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Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek – Jeugdonderzoeksplatform 
Jaarverslag 2013 

 

 

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 JOP: 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 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 2013 
 

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 2013 

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) 

 Opzet en uitvoering van de derde Vlaamse JOP-monitor (WP4) 

 Opzet en uitvoering van de JOP-schoolmonitor in de steden Brussel, Gent en Antwerpen (WP5) 

 Verdiepende onderzoekactiviteiten gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve analyses, met in 

het bijzonder de voorbereiding van een kwalitatief onderzoek gefocust op diversiteit en sociale 

ongelijkheid (WP6) 

 Het ontsluiten en verspreiden van onderzoeksresultaten naar een ruim publiek, met in het 

bijzonder de lancering van een interactieve cijferdatabank (WP7) 

 

De eerste activiteit kadert in de eerste strategische doelstelling van het JOP-meerjarenplan, met name 

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

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

van eigen onderzoek/recurrente metingen om de leefwereld van kinderen en jongeren en de evoluties 

hierbinnen in beeld te brengen. 

 

Daarnaast was er in 2013 ook een beoogde investering van het JOP 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 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/rubrieken. Enkel valorisatie-activiteiten die niet onder 

een specifieke jaaractiviteit kunnen geplaatst worden, worden in een extra rubriek vermeld. In 

aanvulling hierop wordt de valorisatie-output opgenomen in bijlage. 

 

1.5 Afwijkingen ten opzichte van oorspronkelijke planning 
 
De eerste twee jaar van het JOP binnen de derde generatie Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek 

stond sterk in het teken van de JOP-monitor 3, de JOP-schoolmonitor 2013, de medewerking aan de 

Participatiesurvey, en de ad hoc opdrachten. Er werd zwaarder geïnvesteerd in dit onderzoek dan in 

het meerjarenplan gepland. Tevens werd er gekozen om de valorisatie van de JOP-monitors (het 

uitgeven van een eerste JOP-boek) al te starten in 2013. Een aantal JOP-activiteiten werden mede 

om die reden een stukje naar achter geschoven in de planning, met name 'het restylen van de 

website', 'de werkelijke lancering van de interactieve cijferdatabank' en 'de voorbereiding van een 

kwalitatief onderzoeksluik binnen het JOP'. De implicaties voor 2013 zijn dus dat er meer gerealiseerd 

is binnen bepaalde werkpakketten, waardoor deze laatstgenoemde JOP-activiteiten nog niet 

gerealiseerd werden. 

 

2. Realisaties per werkpakket in 2013 (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 

2013 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. In 2013 werd de inventarisatie-opdracht geoptimaliseerd: 

werkafspraken werden op punt gezet, Vlaamse onderzoekers worden meer actief uitgenodigd om ons 

een abstract te bezorgen en er werd in overleg met KeKi gekomen tot een efficiënte manier om het 

eigen inventarisatie-werk af te stemmen op het inventarisatie-werk van KeKi.  

 

Er werden in 2013 68 nieuwe onderzoeksfiches in de onderzoeksdatabank opgenomen. Omwille van 

de restyling van de JOP-website – en dus ook van de onderzoeksdatabank – is ervoor gekozen om de 

laatste geplande update van december 2013 voorlopig nog niet door te voeren en hiermee te wachten 

totdat de nieuwe vorm en inhoud van de JOP-website duidelijk is. De input omvat zowel fiches op 

basis van 'Vlaamse' onderzoekspublicaties als fiches van internationaal jeugdonderzoek: (1) fiches op 

basis van anderstalige onderzoekspublicaties uit een sample van door het JOP geselecteerde 

internationale jeugdtijdschriften (Children & Society, Childhood, Young, Youth and Society and Journal 

of Youth Studies), (2) fiches op basis van anderstalige onderzoekspublicaties waarin Vlaamse 

jongeren (mee) opgenomen zijn in de steekproef en/of (3) fiches op basis van buitenlandse 

http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/
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jeugdmonitors. Voor het nieuwe JOP-boek (‘Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-

monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013’) werd voor de interpretatie van de 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 

participeerde het JOP in: 

- 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 JOP heeft haar eigen website: www.jeugdonderzoeksplatform.be. Aan de JOP-databank die hier 

digitaal te raadplegen is, werden in 2013 68 fiches toegevoegd. De kruisverwijzing met de KeKi-

databank werd op punt gezet: wanneer fiches reeds opgenomen zijn in de KeKi-databank, komt de 

verbruiker bij het doorklikken op de 'onderzoeksfiche' op de KeKi-databank terecht. Omdat momenteel 

wordt gewerkt aan een volledig nieuwe website, zijn de aanpassingen aan de huidige website van het 

JOP niet fundamenteel geweest; er zijn met name aanpassingen doorgevoerd aan de 

contactgegevens van de onderzoekers en een beperkte update van de JOP-publicaties heeft 

plaatsgevonden. De restyling van de website gebeurde niet in 2013, maar wordt gekoppeld aan de 

lancering van de interactieve cijferdatabank in het voorjaar van 2014.  

 

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

Navolgend worden de JOP-monitors anders benoemd in lijn met hun uiteindelijke vorm en de hierover 

gemaakte afspraken, namelijk de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013 (die bestaat uit een 

grootstedelijke én een Vlaamse steekproef). Het geheel, de afname in 2013, wordt als 'JOP 3' 

benoemd. Voor meer uitleg bij het onderzoeksdesign van het scholenonderzoek verwijzen we naar 

bijlage 3. 

 

In 2013 werden de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013 getest, ingepland, afgenomen en 

ingevoerd in SPSS. Tevens werd een deel van de data geanalyseerd en verwerkt in hoofdstukken 

voor een eerste JOP-boek op basis van JOP 3 (uitgave voorzien eind maart 2014). De coördinatie van 

de JOP-monitor 3 werd opgenomen door de Brusselse onderzoeksgroep, de coördinatie van de JOP-

schoolmonitor door de Leuvense onderzoeksgroep in samenwerking met het Steunpunt Cultuur. 

 

De JOP-monitor 3 is de derde afname van de ‘klassieke’ monitor, een bevraging bij 12- tot 30-jarige 

jongeren uit Vlaanderen (Vlaamse Gewest) via de post aan de hand van een steekproef uit het 

rijksregister. Er werd een responsgraad van 64,4% bereikt na vier zendingen. Het totaal aantal 

bevraagde respondenten is 3729. 

De JOP-schoolmonitor 2013 bestaat vooreerst uit een representatieve steekproef van scholen en 

klassen over heel Vlaanderen, en heeft zo N = 4186 Vlaamse jongeren uit de 1
ste

, 2
de

 en 3
de

 graad van 

het secundair onderwijs bevraagd. Daar waar de JOP-monitors 1, 2 en 3 vergelijkingen over de tijd 

mogelijk maken, stelt de JOP-schoolmonitor 2013 ons in de gelegenheid om, althans wat de Vlaamse 

12- tot 18-jarigen betreft, een vergelijking te maken met de op hetzelfde moment afgenomen JOP-

monitor 2013. Dit laat ons toe, ook al is zo’n vergelijking dus niet evident, na te gaan wat de 

inhoudelijke en methodologische verschillen zijn tussen de twee afnamemodaliteiten (post- en 

schoolenquête). Naast deze ‘Vlaamse steekproef’ werd via de JOP-schoolmonitor 2013 ook opnieuw 

een grootstedenonderzoek gerealiseerd in Brussel, Antwerpen en Gent. In totaal werden in deze 

ronde N = 2574 scholieren uit Brussel, Antwerpen en Gent bevraagd.   
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De uitvoering van de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013 bracht in 2013 een relatief grote 

investering met zich mee in vergelijking met voorgaande JOP-monitors. Een aantal aspecten van deze 

grotere investering willen we hierbij belichten: 

- De Vlaamse JOP-monitor en de JOP-schoolmonitor werden deze keer gelijktijdig afgenomen én 

tegelijk in alle drie de grootsteden. 

- De JOP-schoolmonitor werd in samenwerking met het Steunpunt Cultuur een stuk groter opgevat – 

de controlegroep buiten de grootsteden werd een representatieve Vlaamse schoolmonitor – waardoor 

de coördinatie (door Leuven) in termen van opzet en uitvoering complexer werd. 

- In 2012 werd de keuze gemaakt om het beroep van vader en moeder te bevragen als indicator van 

SES. Daar er hiervoor geen extra budget was, werd de codering van deze open vragen (10.459 x 2 

ouders in totaal) opgenomen door de JOP-onderzoekers. 

- Omwille van de omvang van de onderzoeksdata, werd een nieuw valorisatieplan uitgewerkt dat op 

de stuurgroep van het JOP van 19 september aan bod kwam. 

 

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

Het JOP koos ervoor om binnen de periode 2012-2015 meer in te zetten op verdiepende analyses, 

o.m. als antwoord op de vraag naar meer inzicht in diversiteit en sociale ongelijkheid. Deze keuze 

heeft niet alleen betrekking op de uitdieping van welbepaalde thema's door (gedoctoreerde) JOP-

onderzoekers, maar uit zich ook in methodologische keuzes. In 2013 werd het volgende verwezenlijkt: 

 

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

onderzoek vanuit hun eerdere onderzoekservaringen/thematische kennis (en worden soms 

aangesproken om vanuit hun expertise mee te werken aan gerelateerde activiteiten, zoals bv. het 

traject kindfocus in de stadsmonitor) 

 Eén onderzoeker bereidt een doctoraat voor als medewerker op het JOP 

 Er worden verdiepende analyses uitgevoerd op de data uit de JOP-monitors afgenomen in 2013, 

hierbij is er aandacht voor diversiteit en sociale ongelijkheid (valorisatie in 2014). 

 De ad hoc 2013 betreft een verdiepende studie bij jongeren uit het deeltijds onderwijs (zie ook 

rubriek ad hoc) 

 Uitdieping van jeugdthema's werd ook nagestreefd in het ontwerp van het JOP-luik in de 

participatiesurvey (zie ook rubriek samenwerking met andere steunpunten) 

 
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 zal 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).  

Omwille van de zware inzet op andere JOP-activiteiten in 2013, gecombineerd met het niet 

voorhanden zijn van een partner om de kosten te verdelen, werd de lancering van de databank 

verschoven naar 2014.  
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3. Aanvullende rubrieken 
 

3.1 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 2013 vonden volgende activiteiten en prestaties plaats: 

 2 beantwoordde ECKYP-vragenlijsten: 'Better knowledge of youth' en 'Social inclusion' (voor de 

laatste werd onder meer informatie verzameld via de aanspreekpunten jeugd- en 

kinderrechtenbeleid en de Ambrassade) 

 Deelname aan de conferentie 'Youth in 2020 – the future of youth policies' van het Youth 

Partnership (EU-CoE), inclusief EKCYP-meeting en meeting 'Pool of European Youth 

Researchers' 

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

Partnership' 

 Verschillende internationale publicaties en paperpresentaties op internationale congressen op 

basis van data uit JOP-onderzoek (voor een overzicht zie bijlage 2) 

 

3.2 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-schoolmonitor Brussel en de JOP-schoolmonitor 

Antwerpen-Gent koos het JOP de voorbije jaren expliciet voor het zichtbaar maken van sociale 

ongelijkheid en diversiteit (in de stad). Deze lijn werd doorgetrokken met de JOP-schoolmonitor 2013. 

De (samengestelde) steekproef bereikt een grote diversiteit aan jongeren doordat 1) we de drempel 

tot deelname aan het onderzoek verkleinen door naar de scholen te trekken en 2) door de integratie 

van een grootstedelijke schoolmonitor (Antwerpen, Gent, Brussel). In 2013 werd geïnvesteerd in het 

coderen van de ingevulde beroepen in de vragenlijst waardoor een nieuwe indicator van SES 

beschikbaar is in de JOP-databanken (‘beroepsstatus ouders’). Daarenboven werd ook de 

voorgenomen ouderbevraging gerealiseerd in samenwerking met het steunpunt Cultuur. 

 

3.3 Samenwerking met andere onderzoekscentra en Steunpunten voor 
Beleidsrelevant Onderzoek 
 

Er werd in 2013 nauw samengewerkt met KeKi en het Steunpunt Cultuur: 

 

1) Steunpunt Cultuur: JOP3 (JOP-monitor 3 en JOP-schoolmonitor 2013) werd gerealiseerd in 

samenwerking met het Steunpunt Cultuur. Het JOP werkte daarnaast mee aan het tot stand komen 

van de Participatiesurvey, tezamen met de Steunpunten Cultuur, Sport en Media (zie ook bijlage 4 

voor het jaarverslag van de Participatiesurvey) 

2) KeKi: de inventarisatieopdracht van het JOP werd afgestemd op deze van KeKi, Lieve Bradt stapte 

in de raad van bestuur van KeKi. 
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Er waren daarnaast ook contacten met het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het 

Steunpunt Sport: 

 

1) Vanuit het JOP werd er bijgedragen tot de studie inzake de haalbaarheid en implementatie van een 

WVG-kennisdelingsplatform (overleg met Inge Neyens op 4/01/2013). 

2) Het JOP werkte mee aan de interne studiedag van het Steunpunt Sport met de presentatie 'Sport 

voor jongeren? Iets anders?' (toelichting JOP-onderzoek, reflecties over sportbeleid ten aanzien van 

jongeren) 

 

3.4 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 secundaire data-analysew 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 2013 werd in het kader van de ad hoc opdrachten een onderzoek opgezet en uitgevoerd inzake 

onderwijsloopbanen, welzijn en perspectieven op werk van jongeren uit het dbso.  

 

In de periode tussen mei en november 2013 werd de ad hoc-activiteit voorbereid: 

 het bepalen van een onderzoeksgroep die in de JOP-monitor niet aan bod komt (dbso-

jongeren) en onderzoeksthema's 

 Literatuurverkenning, aftoetsing bij het werkveld (in het kader van een hiermee gerelateerd 

onderzoek in Gent) en steunpunt SSL. 

 Overleg met de stuurgroep omtrent het voorstel (o.m. op basis van nota's) 

 Uitwerken methodologie 

 Verkennende interviews met mensen uit het werkveld 

 Uitwerking onderzoeksvragen (algemene insteek en per onderzoeksgroep) en opstellen 

interviewleidraad 

 Organisatie bevraging 

 

In november en december 2013 werden 47 jongeren uit het dbso geïnterviewd waarna deze 

interviews uitgeschreven werden voor de analyses. 

 

De verwerking van de interviews gebeurt in januari en februari 2014. Het onderzoeksrapport zal begin 

maart 2014 beschikbaar zijn. 

 

3.5 Valorisatie van de kennisopbouw en het onderzoek op het JOP (niet 
gebonden aan activiteiten in bovenstaande rubrieken) 
 
De valorisatie van de kennisopbouw in het JOP ten aanzien van beleid en praktijk is een belangrijke 

pijler van het JOP 2012-2015. Naast de valorisatie verbonden met de verschillende werkpakketten, 

wordt het JOP als jeugdonderzoekscentrum ook aangesproken door derden. 

 

1) Vanuit het JOP wordt ingegaan op informatievragen vanuit beleid, werkveld, studenten en 

journalistiek. Een deel van deze vragen bereiken ons via de coördinatie (telefonisch of op het 

algemeen mailadres: jop@jeugdonderzoeksplatform.be) en ander deel via onderzoekers van het JOP.  

 

2) Het JOP wordt regelmatig gevraagd om een presentatie te geven met betrekking tot jeugd en 

jeugdonderzoek in het algemeen of eigen jeugdonderzoek (voor een overzicht zie bijlage). In 2013 

werden de resultaten uit JOP Antwerpen-Gent toegelicht op de SARC, in navolging van de algemene 
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studiedag in Gent op 8/2/2013. Er werd in september een presentatie gegeven op een denkdag van 

het VGC over tieners en vrije tijd. Daarnaast wordt er vaak een beroep gedaan op de expertise van de 

JOP-onderzoekers (zoals bv. voor het ontwikkelen van indicatoren voor de kindfocus in de 

stadsmonitor). 

 

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 in 2012, werd er nadien niet meer afgeweken van 

de bepalingen in 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 2013 waren: 

 Maria De Bie (promotor-coördinator – UGent) 

 Lieve Bradt (verantwoordelijke – UGent) 

 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 
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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; 

 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 2013 deel uit van het dagelijks bestuur: 

 Maria De Bie (promotor-coördinator – UGent) 

 Lieve Bradt (verantwoordelijke – UGent) 

 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, werden 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 Van 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; 

 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). Bij werkpakket 7 is het 

volledige jaar gearceerd. Immers: zowel wat betreft de geplande lancering van de interactieve 

cijferdatabank als wat betreft de restyling van de website, is dit niet gerealiseerd in 2013, maar werd 

er doorheen het jaar wel gezocht naar manieren om dit te kunnen realiseren in een latere fase. 

Daarnaast wordt de periode aangegeven waarin de korte termijnopdrachten gerealiseerd werden. 

Zoals eerder aangegeven situeren we de voorbereiding tussen mei en oktober. De eigenlijke afname 

van interviews gebeurde in november-december 2013. De gearceerde balk die 7 maanden overspant, 

wijst op de doorlooptijd, niet op de eigenlijke persoonsmaanden per onderzoeksgroep, hoewel er – 

door de aard van de opdracht – aanzienlijk meer geïnvesteerd is in de ad hoc opdracht dan de 40,5 

dagen die hiervoor normaal gezien per onderzoeksgroep vrijgemaakt worden. 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 – Updates website                                       

WP4 – Organisatie, uitvoering en 
verwerking JOP-monitor 3                                      

WP5 – Organisatie, uitvoering en 
verwerking JOP-schoolmonitor 
2013                         

WP6 – Verdiepende analyses 
(JOP-monitors)                                             

WP7 – Voorbereiding interactieve 

online cijferdatabank                         

Kortetermijn/ad hoc opdrachten                         

 
 

6. Financieel luik  
 
Het financieel verslag voor 2013 is toegevoegd in een excel-document (zie bijlage 1). Als we 

vergelijken met de begroting opgenomen in het meerjarenplan, valt in de eerste plaats op dat het 

budget voor 2013 afweek van het begrootte bedrag omwille van de opgelegde besparing van 3481,45 

euro. Daarnaast is er een discrepantie tussen de werkelijke uitgaven in 2013 en de begrootte 

uitgaven. Dit heeft te maken met het feit dat het totale JOP-budget bij de opmaak van het 

meerjarenplan evenredig werd gespreid over de vier projectjaren, rekening houdend met de 

structurele mogelijkheid om reserves over te dragen. Er is dus geen stijging van de personeelskosten 

zichtbaar in de begroting, hoewel dit wel de realiteit is en dus zichtbaar is in de jaarverslagen en 

jaarplannen van het JOP. Het personeelsverloop en de samenstelling (inzet volgens nood, anciënniteit 

van nieuwe medewerkers etc.) zorgen voor bijkomende discrepanties tussen de begroting in het 

meerjarenplan en de werkelijke situatie. 

 

Daarnaast werden er (in 2013) een aantal strategische keuzes gemaakt die mede verklaren waarom 

er een reserve opgebouwd werd voor 2014 en 2015.  

 

De aanzienlijke reserve-overdracht van 2013 naar 2014 is, wat de KU Leuven (LINC) betreft, 

verklaarbaar door de volgende redenen: 
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- er was reeds een behoorlijke reserve-overdracht gerealiseerd van 2012 naar 2013, zodat het in 2013 

beschikbare budget al hoger lag dan het budget ingeschreven in het meerjarenprogramma; 

- in 2013 heeft LINC ook de coördinatie op zich genomen van het scholenonderzoek in het kader van 

het Steunpunt Cultuur. Dat heeft in zekere mate een kostenoptimalisatie toegelaten, maar tegelijk ons 

genoodzaakt prioriteit te geven aan die coördinatie. Daardoor hebben we beschikbare tijd en 

personeel veelal ingeschakeld in het veldwerk en data cleaning, en hebben we niet de ruimte gehad 

om daarnaast parallel een nieuw doctoraatstraject op te starten (met bijhorende personeelskost); 

- de overdrachten van zowel 2012 als 2013 zijn voor het belangrijkste deel verklaarbaar doordat 

gedurende een hele periode geen tweede personeelslid was tewerkgesteld (naast Diederik Cops), 

met name van januari 2012 tot augustus 2012, en opnieuw van januari 2013 tot augustus 2013. 

Aangezien wij groot belang hechten aan de kwaliteit van het aan te werven personeel, verkiezen we te 

wachten met aanwerving indien we niet overtuigd zijn door de sollicitanten bij een vacature (dat was 

het geval begin 2012). Bovendien blijkt de zomerperiode een beter moment te zijn om te vacateren 

dan de periode december-januari; 

- sinds september 2013 is Diederik Cops van 100 % naar 80 % overgeschakeld, hetgeen een extra 

minderuitgave tot gevolg heeft; 

- wat de kosten betreft, zijn in 2012 en 2013 geen uitgaven gedaan voor de website en interactieve 

databank (gepland voor 2014). 

 

Deze overdracht zal evenwel noodzakelijk zijn gelet op de te verwachten uitgaven in 2014 en 2015: 

- Diederik Cops is postdoc, en dus duurder dan een gewone wetenschappelijk medewerker; 

- Arne De Boeck kan niet in een bursalenstatuut worden tewerkgesteld (wegens te veel anciënniteit 

als assistent, in het verleden) en is dus aangeworven via arbeidsovereenkomst, hetgeen duurder is 

dan een doctoraatsbursaal; 

- de restyling van de website en de interactieve databank zal in 2014 een vrij aanzienlijke kost 

genereren (zowel productiekost als jobstudenten). 
 

VUB zet een groot bedrag over naar 2014 en dit om twee redenen. Enerzijds moet nog een factuur 

van het rijksregister betaald worden (zal pas in 2014 gefactureerd worden), anderzijds werd omwille 

van de grote loonkost in 2014 (een groot aantal data moet nu verwerkt worden) loonkosten in 2013 

gespaard en overgezet.  

 

Bij de UGent worden middelen overgedragen met het oog op de stijgende loonkost in 2014.  

 

Het bedrag van de totale opgebouwde reserve in 2013 overschrijdt de gangbare limiet van 20% van 

de in het betrokken jaar toegekende financiering en bedraagt 164.307,73 euro. Deze overdracht is 

nodig om in 2014 en 2015 voldoende personeel te kunnen inzetten met het oog op de valorisatie van 

de data uit de JOP-monitor 3 en JOP-schoolmonitor 2013. Een deeltje van het overgedragen budget 

zal bovendien in elk van de onderzoeksgroepen gereserveerd worden voor de financiering van de 

interactieve cijferdatabank in 2014 vanuit de budgetten van de drie onderzoeksgroepen. 

 

Toelichting bij enkele uitgaven 

 

Voor VUB: 

Voor de postenquête dient nog een laatste factuur betaald te worden in 2014 (rijksregister). Alle 

andere kosten zijn normaal en vergoeden congressen, telefoonkosten en reiskosten. 

 

Voor KU Leuven: 

De hoge kosten bij de posten ‘jobstudenten’ (6.116,05€), ‘enquêtekosten’ (21.895,85€) en 

(gedeeltelijk) ‘reiskosten’ (1.578,64€) omvatten de kosten die gemaakt zijn in het kader van de afname 

van de JOP-schoolmonitor 2013 die in samenwerking met het Steunpunt Cultuur werd afgenomen. De 

onder deze posten vermelde bedragen is de financiële bijdrage die vanuit het JOP aan dit onderzoek 

werd gedaan. 



13 
 

De hoge kost bij de post ‘website’ (4.608,32€) is toe te schrijven aan het voorschot dat reeds aan het 

bedrijf Statik werd betaald in het kader van de ontwikkeling van zowel een volledig nieuwe JOP-

website als een interactieve databank, dat in de periode december 2013 – maart 2014 plaatsvindt.  

 

In onderstaande tabel zijn de uitgaven voor congressen en studiedagen opgenomen: 

 

Congres/studiedag/opleiding 25/09/2013 KK - VISA KUL 198,73€ HOTEL MERCURE KOR BUDAPEST 

Congres/studiedag/opleiding 25/09/2013 KK - VISA KUL  8,10€ BRUSSEL-NATIONAL- ZAVENTEM 

Congres/studiedag/opleiding 10/09/2013 

OMNIA 
TRAVEL 
LEUVEN 

107,00€ 
Brussel – Boedapest ESC-congres 
Diederik Cops 

Congres/studiedag/opleiding 10/09/2013 

OMNIA 
TRAVEL 
LEUVEN 

15,85€ 
Brussel – Boedapest ESC-congres 
Diederik Cops 

Congres/studiedag/opleiding 02/07/2013 KK - VISA KUL  425,20€ 
Aankoop FINANCE DIVISION 
LONDON Stefaan Pleysier 

Congres/studiedag/opleiding 21/06/2013 KK - VISA KUL  190,00€ 
Aankoop CONGRESSLINE KFT. 
BUDAPEST 

Congres/studiedag/opleiding 21/06/2013 KK - VISA KUL 425,00€ 

Aankoop Europ.Soc.of Crim 
Lausanne Inschrijving ESC-congres 
Stefaan Pleysier en Diederik Cops 

Congres/studiedag/opleiding 31/05/2013 
PLEYSIER 
STEFAAN 

6,20€ 
Studiedag POD Maatschappelijke 
Integratie 

Congres/studiedag/opleiding 27/05/2013 

OMNIA 
TRAVEL 
LEUVEN 

154,00€ 
Brussel – Boedapest ESC-congres 
Stefaan Pleysier 

Congres/studiedag/opleiding 27/05/2013 

OMNIA 
TRAVEL 
LEUVEN 

15,58€ 
Brussel – Boedapest ESC-congres 
Stefaan Pleysier 

 

Voor UGent: 

 

De kosten bij 'aankoop boeken, tijdschriftabonnementen' zijn verbonden aan de inventarisatieopdracht 

van het JOP, waarvan de coördinatie door Gent gebeurt (o.a. jaarabonnement op 'Young' en 'Journal 

of Youth Studies'). Onderzoekers Tineke Van de Walle en Eva De Coninck namen deel aan het ESA-

congres in Turijn met een JOP-paper. De kosten voor dit congres bedroegen in totaal 2895.47 euro en 

dit bedrag werd in het financieel verslag verdeeld over de posten 'studiedagen, congres' (913.53 euro) 

en 'reiskosten: verplaatsingskosten' (direct en indirect) (1981.94 euro). Andere kosten onder 

'studiedagen, congres' betreffen een kleine bijdrage tot een Vlaamse studiedag en andere kosten 

onder 'reiskosten: verplaatsingskosten', betreffen de verplaatsingen nodig voor de algemene werking 

van het JOP en de gemaakte verplaatsingen voor de ad hoc opdracht 2013. 
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7. Engelstalige samenvatting jaarverslag 2013  
 
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 2013, 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 postponement of some activities is indicated (see WP3 and WP7). Additional sections 

discuss the international consolidation and validation of JOP-activities and other activities that 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 2013, 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 2013, 68 research texts were inventoried and made accessible for a broader public on our website: 

www.jeugdonderzoeksplatform.be. JOP and KeKi worked out a cooperation strategy regarding the 

youth research inventory assignment of both parties. 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 Division 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 2013 the information on the website was regularly updated. In addition, JOP and KeKi worked out a 

cooperation strategy regarding the youth research inventory assignment of both parties, which was 

integrated in the online research database. The intended restyling of the website is postponed to 

2014, because it turned out impossible to realize due to the investments made in 2013 in relation to 

other tasks. The new website will be launched together with the launch of the web-based interactive 

database.  

 

Organisation, execution, first analysis of the third Flemish JOP-monitor (WP4) and the JOP- 

schoolmonitor (WP5) 

The JOP-monitor 3 (third Flemish postal survey) and the JOP-schoolmonitor (integration between 

JOP-city-monitor and Flemish school survey) were tested, organized, administered and processed 

(data-input and first analyses) in 2013. We cooperated with the Policy Research Centre on Culture for 

the execution of the JOP-school survey. 

The investment was considerable in comparison with previous JOP-monitors: 

- the Flemish JOP-monitor was executed at the same time as the 'city-monitor' and the city-monitor 

was administrated in Antwerp, Ghent and Brussels in the same time period. 

- thanks to the cooperation with the Policy Research Centre Culture, the control group (of schools) for 

the city-monitor became a fully-fledged, representative Flemish school survey in secondary education. 

http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/
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- the JOP-researchers processed the question in which the respondents were asked for the profession 

of their parents. 10459 x 2 (parents) professions were coded as high-skilled white collar, low-skilled 

white collar, high-skilled blue collar and low-skilled blue collar. 

- A valorization plan was realized aiming for a stepwise valorization of the JOP-monitor 3 and the JOP-

school-monitor 2013. 

 

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 2013 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 (at least) one PhD student 

- In November and December 2013, the first analyses started on the data from the JOP-

monitors. Whilst also providing a lot of percentages and figures, the new JOP-book (in 

press) contains in-depth quantitative analysis related to different youth themes. 

 

Preparation web-based interactive database (WP7) 

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

broad range of potential users. The launch of the web-based database is postponed and will take 

place in 2014, together with the launch of a restyled website. The reason for this is the big amount of 

time that was invested in the execution of the JOP-monitors, the ad hoc assignment and the JOP-

involvement in the so-called Participation survey. 

 

Additional sections  

 

International consolidation and validation of all activities of the research platform 

In 2013, JOP-researchers finalized the questionnaires on 'Better knowledge of youth' and 'Social 

inclusion', we participated in the editorial board of 'Perspectives on Youth' (EU-CoE Youth 

Partnership) and we participated in the conference 'Youth 2020' of the EU-CoE Youth Partnership. In 

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

several international conferences. 

 

Follow-up of transversal theme's 

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

As part of the administrated surveys in 2013, a large sample of secondary school students were 

surveyed in Antwerp, Ghent and Brussels. In addition, the JOP-monitor 3 and the JOP-schoolmonitor 

integrated several indicators of etnic-cultural origin and socio-economic position, amongst these the 

place of birth of both parents and the mother’s mother and the profession of the parents (recoded to 

the variable ‘occupational status’). 

 

Cooperation with other policy research centres and other research institutions 

In 2013 the JOP worked closely together with KeKi (Knowledge Centre on Children's Rights) to attune 

the research inventory activities of both parties and with the Policy Research Centre on Culture for the 

execution of the JOP-school survey and the development of the cross-sectoral participation survey. 

The JOP participated in the study about the implementation of a knowledge sharing platform of the 

Policy Research Centre on Welfare, Family and Public Health. A JOP-researcher also presented a 

paper on youth and sport on an internal conference of the Policy Research Centre on Sport. 
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Ad hoc research 

As included in the multi annual program, the JOP undertook extra research activities in 2013 at the 

request of the Youth Department. The ad hoc assignment of 2013 contained the development and the 

execution of a qualitative study about experiences of young people in partial vocational secondary 

education: working and learning. 

 

Valorization of developed knowledge base and JOP-research 

The valorization of the developed knowledge base and the JOP-research (monitors, ad hoc 

research…) is an important aspect of the strategic goals of the JOP. Apart from the valorization that 

accompanies the different work packages and the above mentioned activities, the JOP also (1) 

receives and answers information questions from third parties and (2) JOP-researchers often present 

JOP-research and research data on young people – or share their expertise – on request of local 

governments, youth organisations, advisory councils etc. With regard to the later, these activities are 

listed in attachment. 

 

8. Bijlagen 
 
Naast het financiële luik (bijlage 1), voegen we ook een gedetailleerd overzicht toe van valorisatie-

activiteiten, gerealiseerd overleg en samenwerking in 2013 (bijlage 2) en een document waarin de 

samenwerking tussen het JOP en het Steunpunt Cultuur inzake de schoolmonitor toegelicht wordt 

(bijlage 3). 

 


