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VOORWOORD
JEUGDMONITOR ZEELAND
De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om
statistische en inhoudelijke informatie over kinderen en hun leefwereld te raadplegen. In de
Jeugdmonitor zijn en worden beleidsrelevante gegevens verzameld die beleidsmakers in
staat stellen hun beleid te onderbouwen en af te stemmen met andere organisaties.
De Jeugdmonitor bevat gegevens over de leefwereld van jongeren op het gebied van
onderwijs, gezondheid, jeugdzorg, sport, welzijn, cultuur, arbeid, wonen en veiligheid. Het
geeft inzicht in hoe voorzieningen functioneren, hoe Zeeuwse jeugdigen zich ontwikkelen,
welke trends zich daarbij voordoen en welke zaken voor de toekomst belangrijk zijn. De
gegevens zijn ingedeeld naar domein, naar leeftijdsgroep (0 – 6 jaar; 7 – 11 jaar; 12 – 17 jaar
en 18 – 23 jaar), naar geografisch gebied, naar jaartal en naar type onderzoek.
De informatie komt uit verschillende bronnen waaronder de GGD Zeeland, de Regiopolitie,
Halt, Bureau Jeugdzorg Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en Provincie Zeeland. De
Jeugdmonitor doet zelf ook onderzoek. Met betrekking tot de leeftijdsgroep 7-11 jaar zijn tot
nu toe gegevens uit groep 6 van het primair onderwijs bekend vanuit de enquête
Jeugdmonitor Zeeland, afgenomen in 2003, 2006 en 2010.
De respons was in 2010 als volgt:
Tabel 1 Respons van scholen in Zeeland per schoolsoort
schoolsoort
basisonderwijs
speciaal basisonderwijs
speciaal onderwijs
Totaal

scholen

respons

respons

absoluut

absoluut

%

254

168

66

8

1

13

10

1

10

272

170

63

Het belangrijkste kanaal voor het bekend maken van de verzamelde informatie is de website
www.jeugdmonitorzeeland.nl.
De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13
Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die op het gebied van jeugd werkzaam
zijn. Hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van de Jeugdmonitor Zeeland is SCOOP,
Zeeuws Instituut voor Sociale en Culturele Ontwikkeling. SCOOP werkt daarbij nauw samen
met onder meer:

De onderwijsinstellingen in Zeeland

RPCZ (Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland)

GGD Zeeland

Regiopolitie Zeeland

Bureau Jeugdzorg Zeeland

SportZeeland

Kinderopvangorganisaties
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INLEIDING
In 2003 is in het kader van de Jeugdmonitor Zeeland de eerste enquête uitgevoerd onder
kinderen uit het primair onderwijs. Inmiddels staat de vierde enquête in het primair
onderwijs gepland. Dit betekent dat circa 250 scholen voor primair onderwijs in Zeeland en
enkele basisscholen in België waar leerlingen uit Zeeland onderwijs volgen, benaderd zullen
worden om omstreeks maart 2014 een (digitale) enquête in te vullen. Het hele traject
rondom het uitzetten van de enquêtes en het verzamelen van de data zal qua inhoud en
werkwijze grotendeels overeenkomen met de werkwijze van vier jaar geleden.

Doelstelling
Hoofddoelstelling van de enquête van de Jeugdmonitor primair onderwijs is:
Door middel van het opzetten en realiseren van een enquête onder alle kinderen in groep 6
in het primair onderwijs in Zeeland (schooljaar 2013/2014).
Gegevens verzamelen over ‘de staat van jeugdig Zeeland’ en op basis hiervan informatie
verstrekken aan beleidsmakers voor het maken van beleid. (Onder “beleidsmakers” wordt
verstaan directeuren basisscholen, leden van de overkoepelende directie primair onderwijs,
beleidsmedewerkers onderwijs en/of jeugdbeleid bij gemeenten en provincie).

Werkwijze
Het project wordt in vier fasen uitgevoerd.
1. Voorbereidingsfase
In deze fase ligt de nadruk op oriëntatie en het treffen van voorbereidingen voor de
uitvoering van de enquête. De klankbordgroep ‘primair onderwijs’ wordt dan ingesteld. De
klankbordgroep geeft in deze fase advies over onderliggende startnotitie, de inhoud van de
vragenlijst en de aanpak van het onderzoek (voor verdere informatie, zie pagina 7).
De resultaten van de voorbereidingsfase zijn:

Er is een klankbordgroep en een bijeenkomst van deze groep;

er is een vastgesteld vragenformulier;

NAW-gegevens van de basisscholen zijn digitaal beschikbaar;

de informatieverstrekking aan de basisscholen en gemeenten over de Jeugdmonitor in
het algemeen en de enquête in het bijzonder heeft plaats gevonden;

de informatiebrief voor deelname aan alle basisscholen is gemaakt;

alle basisscholen ontvingen voor de ouders van de kinderen uit groep 6, woonachtig in
Zeeland schriftelijke informatie over de te houden enquête;

er zijn logistieke afspraken gemaakt rondom adreslevering, drukwerk en verzending;

er is een (geteste) digitale vragenlijst beschikbaar. Voor de Belgische basisscholen
waarschijnlijk een papieren versie.
2. Uitvoeringsfase, het verzamelen van de gegevens
Alle basisscholen worden gevraagd om de kinderen uit groep 6 de digitale enquête in te
laten vullen. De ouders worden hierover door de school tijdig geïnformeerd. De vragenlijsten
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worden door een extern bureau op internet gezet. De gegevens komen bij SCOOP terecht in
een digitaal gegevensbestand.
Resultaten van het veldwerk:

de door de leerlingen ingevulde digitale vragenlijst;

er is een digitaal gegevensbestand van alle ingevulde vragenlijsten (inclusief de
vragenlijsten op papier);

er is een respons- analyse uitgevoerd;

er is een opgeschoond digitaal bestand;

3. Presentatiefase : Analyse en rapportage
De gegevens worden anoniem verwerkt door de Jeugdmonitor Zeeland. Op advies van de
Stuurgroep bezuinigt Jeugdmonitor Zeeland in 2014 o.a. door de gesprekken met
gemeenten af te schaffen. Afhankelijk van de respons ontvangt iedere gemeente een notitie
met de uitkomsten van het onderzoek op gemeente niveau, en-of regioniveau, waarbij een
vergelijking wordt gemaakt met de uitkomsten op Zeeuws niveau.
De partnerinstellingen van de Jeugdmonitor Zeeland krijgen een digitale versie van de
Zeeuwse gegevens. Daarnaast verschijnen er informatieproducten, zoals kaarten en
grafieken op basis van de vragenlijst gemaakt. In overleg met de klankbordgroep wordt de
terugkoppeling naar de doelgroep vastgesteld.
Resultaten:

De klankbordgroep is één keer bijeen gekomen;

De resultaten zijn opgenomen in het digitale pakhuis van Jeugdmonitor Zeeland;

De resultaten van de enquête zijn op de volgende manieren aan diverse doelgroepen
gepresenteerd:
1. tabellenboek op (indien mogelijk gemeentelijk en) provinciaal niveau (alleen
cijfermatig materiaal);
2. tabellenboek voor de scholen (digitaal)
3. themarapporten
4. folder/gadget voor de kinderen met uitkomsten
4. Nazorgfase
Tijdens deze fase staat allereerst verdere beleidsondersteuning centraal. Met iedere
gemeente en met de provincie Zeeland zullen gesprekken gevoerd worden rondom de
specifieke
uitkomsten.
Resultaten:

De klankbordgroep is voor de laatste keer bijeen gekomen en ontbonden;

Voor elke gemeente is een gespreksnotitie gemaakt die besproken is met de
gemeenten. Ook zijn de nadere analysewensen van de gemeenten geïnventariseerd.
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Tijdpad
fase wat
1
Voorbereiding
Informeren basisscholen
2
Verzamelen gegevens (veldwerk)
test fase vragenlijst
invultijd vragenlijst
3
Analyse en rapportage
4
Nazorg / themarapporten

Wanneer
najaar 2013
week 45 2013
1e kwartaal 2014
week 3 2014
week 10, 11 en 12 2014
2e kwartaal 2014
3e kwartaal 2014

Klankbordgroep
Bij de uitvoering van de enquête onder kinderen uit groep 6 van het primair onderwijs willen
wij graag de kennis en deskundigheid bij elkaar brengen van organisaties die belangrijk zijn
voor deze doelgroep. Hiervoor richten wij, evenals in het vorige onderzoek, een
klankbordgroep ‘primair onderwijs’ op. Dit is een tijdelijke werkgroep voor de periode van
maximaal 1 jaar. De klankbordgroep functioneert enerzijds om een goede werkwijze van het
onderzoek te ontwikkelen, anderzijds om te bewerkstelligen dat de resultaten ook gebruikt
kunnen worden voor beleidsontwikkeling.
De klankbordgroep komt in dit traject indien nodig bijeen, maar wordt in eerste instantie
gevraagd om via de mail te reageren op bijvoorbeeld de vragenlijst.
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