
1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2015 
 
 

Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek 
 

'Jeugdonderzoeksplatform' 
 
 

 
 
[versie 18 augustus 2016] 
 
 
 
 
 
 

Promotor-coördinator  
Prof. dr. Maria De Bie, Universiteit Gent   
  

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijken  
Prof. dr. Maria De Bie, Universiteit Gent  

dr. Lieve Bradt, Universiteit Gent 

Prof. dr. Bram Spruyt, Vrije Universiteit Brussel 

dr. Jessy Siongers, Vrije Universiteit Brussel/ 

Universiteit Gent  

Prof. dr. Johan Put, KU Leuven  

Prof. dr. Stefaan Pleysier, KU Leuven  

 
 
 



2 
 

Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek – Jeugdonderzoeksplatform 
Jaarverslag 2015 

 

 

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. Zo lezen we in de beleidsnota Jeugd 

(2014-2019) van minister Sven Gatz dat er de afgelopen jaren sterk is ingezet op het systematisch 

vergroten van de kennis over kinderen en jongeren. Tegelijk wordt gewezen op het belang dat ‘een 

verder inzicht in evoluties in de diverse levensdomeinen van jongeren mogelijk blijft voor diverse 

actoren uit het beleid en het werkveld’ (p. 29).  

 

Het JOP wil hiertoe bijdragen door de uitdieping/versterking van:  

 

- 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; 
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- 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 Sociaal Werk en Sociale 

Pedagogiek
1
 (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 project coördinatie gebeurt door Lieve Bradt 

(Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek). Alle onderzoeksactiviteiten worden gezamenlijk 

gedragen, maar met wisselende taaklast. 

 

1.4 Operationele doelstellingen 2015 

 

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 2015 

volgende activiteiten centraal (cf. meerjarenplan): 

 

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

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

 Update website (WP3) 

 Verdere valorisatie van de JOP-monitor 3 (WP4) 

 Verdere valorisatie van de Vlaamse en grootstedelijke JOP-schoolmonitor 2013 (WP 5) 

 Verdiepende onderzoeksactiviteiten gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve analyses, met in 

2015 ook de verwerking en rapportage van een kwalitatief onderzoeksluik met oog op het 

verwerven van verdiepend inzicht in de leefwereld/ervaringen van jongeren in maatschappelijk 

kwetsbare situaties (WP 6) 

 

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 2015 ook een beoogde investering van het JOP in: 

 project management: de coördinatie van het 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 

 

                                                      
 
1
 In oktober 2015 veranderde de ‘Vakgroep Sociale Agogiek’ haar naam in ‘Vakgroep Sociaal Werk en 

Sociale Pedagogiek’. 
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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 2. 

 

1.5 Afwijkingen ten opzichte van oorspronkelijke planning 
 

Tijdens 2015 werd grotendeels de lijnen van het meerjarenplan gevolgd. Op de stuurgroep van 19 

september 2013 werden echter nieuwe afspraken gemaakt aangaande de valorisatie van de JOP-

monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013. Gezien de enorme hoeveelheid data, werd beslist om meer 

gefaseerd met onderzoeksresultaten naar buiten te komen. Hierdoor werd reeds in 2014 een deel van 

het onderzoeksmateriaal van de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013 verwerkt én 

gevaloriseerd aan de hand van onze zevende JOP-publicatie ‘Jongeren in cijfers en letters. 

Bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013’ (Bradt, Pleysier, Put, Siongers & 

Spruyt, 2014). Eind december 2014 volgde de publicatie van het JOP-genderboek ‘Gender(en). Over 

de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren (Spruyt & Siongers, 2014), waarbij in 

samenwerking met andere steunpunten en onderzoeksgroepen ingezoomd werd op het thema jeugd 

en gender. Er werd beslist om in 2015 een tweede themaboek te maken, deze keer over het thema 

jongeren en diversiteit. Dergelijke themaboeken laten toe om meer diepgaand te kunnen ingaan op 

een transversaal thema dat relevant is voor het Vlaamse jeugd(beleid). Daarnaast werd ook een 

themanummer over jeugdonderzoek uitgewerkt voor ‘Sociologos. Tijdschrift voor Sociologie’ 

(decembernummer 2015). De valorisatie van het kwalitatief onderzoek werd hierdoor verschoven naar 

2016.  

 

 

2. Realisaties per werkpakket in 2015 (cf. meerjarenplan) 
 

2.1 Coördinatie van het steunpunt Jeugdonderzoeksplatform (WP1) 
 

Het project management wordt opgenomen door de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 

van de UGent. Ook in 2015 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 JOP-website (http://www.jeugdonderzoeksplatform.be).  

 

In 2015 werden er 130 nieuwe onderzoeksfiches in de onderzoeksdatabank opgenomen. De input 

omvat zowel fiches op basis van 'Vlaams' jeugdonderzoek als fiches van internationaal 

jeugdonderzoek. Hierbij wordt (1) prioriteit gegeven aan Vlaams of internationaal onderzoek waarin 

Vlaamse jongeren (mee) werden onderzocht en (2) enkel empirisch onderzoek opgenomen (geen 

conceptuele papers). Aansluitend op deze inventarisatie-opdracht en met het oog op valorisatie van 

http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/
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het JOP-onderzoek participeerde het JOP in de netwerkgroep 'onderzoek kinderen en jongeren in 

Vlaanderen' (een initiatief van Afdeling Jeugd). 

 

2.3 Updaten van de website (WP3) 
 

Het JOP heeft haar eigen website: www.jeugdonderzoeksplatform.be. Deze website werd in 2014 

onder coördinatie van Diederik Cops (KU Leuven) in een volledig nieuw jasje gestoken. In 2015 werd 

de inventarisatie-databank verder uitgebreid, werden nieuwe facts en figures opgenomen. Waar nodig 

werd de website bijgestuurd. 

 

2.4 Verdere valorisatie van de JOP-monitor 3 (WP4) en de Vlaamse en 

grootstedelijke JOP-schoolmonitor 2013 (WP5) 
 

Zoals reeds aangegeven, werd in 2013 beslist om de valorisatie van de JOP-data anders aan te 
pakken en meer thematisch te werk te gaan. Dit zou niet alleen toelaten om meer diepgaande 
analyses uit te voeren op de JOP-data, maar biedt tevens de gelegenheid om ook actief de 
samenwerking met andere onderzoekscentra en steunpunten aan te gaan. Na een eerste themaboek 
over gender in 2014 (Spruyt & Siongers, 2014), werd in 2015 een tweede themaboek gepubliceerd: 
‘Divers jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen’ (Cops, Pleysier, Put & De Boeck, 
2015). In het boek worden drie grote thema’s behandeld: (1) diversiteit binnen het gezin, (2) etnisch-
culturele en levensbeschouwelijke diversiteit, en (3) diversiteit en stedelijkheid. Binnen deze thema’s 
wordt onderzoek gepresenteerd omtrent een viertal onderzoekslijnen: 

(1)    onderzoek dat probeert de diversiteit of verscheidenheid binnen de sociale categorie van 
‘de jeugd’ in beeld te brengen op verschillende aspecten; 

(2)    onderzoek dat probeert verschillen in participatiegedrag bij jongeren in beeld te brengen; 
(3)    onderzoek dat nagaat hoe in de samenleving wordt omgegaan met diversiteit, zowel door 

jongeren zelf, maar ook door bestaande maatschappelijke organisaties; 
(4)    onderzoek naar hoe bepaalde groepen een eigen plaats/identiteit onderhandelen in de 

samenleving, in een poging bepaalde eigen culturele normen en principes te verzoenen 
met heersende normen en principes. 

Ook voor deze publicatie werd samengewerkt met onderzoekers uit andere steunpunten (Cultuur, 

Studie en Schoolloopbanen, Gelijkekansenbeleid) en projecten (Scheiding in Vlaanderen, Leuvens 

Adolescenten en Gezinnen Onderzoek, DieGem-project, Centrum voor Migratie en Interculturele 

Studies). Het boek werd voorgesteld op een studiedag op 11 april 2016
2
, gevolgd door een 

paneldebat met deskundigen uit beleid en middenveld.    

 

Valorisatie van de JOP-data gebeurde verder via de publicatie van een themanummer rond 

jeugdonderzoek in ‘Sociologos. Tijdschrift voor Sociologie’ (decembernummer 2015). 

 

2.5 Verdiepende onderzoekactiviteiten, inclusief de uitvoering van een 

kwalitatief onderzoeksluik met het oog op het verwerven van verdiepend 

inzicht in de leefwereld/ervaringen van jongeren in maatschappelijk kwetsbare 

situaties (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 2015 werd het volgende verwezenlijkt: 

 

                                                      
 
2
 Initieel was de studiedag voorzien voor december 2015, maar deze kon toen omwille van de 

terreurdreiging niet doorgaan. 

http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/
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 Het diversiteitsboek (Cops, Pleysier, Put & De Boeck, 2015) laat meer diepgaande analyses toe, 

niet alleen door de focus op één bepaald thema, maar ook door de verbinding die gemaakt wordt 

met ander Vlaams jeugdonderzoek.  

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

(zie ook rubriek samenwerking met andere steunpunten) 

 In 2015 werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarin gefocust wordt op het perspectief van 

sociaal werkers en laaggeschoolde jongeren op hun transitie van school naar werk. De publicatie 

van dit onderzoek wordt voorzien voor het najaar van 2016. 

 

 

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 (beleids)niveau. Lieve Bradt 

treedt als JOP-coördinator op als nationaal correspondent binnen het ‘European Knowledge Centre 

for Youth Policy’ (EKCYP
3
) en werd geselecteerd als lid van de ‘Pool of European Youth Researchers’ 

(PEYR
4
). Beiden zijn een initiatief van de European Union – Council of Europe Youth Partnership. 

Daarnaast is Lieve Bradt ook nationaal correspondent voor de Youth Wiki, een initiatief van (en voor 

75% gefinancierd door) de Education, Audiovisual and Culture Executive Agency dat tot doel heeft om 

vanuit de verschillende Europese lidstaten informatie in relatie tot nationaal jeugdbeleid op één forum 

samen te brengen. Tot slot vertegenwoordigt Bram Spruyt het JOP in de redactieraad van 

‘Perspectives on Youth', wat eveneens een initiatief is van de Youth Partnership.  

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. Voor een overzicht van de activiteiten 

in relatie tot de internationale dimensie verwijzen we naar bijlage 2. 

 

3.2 Opvolging van transversale thema's 

 

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

duurzaamheid. In 2014 werd met het genderboek een eerste transversaal thema centraal gesteld. In 

2015 werd een tweede transversaal boek uitgebracht over diversiteit binnen en tussen jongeren. Ook 

het kwalitatief onderzoeksluik heeft tot doel het perspectief van (kwetsbare) jongeren op hun 

(moeizame) transitie van school naar werk in kaart te brengen. 

 

3.3 Samenwerking met andere onderzoekscentra en Steunpunten voor 

Beleidsrelevant Onderzoek 

 

Er werd in 2015 nauw samengewerkt met KeKi, de Steunpunten Cultuur, Media en Sport, maar ook 

andere onderzoekscentra: 

                                                      
 
3
 Voor meer info zie: http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/-/the-european-knowledge-centre-

for-youth-policy-ekcyp-correspondents 
4
 Voor meer info zie: http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/peyr 
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1) Steunpunt Cultuur, Media en Sport: het JOP werkte mee aan de publicatie en studiedag van de 

Participatiesurvey, tezamen met de Steunpunten Cultuur, Sport en Media 

2) KeKi: Er werd met KeKi samengewerkt in het kader van de inventarisatieopdracht van het JOP.  

3) Diversiteitsboek: In het kader van het diversiteitsboek werd er samengewerkt met onderzoekers uit 

de Steunpunten Cultuur, Gelijke Kansenbeleid en Studie en Schoolloopbanen.  

 

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-analyses 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 2015 werden in het kader van de ad hoc opdrachten volgende opdrachten uitgevoerd: 

- Aanleveren van enkele indicatoren voor het Vlaamse Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 

(culturele activiteiten, culturele verenigingen, duurzame leefomgeving, formele participatie, 

organiserend lid, vrije tijd in de publieke ruimte en welbevinden).  

- Aanleveren van tabellen over vrijetijdsbesteding, politiek, etniciteit, discriminatie (JOP I, 

JOP II, JOP III en JOP-schoolmonitor 2013) voor het Agentschap Binnenlands Bestuur – 

integratie en inburgering  

- Aanleveren van cijfers over de prevalentie van slachtofferschap van pestgedrag op school 

(op basis van de JOP-schoolmonitor 2013) voor de Nationale Commissie voor de Rechten 

van het Kind 

- Het verlenen van advies in het kader van het VRT-project ‘Generation what’ (Kathy 

Lindekens) 

 

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 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 en een ander deel via 

onderzoekers van het JOP. Zo was er met de Knack een exclusiviteitsovereenkomst voor een artikel 

naar aanleiding van de publicatie van het diversiteitsboek: ‘De jeugd van tegenwoordig bestaat niet 

meer’ (Han Renard, Knack 25 november 2015).         

 

Daarnaast heeft het JOP cijfers aangeleverd voor een documentaire reeks “twintigers” die werd 

uitgezonden op Canvas op 25/2/2015, 4/3/2015 en 11/3/2015. 

 

Naar aanleiding van de ‘facts en figures’ publicatie over de houding van jongeren in Vlaanderen 

tegenover de doodstraf werd het JOP uitgebreid gecontacteerd door de media (Het Nieuwsblad, 

Studio Brussel, JOE FM,…). Dit resulteerde in verschillende krantenartikelen en radio-interviews: 

- De Morgen, 28-01-2016, p.14 “Doodstraf kan voor bijna helft jongeren” 

- De Standaard, 28-01-2016, p.7 “Vier op tien jongeren voor doodstraf” 

- Het Nieuwsblad, 28-01-2016, p.15 “Vier op de tien Vlaamse jongeren willen doodstraf 

herinvoeren” 

 



8 
 

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

jeugd(onderzoek) in het algemeen of eigen jeugdonderzoek (voor een overzicht zie bijlage 2).  

 

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 2015 waren: 

 Maria De Bie (promotor-coördinator – UGent) 

 Lieve Bradt (project-coördinator – 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 

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

verantwoordelijk voor: 
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 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 2015 deel uit van het dagelijks bestuur: 

 Maria De Bie (promotor-coördinator – UGent) 

 Lieve Bradt (project-coördinator – 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: 

 Filip Michiels, vertegenwoordiger van de functioneel aansturende minister uit de beleidsraad; 

 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; 

 Filip Van Droogenbroeck (JOP-onderzoeker – VUB) 

 

Trees De Bruycker fungeerde 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). De overige JOP-activiteiten (cf. 

'andere rubrieken') zijn moeilijk aan een bepaalde periode te koppelen 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 van 

jeugdonderzoek                                       

WP3 – Update website                                       

WP4 – Verwerking JOP-monitor 3                                      

WP5 – Verwerking JOP-

schoolmonitor 2013                         

WP6 – Verdiepend onderzoek                                             

Kortetermijn/ad hoc opdrachten                         

 

 

6. Financieel luik  
 

Het financieel verslag voor 2015 is toegevoegd in bijlage 1. Als we vergelijken met de begroting 

opgenomen in het meerjarenplan, valt in de eerste plaats op dat het budget voor 2015 afweek van het 

begrootte bedrag omwille van de opgelegde besparing van 3.480,51 euro. Daarnaast is er een 

discrepantie tussen de werkelijke uitgaven in 2015 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. 

 

De jaarrekening voor het gehele steunpunt geeft aan dat we afsluiten met een positief saldo van 

641,52 euro (7,55 euro voor de UGent; 359,75 euro voor de VUB en 274,22 euro voor de KU 

Leuven). 

 
Tot slot willen we nog opmerken dat er in dit jaarverslag niets is opgenomen met betrekking tot de 
Participatiesurvey aangezien deze middelen niet vanuit het JOP komen, maar rechtstreeks van de 
administratie jeugd. Het jaarverslag en financieel verslag van de Participatiesurvey is terug te vinden 
in bijlage 3.  
 

 

7. Engelstalige samenvatting jaarverslag 2015  
 

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.  
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In 2015, 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. 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 1). 

 

Work packages 

 

Coordination of the JOP (WP1) 

The Department of Social Welfare Work and Social Pedagogy is responsible for the project 

management. In 2015, 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 2015, 130 research texts were inventoried and made accessible for a broader public on our 

website: www.jeugdonderzoeksplatform.be. JOP and KeKi continued their cooperation 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).  

 

Update of the website (WP3) 

JOP has its own website: www.jeugdonderzoeksplatform.be. In 2014 the website has been completely 

restyled. In 2015, the online database on youth research has been extended with new research and 

where necessary changes have been made to the new website.  

 

Analysis of the JOP-monitor 3 (WP4) and the JOP- schoolmonitor 2013 (WP5) 

In 2014, we published our first book focusing on a transversal theme, namely gender. In 2015 we 

focused on the transversal theme ‘diversity’: ‘Divers jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in 

Vlaanderen’ (Cops, Pleysier, Put & De Boeck, 2015). The book focuses on three main topics: (1) 

diversity and family, (2) ethnic-cultural and religious diversity, and (3) urbanity. As was the case for the 

gender book, we again worked together with researchers from different Policy Research Centres and 

research projects. The book was presented at April 11, 2016 followed by a panel debate with experts 

from policy and the field.  

 

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. In 2015 following activities/performances were realized: 

- Our publication on diversity and young people (Cops, Pleysier, Put & De Boeck, 2015) 

offers in-depth analyses, not only through its focus on one topic, but also by connecting 

the results of the JOP-monitors with other Flemish youth research.  

- In 2015 a qualitative study has been conducted which focuses on the perspectives of both 

social workers and low-educated young people on their transition from school to work. The 

publication of this research will take place during the autumn of 2016. 

 

Additional sections  

 

International consolidation and validation of all activities of the research platform 

http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/
http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/
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JOP pays particular attention to internationalization. On the one hand this refers to knowledge 

exchange on the European youth policy level. As the JOP-coordinator Lieve Bradt is appointed the 

national correspondent for the European Knowledge Centre for Youth Policy (ECKYP), selected as a 

member of the Pool of European Youth Researchers (PEYR) as well as the national correspondent for 

Youth Wiki (co-financed by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Lastly, Bram 

Spruyt represents JOP in the editorial board of ‘Perspectives on youth’. On the other hand, this refers 

to the participation of JOP researchers in several international conferences as well as publications in 

international journals. An overview of these activities are included in attachment 2.  

 

Follow-up of transversal themes 

In its research JOP pays particular attention to social inequality, diversity and social sustainability. In 

2014 JOP worked on a publication on gender as a transversal theme. In 2015 a second transversal 

publication was published which addressed the topic of diversity. The qualitative study aims to 

examine the perspective of (socially vulnerable) young people on their (difficult) transition from school 

to work. 

 

Cooperation with other policy research centres and other research institutions 

In 2015 the JOP worked closely together with  

(1) KeKi (Knowledge Centre on Children's Rights) to attune the research inventory activities of 

both parties  

(2) the Policy Research Centres on Culture, Media and Sport for the publication and conference 

in relation to the Participation Survey 

(3) In relation to the diversity book, JOP cooperated with researchers from the Policy Research 

Centres of ‘Cultuur’, ‘Gelijke Kansenbeleid’ and ‘Studie en Schoolloopbanen’. 

 

Ad hoc research 

As included in the multi annual program, the JOP undertook extra research activities in 2015 at the 

request of the Youth Department. The ad hoc assignment of 2015 contained an update of some of the 

indicators for the new Flemish Youth Policy Plan on the one hand, and providing frequencies in 

relation to leisure time, politics, ethnicity and discrimination for the Home Affairs Government Agency. 

 

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 2. 

 

 

8. Bijlagen 
 

- Bijlage 1: Financieel verslag 

- Bijlage 2: Overzicht valorisatie-activiteiten, gerealiseerd overleg en samenwerking in 2015 

- Bijlage 3: Jaarverslag Participatiesurvey  

 


