilevel-technieken, meervoudige lineaire of logistische 

regressieanalyses en negatief binomiaal regressieanalyses is duidelijk in het onderzoeksrapport 

'Jong in Gent en Antwerpen' (september 2012). 
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2.6 Voorbereiding van de interactieve online cijferdatabank (WP7) 
 

Het JOP wil een interactieve online cijferdatabank lanceren waarmee geïnteresseerden uit beleid, 

praktijk en onderzoek op een gemakkelijke en snelle manier eenvoudige statistieken kunnen opvragen 

over jongeren in Vlaanderen. Mensen zonder voorkennis van statistiek zouden op die manier toegang 

kunnen krijgen tot een aantal cijfers, gemiddelden en percentages. Deze gebruikersvriendelijke 

databank zou toelaten om een aantal algemene cijfers op te vragen (bijvoorbeeld aantal jongeren die 

actief deelnemen in verenigingen), maar ook tabellen waarin diverse groepen van elkaar 

onderscheiden worden (bijvoorbeeld het aantal actieve deelnemers volgens gender, leeftijd of 

onderwijsvorm). In 2013 is de ontsluiting gepland van data uit JOP1 en JOP2, in latere jaren zouden 

bijkomende databanken ontsloten worden.  

In 2012 werden er inlichtingen ingewonnen over de opstart van een dergelijke interactieve online 

cijferdatabank bij diverse instellingen (o.a. kostprijs), verschillende mogelijke vormen van de 

cijferdatabank werden overwogen en er werd (in augustus) bij EWI geïnformeerd naar de mogelijkheid 

om de applicatie te delen overheen steunpunten. Er is geen intentie om iets dergelijks overheen 

steunpunten te organiseren, er werden wel een aantal contacten aangereikt. 

 

 

3. Aanvullende rubrieken 
 

3.1 Veldwerk, dataverwerking en analyses van de JOP-monitor Antwerpen-Gent 
 

Hoewel de JOP-monitor Antwerpen-Gent niet uitgevoerd werd als onderdeel van de 

beheersovereenkomst binnen de derde generatie steunpunten  (en er hiervoor aanvullende middelen 

waren), speelt de JOP-monitor Antwerpen-Gent wel een rol in de doelstellingen van het JOP (de 

uitbouw van recurrente metingen om de leefwereld van kinderen en jongeren en de evoluties 

hierbinnen in beeld te brengen). Ook in het kader van deze JOP-monitor werd ingezet op de 

valorisatie van JOP-onderzoeksactiviteiten. 

 

In 2012 werd het veldwerk verricht en werden de data verwerkt en geanalyseerd van de JOP-monitor 

Antwerpen-Gent. Het onderzoeksrapport 'Jong in Antwerpen en Gent' werd afgeleverd aan Afdeling 

Jeugd en in oktober 2012 startte ook het proces voor de uitgave van een boek.  

 

3.2 Uitbouw van de internationale inbedding en kennisopbouw 
 

Sinds enkele jaren wordt er binnen het JOP expliciete aandacht besteed aan internationalisering. 

Enerzijds gaat het over kennisopbouw en –uitwisseling op Europees niveau, met name in relatie tot 

jeugdbeleid: o.a. de deelname van het JOP in het European Knowledge Centre for Youth Policy 

(EKCYP) en de deelname aan andere Europese fora. Anderzijds  – en in overeenstemming met het 

gevoerde beleid binnen de betrokken universiteiten – worden onderzoekers van het JOP verder 

aangemoedigd om hun onderzoek op internationale fora te brengen (niet alleen als bijdrage tot kennis 

en discussie, maar ook met het oog op kwaliteitsverbetering). Dit uit zich in de deelname aan 

internationale studiedagen, workshops en/of congressen, maar ook in publicaties in internationale 

tijdschriften of boeken. Tot slot wordt in het nieuwe steunpunt 2012-2015, naast Vlaams/Belgisch 

jeugdonderzoek, internationaal onderzoek geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt via de JOP-

website. 

 

In 2012 vonden volgende activiteiten en prestaties plaats: 

 Ondersteuning finaliseren Europese vragenlijst rond Vlaamse initiatieven die kaderen in de EU 

Youth Strategie in januari 2012 (met extra middelen) 

 Deelname redactieraad 'Perspectives on Youth', jaarlijkse publicatie van het 'EU-CoE Youth 

Partnership' 
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 Update van country sheet (Flanders) voor EKCYP 

 Verschillende internationale publicaties, waarvan drie op basis van data uit JOP-onderzoek (zie 

valorisatieluik) 

 Deelname aan vier internationale congressen 

 

3.3 Opvolging van transversale thema's 
 

Het JOP besteedt in zijn onderzoek aandacht aan sociale ongelijkheid, diversiteit en sociale 

duurzaamheid. Met de vormgeving aan de JOP-monitor Brussel koos het JOP in 2010 expliciet voor 

het zichtbaar maken van sociale ongelijkheid en diversiteit. Het onderzoek bij jongeren in Antwerpen 

en Gent in 2012 trok deze lijn door en onderzocht breuklijnen tussen jeugdige leefwerelden 

naargelang socio-economische situatie, etnisch-culturele afkomst, geloofsovertuiging en opleiding. 

Tijdens de voorbereiding van JOP3 werd er gezocht naar (betere) manieren om materiële ongelijkheid 

zichtbaar te maken. Er werd in ander onderzoek/met behulp van andere onderzoekers gezocht naar 

zinvolle indicatoren van materiële welvaart. Dit heeft o.a. geleid tot de keuze om in JOP3 het beroep 

van de ouders open te bevragen (en dit zelf te coderen). Bovendien biedt ook de koppeling aan de 

ouderbevraging van het Steunpunt Cultuur een bijkomende opportuniteit om de materiële welvaart van 

jongeren beter in kaart te brengen.  

 

3.4 Samenwerking met andere onderzoekscentra en Steunpunten voor 
Beleidsrelevant Onderzoek 
 

In 2012 kwam het tot een formele samenwerking tussen het JOP en het Steunpunt Cultuur. Het JOP-

scholenonderzoek is in 2012 deel geworden van een gezamenlijk, grootschalig onderzoek van beide 

Steunpunten. De voorbereiding gebeurde in intensieve samenwerking. 

 

In 2012 waren er eveneens contacten met onderzoekers van het VLAS en het Steunpunt Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin in het kader van de voorbereiding van de vragenlijsten voor JOP3 en 

namen verschillende JOP-onderzoekers deel aan het Steunpuntenforum van 13 november 2012. 

 

3.5 Kortetermijn- en adhocopdrachten 
 

Een deel van de middelen van het JOP wordt jaarlijks gereserveerd voor ad hoc onderzoek dat een 

antwoord formuleert op specifieke vragen van de beleidsmakers. Dit kan gaan om een 

literatuuronderzoek en/of een secundaire data-analyse op één of meerdere JOP-monitors. Het 

meerjarenplan bepaalt dat elke onderzoeksgroep 15% (i.e. 40,5 werkdagen) van zijn arbeidstijd hierin 

moet investeren.  

 

In 2012 werden in het kader van de ad hoc opdrachten 3 secundaire analyses en 1 literatuurstudie 

uitgevoerd (de rapporten zullen in de zomer 2013 beschikbaar gesteld worden op de website van het 

JOP): 

 'Sociaal bekabeld of in vrije val. Sociale participatie door kansengroepen in Vlaanderen.' 

 'De invloed van ouderlijke responsiviteit en ouderlijke opvolging op de leefwereld van de 

(grootstedelijke) jeugd.' 

 'Het subjectief welbevinden van Gentse en Antwerpse scholieren met een verschillende 

levensbeschouwelijke overtuiging.' 

 'Meer dan een technische uitdaging. Het in beeld brengen van maatschappelijke kwetsbaarheid in 

het JOP-onderzoek.' (literatuurstudie) 
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4. Management 
 

In het meerjarenplan werd een management en organisatiestructuur voorgesteld die een intense 

samenwerking binnen de verschillende onderzoeksgroepen van het JOP optimaliseert en de 

gemeenschappelijke elementen over de verschillende inhoudelijke thema’s bewaakt. Behalve de 

verschuiving van verantwoordelijkheden binnen het JOP, welke te maken hadden met het emeritaat 

van prof. Mark Elchardus en prof. Nicole Vettenburg per 1 oktober, werd er in 2012 met betrekking tot 

management niet afgeweken van het meerjarenplan.  

 
Organisatie van het JOP 
 

De voortgang van de onderzoeksactiviteiten wordt in eerste instantie bewaakt door de 

verantwoordelijken van elke onderzoeksgroep. Zij staan in voor:  

 

 contacten en samenwerking uitbouwen met de andere steunpunten voor beleidsrelevant 

onderzoek; 

 het inhoudelijk overleg en de gemeenschappelijke valorisatie binnen het steunpunt stimuleren, 

aansturen en coördineren; 

 de voortgang van het gemeenschappelijk project in het betreffende thema bewaken; 

 initiatieven nemen voor de beleidsmatige vertaling van de onderzoeksresultaten naar 

medewerkers van het kabinet en het departement, de bredere beleidssector en het publiek, 

o.a. via het bekend maken van onderzoeksresultaten, het stimuleren en bewustmaken van het 

belang van informatieondersteunend beleid, het informeren over internationale 

ontwikkelingen, het zorgen voor bidirectionele informatie-uitwisseling, het updaten van 

informatie op de themaspecifieke pagina’s van de website en het stimuleren van het debat; 

 aanleveren aan de promotor-coördinator van de nodige administratieve documenten voor de 

rapportering aan de Vlaamse Overheid (jaarplannen en -verslagen). Deze documenten 

worden uiterlijk één maand voor de deadline van oplevering doorgestuurd naar de algemeen 

steunpuntcoördinator. 

 

De verantwoordelijken in 2012 waren: 

 Maria De Bie (promotor-coördinator - UGent) 

 Nicole Vettenburg (verantwoordelijke – UGent) 

 Lieve Bradt (verantwoordelijke – UGent) 

 Mark Elchardus (verantwoordelijke – VUB) 

 Bram Spruyt (verantwoordelijke - VUB) 

 Jessy Siongers (verantwoordelijke – VUB) 

 Stefaan Pleysier (verantwoordelijke – KU Leuven) 

 Johan Put (verantwoordelijke – KU Leuven) 

 

Bovenop deze structuur wordt een promotor-coördinator (Maria de Bie) aangesteld die fungeert als: 

 aanspreekpunt voor de bestuurlijke aspecten van het steunpunt; 

 algemene vertegenwoordiging van het steunpunt; 

 eindverantwoordelijke van het steunpunt; 

 voorzitter van het dagelijks bestuur. 

 

Een aantal taken binnen het JOP worden uitgevoerd door het dagelijks bestuur. Zij staat in voor de 

bewaking en coördinatie van het gehele project. Zowel de inhoudelijke als structurele sturing, als de 

interactie met derden behoort tot de taken van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is 

verantwoordelijk voor: 

 het intern goedkeuren van de jaarplannen en -verslagen vooraleer voorlegging aan de 

stuurgroep; 
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 de bewaking en coördinatie van het gemeenschappelijke project en de gemeenschappelijke 

valorisatie en communicatie; 

 de algemene wetenschappelijke opvolging, coördinatie en aansturing van het steunpunt en 

het bewaken van de beleidsafstemming; 

 de bewerkstelliging van een structurele interactie tussen de onderzoekers en 

onderzoeksgroepen over de betrokken instellingen heen (coördineren van het 

onderzoekersoverleg); 

 de bewerkstelliging van een structurele betrokkenheid van de onderzoeksgroepen bij de 

beslissingen op het vlak van de institutionele concipiëring van het steunpunt en de inhoud van 

het georganiseerde wetenschappelijk onderzoek; 

 het uitbouwen van een structurele interactie met andere steunpunten voor beleidsrelevant 

onderzoek, waarvan de opdrachten inhoudelijke raakpunten vertonen met deze van het 

steunpunt; 

 het bewaken van de omvang van de kortetermijn- en adhocopdrachten. 

 

Maakten in 2012 deel uit van het dagelijks bestuur: 

 Maria De Bie (promotor-coördinator - UGent) 

 Nicole Vettenburg (verantwoordelijke – UGent) 

 Lieve Bradt (verantwoordelijke – UGent) 

 Mark Elchardus (verantwoordelijke – VUB) 

 Bram Spruyt (verantwoordelijke - VUB) 

 Jessy Siongers (verantwoordelijke – VUB) 

 Stefaan Pleysier (verantwoordelijke – KU Leuven) 

 Johan Put (verantwoordelijke – KU Leuven) 

 

De afstemming met het beleid wordt bewaakt door de stuurgroep die samengesteld wordt door de 

Vlaamse Regering en vertegenwoordigers bevat uit onderzoek en (Vlaams) beleid. Van de kant van 

de onderzoekers wordt een evenredige vertegenwoordiging uit alle deelnemende instellingen en 

thematische onderzoekslijnen nagestreefd. 

De stuurgroep staat in voor: 

 de aansturing van het beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek binnen de beleidslijnen, 

als vermeld in het meerjarenplan; 

 de bewaking van het tijdskader, als vermeld in het meerjarenplan; 

 de controle op de financiële uitvoering van het meerjarenplan en de begroting; 

 de bewaking van de geïntegreerde werking tussen de deelnemende Instellingen; 

 de advisering over de ontwerpen van jaarplan, begroting en werkings- en activiteitenverslag; 

 de advisering over de aanpassingen aan het meerjarenplan; 

 de coördinatie van ad-hoc beleidsvragen. 

 

Naast het dagelijks bestuur van het JOP (met uitzondering van Mark Elchardus en Nicole Vettenburg), 

werden op 01/03/2012 volgende personen aangesteld als lid van de stuurgroep: 

 Suzy Bleys, vertegenwoordiger van de functioneel aansturende minister uit de beleidsraad; 

 Dominique Verté, een vertegenwoordiger van de coördinerende minister; 

 Wim Winderickx, vertegenwoordiger van het Departement EWI; 

 Johan Vaan Gaens, afdelingshoofd Afdeling Jeugd, vertegenwoordiger van het Agentschap 

Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd; 

 Pedro De Bruyckere, een vertegenwoordiger van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en 

Media, 

 Barbara Poppe, een vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad 

 Lillith Roggemans (post-doc onderzoeker – VUB) 

 

Trees De Bruycker fungeert vanuit Afdeling Jeugd als secretaris van de stuurgroep. 
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5. Overzicht werkpakketten en kortetermijnopdrachten 
 

In onderstaande Gantt-chart wordt weergegeven wanneer welke JOP-activiteiten gerealiseerd 

werden. Aangezien alle werkpakketten tijdsinvesteringen vragen overheen het gehele jaar (bv. 

procedures herzien van de inventarisatie), worden – indien aanwijsbaar – enkel de zwaartepunten 

aangegeven (bv. enkel de aanmaak van fiches voor de inventarisatie). Daarnaast wordt de JOP-

monitor Antwerpen-Gent gesitueerd als extra JOP-activiteit in 2012 en wordt de periode aangegeven 

waarin de korte termijnopdrachten gerealiseerd werden. De overige JOP-activiteiten (cf. 'andere 

rubrieken') zijn moeilijk aan een bepaalde periode te koppelen (bijvoorbeeld de update van de ECKYP 

documenten wel, maar andere internationale activiteiten dan weer niet) en worden bijgevolg niet 

opgenomen in de chart. 

 
Gantt-chart 
 
 jan feb mar apr Mei jun jul aug sep okt nov dec 

WERKPAKKET 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 

WP1 - Coördinatie                                                  

WP2 - Inventarisatie en synthese         
van jeugdonderzoek                                       

WP3 - update & restylen website                                       

WP4 - Voorbereiding JOP-monitor 
3                                      

WP5 - Voorbereiding 
grootstedelijke JOP-monitor                         

WP6 – Verdiepende analyses 

JOP-monitor                                             

WP7 – Voorbereiding interactieve 
online cijferdatabank                         

JOP-monitor A-G                         

Kortetermijn/ad hoc opdrachten                         

 

 

6. Financieel luik  
 
Het financieel verslag voor 2012 is toegevoegd in een excel-document. Als we vergelijken met de 

begroting opgenomen in het meerjarenplan, valt in de eerste plaats op dat het beschikbare budget 

voor 2012 afwijkt van het begrootte bedrag omwille van de opgelegde besparing van 4900,95 euro. 

Daarnaast is er een discrepantie tussen de werkelijke uitgaven in 2012 en de begrootte uitgaven. Dit 

heeft te maken met het feit dat er bij de opmaak van het meerjarenplan gekozen werd om het totale 

budget in de begroting evenredig te verspreiden over de vier projectjaren, rekening houdend met de 

structurele mogelijkheid om reserves over te dragen. Aangezien de planning van de JOP-activiteiten 

(abstractie makend van de JOP-monitor Antwerpen-Gent waarvoor er extra middelen waren) de 

grootste reële werklast met zich meebrengt in de komende jaren, zullen de opgespaarde personeels- 

en werkingsmiddelen later ingezet worden. Het bedrag van de totale opgebouwde reserve in 2012 

blijft onder de afgesproken limiet van 40% van de in het betrokken jaar toegekende financiering en 

bedraagt 104.795,09 euro.   

 

Toelichting bij enkele uitgaven 

 

Voor wat betreft het financieel verslag van de VUB vallen de hoge kosten op voor de rubrieken 

‘drukwerk’ (8.226,48 euro) en ‘telefoon’ (864,56 euro). Het drukwerk omvat zowel drukkosten en 

fotokopies (2.502,57 euro) als kosten voor het inponsen van vragenlijsten (5.723,91 euro). Bij nazicht 

van deze uitgaven is gebleken dat het gaat om kosten die gemaakt werden in het kader van het 

onderzoek JOP Antwerpen-Gent waarvoor extra middelen werden verkregen. In principe hadden deze 

kosten bijgevolg in de aparte rekening van JOP Antwerpen-Gent moeten opgenomen worden en niet 

in het financieel verslag van 2012. Bij de afrekening voor het bijkomende onderzoek JOP Antwerpen-

Gent werden vanuit de VUB voornamelijk personeelskosten en vervoersonkosten ingebracht. 
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Aangezien deze vergissing pas in maart 2013 werd opgemerkt, kon deze fout niet meer rechtgezet 

worden. Beide financiële verslagen dienen bijgevolg samen te worden bekeken, waarbij de 

onderzoekskosten uit voorliggend financieel verslag eigenlijk moeten ondergebracht worden in de 

afrekening van JOP Antwerpen-Gent en de personeels- en vervoersonkosten, die nu ingebracht 

werden bij de afzonderlijke rekening voor het onderzoek JOP Antwerpen-Gent, tot het financieel 

verslag van 2012 behoren. Het gaat in beide gevallen uiteraard steeds om middelen die ingezet 

werden voor de werking van het Steunpunt Jeugdonderzoeksplatform.  

 

 

Met betrekking tot de kosten voor studiedagen en congressen, gaat het om volgende uitgaven: 

 

Voor UGent: 

 Deelname PEV armoede en participatie, Universiteit Gent, academiejaar 2011-2012 (Dries 

Cardoen) 

 Deelname studiedag ‘Allochtoon jeugdwerk’, Formaat – Jeugdhuiswerk Vlaanderen, 

Antwerpen, 9 mei 2012 (Tineke Van de Walle) 

 Deelname congres ‘Uit de Marge’ (+ jaarboek), 20 november 2012 (Dries Cardoen en Tineke 

Van de Walle) 

 Module 1 ‘Introduction to R’, Universiteit Gent, Instituut voor permanente vorming in de 

wetenschappen, academiejaar 2012-2013 (Tineke Van de Walle) 

 Module 8 ‘Multilevel analysis for grouped and longitudinal data’ Universiteit Gent, Instituut voor 

permanente vorming in de wetenschappen, academiejaar 2012-2013 (Tineke Van de Walle) 

 

Voor VUB: 

 Deelname European Conference on Educational Research 2012, Cadiz, 18-21 september 

2012 (Filip Van Droogenbroeck) 

 Deelname studievoormiddag ‘Voorspelbaar uniek’, VUB, Onderzoeksgroep TOR, 12 oktober 

2012 (Filip Van Droogenbroeck, Jessy Siongers en Lilith Roggemans) 

 

Voor KU Leuven: 

 ICTS cursussen statistiek (Laura Jacobs) 

 Deelname Studiedag Gemeentelijke Administratieve Sancties - GAS: Inclusief of exclusief 

beleid?, Antwerpen, 28 juni 2012 (Diederik Cops) 

 Deelname (+presentatie) Congres European Society of Criminology, Bilbao, 4-7 september 

2012 (Diederik Cops) 

 Deelname studiedag 'Moving beyond questionable research methods', Brussel, 5 februari 

2013 (Diederik Cops) 

 

 

7. Engelstalige samenvatting jaarverslag 2012  
 
The goal of the Youth Research Platform (JOP) is twofold. On the one hand, we aim at the 

construction and expansion of knowledge through existing youth research, in which the themes 

‘diversity’ and ‘social inequality’ receive specific attention. On the other hand, our goal includes the 

continuation of a ‘description of youth’ by periodically gathering empirical data through the Youth 

Monitor (JOP-monitor). In addition, we aim at the international consolidation and validation of all 

activities of the Youth Research Platform.  

 

In 2012, JOP-activities contained the execution of (parts of) the work packages described in the multi 

annual program of the JOP (2012-2015). In the following, we describe the progress in relation to our 

planning. A rescheduling of the restyling of the JOP-website is indicated (see WP3). Additional 

sections discuss the international consolidation and validation of JOP-activities and other activities that 
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were included in the multi annual program of the Youth Research Platform. Lastly, we briefly discuss 

the financial report (see attachment). 

 

Work packages 

 

Coordination of the JOP (WP1) 

The Department of Social Welfare Studies is responsible for the project management. In 2012, as in 

previous years, this work package comprised: being point of contact for administrative matters, 

vouching the general representation of the research centre, bearing the final responsibility, and 

warranting the everyday management.  

 

Inventory and review of existing youth research (WP2)  

In 2012, 54 research texts were inventoried and made accessible for a broader public on our 

institutional website: www.jeugdonderzoeksplatform.be. Thirty extra texts were summarized in 2012 

and will be uploaded on the website in 2013. To be able to follow up on recent developments in the 

field of youth research in Flanders, JOP-researchers participated in the network 'research on children 

and young people in Flanders' (organized by the Youth Department of the Government of Flanders) 

and in the editorial board of Krax (a Flemish practice-based journal on youth issues).  

 

Update and restyling of the website (WP3) 

In 2012 the information on the website was regularly updated (e.g. the announcement of a colloquium 

organized with KeKi (Knowledge Centre Children's Rights) on the occasion of the publication of two 

PhD studies of JOP-researchers). In addition, both JOP and Keki added a link to each other’s 

research database on their websites. The intended restyling of the website is postponed to 2013, due 

to the additional investments in the preparation of the new JOP-monitors and given that in 2013 an 

interactive, web-based database will also be launched which will enable people to consult statistics on 

young people.  

 

Preparation of the third Flemish JOP-monitor (WP4) and the JOP city-monitor (WP5) 

Already in January 2012 first steps were taken in preparing the new JOP-survey which will be 

administered in 2013. Throughout the year and more intensively in the autumn of 2012, we worked on 

the content of the questionnaires and we started preparing the fieldwork. The content of the 

questionnaires on December 31, 2012 (to be tested in 2013) is a combination of 'old' JOP-questions 

that will allow trend analysis, important 'new' youth questions, questions that allow in-depth studies 

within the researchers' fields of expertise and input from youth policy and from the Knowledge Centre 

on Children's Rights (KeKi). The final format of the questions was influenced by communications with 

other Policy Research Centres such as WVG (and other research institutes). The fieldwork has been 

prepared in cooperation with the Policy Research Centre Culture. 

 

In-depth research activities based on quantitative and qualitative analyses (WP6) 

The increasing attention for more in-depth work at the Youth Research Platform does not only reveal 

itself on a thematic but also on the methodological level. Not only will JOP shift its focus from 

descriptive to explanatory analyses, the quantitative research design will also be complemented with 

in-depth qualitative analyses. Through a triangulation of research methods the JOP wants to meet the 

demand for a deepened insight into the meaning and origin of social divides and inequalities and their 

underlying mechanisms. In 2012 following activities/performances were realized: 

- 3 post-doc researchers are employed at the Youth Research Platform and draw from their 

acquired research expertise 

- The JOP-research staff includes one PhD student 

- On September 20, a colloquium was co-organized, presenting the results of two JOP-PhD 

studies 
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- The report on the JOP city-monitor in Antwerp and Ghent contains sophisticated, 

explanatory analysis techniques (allowing more in-depth understanding of social divides 

and diversity) 

 

Preparation web-based interactive database (WP7) 

The purpose of our future web-based application is to enhance the accessibility of the JOP-data for a 

broad range of potential users. We planned the launching of this application in 2013, containing data 

drawn from JOP1 and JOP2. In 2012, we consulted others on how to launch such a database 

(including costs). Different possible systems were considered and we searched for partners via EWI. 

 

Additional sections  

 

Fieldwork, data-processing and analysis of the JOP city-monitor Antwerp-Ghent 

Even though the JOP city-monitor Antwerp-Ghent was administered with additional funding, the 

research can be considered as a contribution to the aims of the Youth Research Platform (periodical 

research on youth themes). A report was finalized in 2012 and was eventually published as a book in 

2013. 

 

International consolidation and validation of all activities of the research platform 

In 2012, JOP-researchers finalized the support to the Department of Youth (Government of Flanders) 

with their report on the EU Youth Strategy (additional means), we participated in the editorial board of 

'Perspectives on Youth' (EU-CoE Youth Partnership) and we updated the country sheet for EKCYP. In 

addition, several international publications were published by JOP-researchers and we participated in 

international conferences. 

 

Follow-up of transversal theme's 

The JOP city-monitor pays particular attention to social inequality, diversity and social sustainability. 

The JOP city-monitor Antwerp-Ghent 2012 is exemplary. Additional steps have been taken to make 

socio-economic inequality more visible in future JOP-research. While preparing JOP3, we searched 

for the most feasible methods to make poverty more visible than in previous research (cf. optimizing 

questions and consulting with the Policy Research Centre Culture on the poverty indicators of the 

Parents' survey).  

 

Cooperation with other policy research centres and other research institutions 

In 2012 the JOP and the Policy Research Centre Culture started working together on the JOP city-

monitor 2013. There were also contacts with other research institutions (incl. the Policy Research 

Centre WVG) during the construction of the JOP-questionnaires (how do they measure poverty, 

school issues…). 

 

Ad hoc research 

As included in the multi annual program, the JOP undertook extra research activities in 2012 at the 

request of the Youth Department. Five secondary analyses were conducted on data from previous 

JOP-research (including the JOP-monitor Antwerp-Ghent) and we wrote a (literature) review on 

'socially vulnerable youth' in research. 

 
 

8. Bijlagen 
 
Naast het financiële luik (bijlage 1), voegen we ook een bijlage toe die een overzicht geeft van de 

valorisatie-activiteiten en gerealiseerd overleg en samenwerking in 2012 (zie bijlage 2). 
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Bijlage 2: Valorisatie, overleg en samenwerking 

 
Noot vooraf: Gegeven de gemeenschappelijke werking van het JOP (zie 1.1) wordt in onderstaand 
overzicht geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende onderzoeksgroepen. De referenties met 
een asterisk verwijzen naar publicaties van JOP-medewerkers op basis van JOP-studies. De andere 
referenties hebben betrekking op bredere jeugdonderzoeksactiviteiten waarin JOP-medewerkers 
betrokken zijn en zijn exemplarisch voor de inzet op kennisopbouw binnen het steunpunt. 
 

 
Valorisatie: publicaties in (inter)nationale tijdschriften/boeken/rapporten 

 
Internationaal 
 
*Berten, H., Cardoen, D., Brondeel, R. & Vettenburg, N. (2012). Alcohol and cannabis use among 
adolescents in Flemish secondary schools in Brussels: effects of type of education. BMC Public 
Health. 12.  
 
*Cops, D., Pleysier, S. & Put, J. (2012). Worrying about the future and fear of crime among young 
adults: a social psychological approach. Journal of Youth Studies, 15(2), 191-205. 
 
De Visscher, S., De Bie, M. & Verschelden, G. (2012). Urban public space and the construction of 
social life: a social-pedagogical perspective. International Journal of Lifelong Education, 31(1), 97-
110. 
 
Elchardus M. & Spruyt, B. (2012). Populisme en de zorg over de samenleving. In J. Uitermark, M. 
Oudenampsen, van Heerikhuizen & R. Van Reekum (red.), Power to the people! Een anatomie van 
het populisme (pp. 119-138). Den Haag: Boom/Lemma. 
 
Hespel, S., Put, J. & Rom, M. (2012). Navigating the Maze. The Interrelation of International 
Standards for Juvenile Justice. Human Rights & International Legal Discourse (2), 329-365. 
 
Nouwen, E., Decuyper, S. & Put, J. (2012). Team decision making in child welfare. Children and 
Youth Services Review, 34(10), 2101-2116. 
 
*Op de Beeck, H., Pauwels, L. & Put, J. (2012). Schools, strain and offending. Testing a school 
contextual version of General Strain Theory. European Journal of Criminology, 9(1), 52-72. 
 
Put, J., Vanfraechem, I. & Walgrave, L. (2012). Restorative Dimensions in Belgian Youth Justice. 
Youth Justice, 12(2), 83-100. 
 
Reynaert, D., De Bie, M. & Vandevelde, S. (2012). Between ‘believers’ and ‘opponents’: critical 
discussions on children’s rights. The International Journal of Children’s Rights, 20(1), 1-15. 
 
*Spruyt, B. & Elchardus, M. (2012). Are anti-Muslim feelings more widespread than anti-foreigner 
feelings? Evidence from two split-sample experiments, Ethnicities, 12(6), 800-819. 
 
 
Nationaal: JOP-rapporten 
 
JOP (2012). Jong in Gent en Antwerpen. Eindrapport 1 oktober 2012 in opdracht van Afdeling Jeugd, 
Vlaamse Overheid. JOP: Gent. 
 
Roggemans, L., Smits, W., Spruyt, B. & Van Droogenbroeck, F. (2013). Sociaal bekabeld of in vrije 
val. Sociale participatie door kansengroepen in Vlaanderen.' Ad hoc onderzoeksnota januari 2013 in 
opdracht van Afdeling Jeugd, Vlaamse Overheid. JOP: Gent. 
 
Cops, D. (2013). De invloed van ouderlijke responsiviteit en ouderlijke opvolging op de leefwereld van 

de (grootstedelijke) jeugd. Ad hoc onderzoeksnota januari 2013 in opdracht van Afdeling Jeugd, 

Vlaamse Overheid. JOP: Gent. 
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Jacobs, L. (2013). Het subjectief welbevinden van Gentse en Antwerpse scholieren met een 

verschillende levensbeschouwelijke overtuiging. Ad hoc onderzoeksnota januari 2013 in opdracht van 

Afdeling Jeugd, Vlaamse Overheid. JOP: Gent. 

 

Van de Walle, T., Bradt, L. & Bouverne-De Bie, M. (2013). Meer dan een technische uitdaging. Het in 
beeld brengen van maatschappelijke kwetsbaarheid in het JOP-onderzoek. Ad hoc onderzoeksnota 
januari 2013 in opdracht van Afdeling Jeugd, Vlaamse Overheid. JOP: Gent. 
 
 
Nationaal: andere 

 
Bradt, L. & Reynaert, R. (2012). Herstelrecht en kinderrechten: discussies over responsabilisering. In 
M. Bouverne-De Bie, R. Roose & M. Vandenbroeck (Eds.), Maatschappelijk engagement: een besef 
van kwetsbaarheid. Liber Amicorum Nicole Vettenburg (pp. 443-458). Gent: Academia Press. 
 
Cops, D., Put, J. & Pleysier, S. (2012). De GAS-wetgeving als instrument voor de aanpak van 
overlast. Bedenkingen bij en suggesties voor een integraal en onderbouwd overlastbeleid. 
Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 33(6), 552-563. 
 
Cops, D. (2012). Het recht op veiligheid ontleed. Een reflectie op de invulling van ‘veiligheid’ en de 
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Pleysier, S., Put, J., organisatie Expert seminar on ‘Evidence-based policy and practice in juvenile 
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Gerealiseerd overleg: intern, beleid, andere actoren 

Intern 
 

 

17 jan,19 april Stuurgroep steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport  

24 jan, 31 mei, 28 aug, 17 
sept, 22 nov, 17 dec 

JOP-vergadering 

22 febr, 10 okt JOP-stuurgroep   

17 sept JOP-dagelijks bestuur 

3 febr, 1 maart, 3 dec JOP-onderzoekersvergadering  

  

Beleid 
 

 

18 jan Stuurgroep XL van Europese Vragenlijst 

2 april, 11 okt Netwerkgroep onderzoek kinderen en jongeren in Vlaanderen – 
agentschap SCW – Afdeling Jeugd – Brussel:  

28 sept Reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid (voorbereiding JOP3) 

5 okt Centrumstedenoverleg VVJ (voorbereiding JOP3) 

14 okt Vergadering met Steunpunt Jeugd over cultuurbeleving van 
jongeren 

13 nov Deelname aan steunpuntenforum  

20 nov Overleg met Observatoire de l’ Enfance, de la Jeunesse et de 
l’aide à la Jeunesse en kabinet Huytebroeck in het kader van een 
eventuele samenwerking JOP-monitor Franstalige scholen 

12 dec Overleg met Trees De Bruycker (mogelijkheid opname/aanpassing 
van thema’s voor JOP 3) 

  

Andere actoren 
 

 

21 febr VIP – stuurgroep onderzoek Infoscan 
1 maart Uit De Marge – Academische adviesgroep 

5 maart, 14 sept, 3 dec Redactievergadering van het Tijdschrift voor Jeugd en 
Kinderrechten (TJK) 

14 maart, 30 juni Twee stuurgroepvergaderingen ter voorbereiding van USCIA 
International Workshop - Youth and Civic Participation: Is a 
younger generation reshaping European politics 

21 maart 
 

Overleg JOP-KeKi over het maken van een 
samenwerkingsovereenkomst rond de respectieve 
onderzoeksdatabanken 

25 april Adviesraad Kenniscentrum Kinderrechten 

29 mei Redactieraad 'Perspectives on Youth' – EU-CoE Youth Partnership 

25 jun Seminarie 'Over de zin en onzin van kinderrechtenindicatoren' 

18 sept EKCYP- jaarlijks bijeenkomst 

25 sept Redactieraad 'Krax' – De Ambrassade 

12 okt, 6 nov Prof. Marc Theeboom – Steunpunt Sport (overleg SBO-
onderzoeksproject maatschappelijk kwetsbare jongeren en sport):  

8 nov en 30 nov Overleg met Steunpunt Cultuur omtrent mogelijke samenwerking 
scholenonderzoek:  

19 dec Mailverkeer met steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
i.v.m. KANS-onderzoek (voorbereiding JOP3) 

 
 

Gerealiseerde samenwerking met andere steunpunten 

In het meerjarenplan plande het Steunpunt Cultuur zowel voor het luik cultuureducatie als het luik 
kansengroepen een scholenonderzoek in 2013. Ook het Steunpunt Jeugdonderzoeksplatform plant 
datzelfde jaar een scholenonderzoek. In het meerjarenplan van beide steunpunten werd reeds 
opgenomen dat het scholenonderzoek van het luik kansengroepen in samenwerking met het JOP-
onderzoek zou gebeuren. De drie betrokken onderzoeksgroepen (UGent-CuDOS voor het luik 
cultuureducatie, VUB-TOR voor het luik kansengroepen, KU Leuven-LINC die het scholenonderzoek 
voor het JOP coördineert) bekeken de mogelijkheden tot samenwerking tussen de 
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onderzoeksgroepen en steunpunten en gingen na of een pooling van de middelen een meerwaarde 
zou kunnen betekenen voor alle partners. Op basis van deze gesprekken werd een 
samenwerkingsscenario uitgetekend dat een meerwaarde biedt voor alle partners en dit op 
verschillende vlakken. 

 


