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Aanleiding tot het boek

 Wat is het JOP? 

 Jeugdonderzoeksplatform

 Sedert 2003

 Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek 2013-2015 Vlaamse 

overheid

 Doorstart 2016…

 Interuniversitaire en -disciplinaire samenwerking

 Onderzoeksgroep TOR (VUB)

 Vakgroep Sociaal werk en sociale pedagogiek (UGent)

 Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU Leuven)
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Aanleiding tot het boek

 Wat is het JOP?

 Opdrachten

 Inventarisatie bestaand jeugdonderzoek

 ‘Staat van de jeugd’: monitor van (leefwereld van) jongeren in 

Vlaanderen

 JOP-monitor - breed beeld op jongeren in Vlaanderen 

(cf. 3 C’s)

 ‘Conditions’ of leefomstandigheden

 ‘Convictions’ of leefwereld en subjectieve beleving

 ‘Conduct’ of gedrag van jongeren
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Aanleiding tot het boek

 Onderzoek door het JOP

 ‘Klassieke’ JOP-monitor

 JOP-monitor 1: 2005, 14-25 jaar (N=2503)

 JOP-monitor 2: 2008, 12-30 jaar (N=3710)

 JOP-monitor 3: 2013, 12-30 jaar (N=3729)

 Steekproef uit het Rijksregister

 Postenquête

 JOP-monitor 1 ►► JOP-monitor 3: +/- 8 jaar
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Aanleiding tot het boek

 Onderzoek door het JOP

 JOP-schoolmonitor 

 JOP-schoolmonitor Brussel: 2010 (N=2502)

 JOP-schoolmonitor Antwerpen-Gent: 2012 (N=3867)

 JOP-schoolmonitor 2013

 Brussel, Antwerpen, Gent (N=2548)

 Vlaanderen (N=4135)

 12-18 jaar

 Steekproef van scholen en klassen

 Schoolenquête 
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Aanleiding tot het boek

 Onderzoek door het JOP



Aanleiding tot het boek

 Onderzoek door het JOP

 Recent ook ‘thematische’ boeken

 2014:

Gender(en). Over de constructie 

en deconstructie van gender bij 

Vlaamse jongeren
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Aanleiding tot het boek

 Onderzoek door het JOP

 Recent ook ‘thematische’ boeken

 Vandaag:

Divers jong. Over diversiteit bij 

en tussen jongeren in 

Vlaanderen
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Divers jong

 Diversiteit: what’s in a name?

 ‘De jeugd’ als homogene categorie

 Nadruk op ‘de jeugd’ vs …

 Verschillen ‘binnen’ de groep van jongeren? 

 Diversiteit

 Paradoxale keuze…

 Geen ‘enge’ of ‘modieuze’ definitie

 Diversiteit in diversiteit

 Voorbij ‘wij’ en ‘zij’
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Divers jong

“Als ik buitenkom, staan drie kindjes naast hun fiets, een Marokkaans 

jongetje van een jaar of acht met twee Belgische of Poolse vriendjes. 

(…). Hun Brusselse Frans doet mij glimlachen. Deze kinderen weten 

niet wat diversiteit is, ze zijn al een stap verder. Het zijn gewoon 

Brusselaars, allemaal” (Ann Bellemans, dS Weekblad, 9/04/16)



Divers jong

 Diversiteit: what’s in a name?

 Dubbele doelstelling

 Divers jong: diversiteit ‘tussen’ jongeren

 Divers jong: invloed van toenemende diversiteit in de 

leefwereld van jongeren

 ‘De jeugd’ van tegenwoordig’ bestaat niet (meer)
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Divers jong
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Divers jong

 Opbouw van het boek

 Brede benadering van diversiteit

 Diversiteit in het gezin

 Diversiteit in etnisch-culturele en levensbeschouwelijke 

achtergrond

 Diversiteit in woonomgeving

 JOP-onderzoek en externe onderzoekers
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Divers jong

 Opbouw van het boek
 Hfdst. 1 – ‘Gelijk wat, gelijk wie? Gelijkheid, diversiteit en het recht’ 

(Jogchum Vrielink & Stefan Sottiaux, KU Leuven)

 Diversiteit in het gezin

 Hfdst. 2 – ‘De grenzen van een gescheiden gezin definiëren: 

kinderen aan het woord’ (Kim Bastaits & Dimitri Mortelmans, 

UAntwerpen)

 Hfdst. 3 – ‘Uit mijn huis, uit mijn hart? Verblijfsregeling, contact en 

relatiekwaliteit tussen kinderen, ouders en stiefouders na 

scheiding’ (An Katrien Sodermans & Sofie Vanassche, KU Leuven)

 Hfdst. 4. – ‘Diversiteit in gezinsstructuur en de link met delinquent 

gedrag: anders voor jongens dan voor meisjes?’ – Arne De Boeck 

(JOP, KU Leuven)
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Divers jong

 Opbouw van het boek
 Etnisch-culturele en levensbeschouwelijke diversiteit

 Hfdst. 5 – ‘Het academische en arbeidsmarktgerichte 

toekomstperspectief van jongeren met een Turkse en 

Marokkaanse migratieachtergrond in Gent en Antwerpen’ (Robin 

Kemper et al., JOP, UGent)

 Hfdst. 6 – ‘Hoe ouders de kijk op diversiteit beïnvloeden. Een 

analyse naar de invloed van ouders en omgeving op etnische 

vooroordelen bij jongeren’ (Jessy Siongers, JOP, VUB)

 Hfdst. 7 – ‘De grenzen van barmhartigheid. Nuances in de 

negatieve attitudes ten aanzien van homoseksualiteit bij christelijke 

en moslimjongeren’ (Filip Van Droogenbroeck, Bram Spruyt, et al., 

JOP, VUB)
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Divers jong

 Opbouw van het boek
 Etnisch-culturele en levensbeschouwelijke diversiteit

 Hfdst. 8 – ‘Verbinding, zolang het kan. De houding van moslim-

leerlingen ten opzichte van levensbeschouwelijke diversiteit’ 

(Goedroen Juchtmans & Ides Nicaise, HIVA – KU Leuven)

 Hfdst. 9 – ‘Delinquentie van generatie tot generatie. Over het 

verband tussen etniciteit en criminaliteit en ‘falende integratie’ als 

verklaring’ (Diederik Cops, JOP, KULeuven)

 Hfdst. 10 – ‘Diversiteit als gevolg van innovatie en traditie. De case 

van huwelijksmigratie in Turkse en sikhgemeenschappen in België’ 

(Chris Timmerman et al., UAntwerpen)
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Divers jong

 Opbouw van het boek
 Diversiteit en woonomgeving

 Hfdst. 11 – ‘Verenigde steden. Verschillen in participatie aan het 

verenigingsleven naar verstedelijking bij Vlaamse jongeren’ 

(Wendy Smits et al., VUB)

 Hfdst. 12. – ‘Diversiteit en stedelijk samenleven als 

maatschappelijk project: Chiro Brussel en City Pirates’ (Jolijn De 

Haene et al., DieGem)

 Hfdst. 13 – ‘De vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder 

migratieachtergrond en de rol van de woonomgeving’ (Annelore 

Van der Eecken et al., JOP, UGent)
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Tot slot

 Meer info? 

www.jeugdonderzoeksplatform.be
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http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/

