Betreft:

Schoolmonitor JOP

Geachte directeur,
Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) zal een grootschalige bevraging van leerlingen uit het
secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel middels een enquête uitvoeren. Dit
onderzoek vormt een vervolg op eerder onderzoek en heeft als opzet om diverse aspecten
van de leefwereld van Vlaamse adolescenten beter in beeld te krijgen. Het JOP is een
interdisciplinair onderzoekscentrum, waarin KU Leuven, Universiteit Gent en de Vrije
Universiteit Brussel intens samenwerken. Het JOP is door de Vlaamse overheid erkend als
Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek. Dit onafhankelijk onderzoek wordt ook
uitgevoerd op vraag van de Vlaamse overheid, met name de minister verantwoordelijk
voor (o.a.) jeugd en kinderrechten, Sven Gatz.
We beseffen heel goed dat scholen worden overstelpt met vragen om mee te werken aan
allerlei studies. We doen daarom zelf ook grote inspanningen om slechts heel gericht een
beroep te doen op scholen om aan onderzoek mee te werken. Zo wordt de bevraging
waarvoor we nu uw medewerking vragen, slechts om de 5 jaar uitgevoerd. Daarnaast laten
we onze studenten in de mate van het mogelijke geen bevragingen in scholen afnemen,
maar vooral verdere analyses van vroegere enquêtes doen. Kortom, het JOP klopt slechts
heel uitzonderlijk aan de deur. We durven dat doen, gelet op het belang van deze JOPschoolmonitor; daarbij proberen we de praktische en organisatorische last voor de scholen
zo laag mogelijk te houden. We lichten deze twee aspecten graag wat verder toe.
Het JOP voerde reeds in 2005 en in 2008 uitgebreid onderzoek naar de leefwereld van
Vlaamse jongeren via postenquêtes. Deze monitors leverden reeds een schat aan bruikbare
gegevens op over de ’staat van de Vlaamse jeugd’ op diverse levensdomeinen. Een
beperking van deze studies is echter de ondervertegenwoordiging van jongeren in
maatschappelijk kwetsbare situaties. Daarom werden in 2010 en 2012 jongeren uit
respectievelijk Brussel en Gent/Antwerpen via een scholenonderzoek bevraagd. In 2013
werd dit stedenonderzoek opnieuw uitgevoerd en verder uitgebreid met een groot aantal
Vlaamse scholen, zodat een vergelijking tussen deze verschillende groepen jongeren
mogelijk wordt. Deze studies zijn een belangrijke bron van wetenschappelijke informatie
voor de praktijk en het beleid. Vele van onze boeken en publicaties zijn vrij toegankelijk
via onze website: http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/nl/publicaties/boeken. De JOPdata worden ook frequent gebruikt door de Vlaamse overheid, lokale overheden,
jeugdorganisaties, onderwijskoepels e.d.m. in hun beleids- en praktijkontwikkeling.
In het voorjaar van 2018 wil het JOP opnieuw diverse aspecten van de leefwereld van
Vlaamse jongeren in kaart brengen. Onze aandacht gaat daarbij uit naar thema’s als
vrijetijdsbesteding, schoolwelbevinden, diversiteit, stedelijkheid, etc.

De kwaliteit van een dergelijke wetenschappelijk survey-onderzoek hangt in hoge mate af
van de medewerking van scholen. We proberen met onze onderzoeksopzet de belasting
voor de scholen zo laag mogelijk te houden door de duur van de bevraging te beperken
tot één lesuur, en door flexibel om te gaan met het inplannen van de klassikale
enquêtesessies.
We zouden graag binnen de geselecteerde scholen één klas per studiejaar per
aangeboden onderwijsvorm willen bevragen. De afnames van de enquêtes zouden
plaatsvinden tussen februari en mei 2018. De afname van de enquête zal één lesuur
per groep beslaan en wordt begeleid door één van onze medewerkers. Afhankelijk van de
mogelijkheden en beschikbare infrastructuur zullen we de leerlingen klassikaal dan wel
met verschillende klassen tegelijk bevragen.
De anonimiteit van de respondenten evenals van de school wordt te allen tijde
gegarandeerd. De onderzoeksresultaten zullen worden gerapporteerd in een vorm die niet
toelaat de antwoorden van de deelnemers of de identiteit van de betrokken scholen te
achterhalen.
De onderzoeksresultaten zullen voor schooldirecties en de gehele school uitermate relevant
zijn. Het zal directeurs en scholen een gedetailleerd beeld geven van de leefwereld van
hun doelpopulatie. Die leefwereld betreft zowel gezin, school en verenigingsleven, als
vrijetijdsbesteding, mediagebruik, maatschappelijke attitudes en delinquentie.
Voor de inspanning die scholen voor ons zou willen leveren, doen we ook graag iets terug.
Scholen zullen na afronding van het onderzoek de algemene onderzoeksresultaten
toegestuurd krijgen. Daarenboven wordt een JOP-studiedag georganiseerd, waarbij
diverse thema’s aan bod zullen komen. Specifiek voor de deelnemende scholen zijn we
heel graag bereid om, bijvoorbeeld per regio, een bijeenkomst te organiseren waarbij we
vraaggericht kunnen ingaan op de thema’s die door de scholen zelf worden gesuggereerd.
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