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Handleiding voor begeleiders
Inleiding
Deze handleiding bevat nuttige tips voor het afnemen van de jeugdmonitor bij een groep
kinderen of tieners. De jeugdmonitor is een online bevragingstool voor steden en gemeenten en
voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De tool bevraagt kinderen en tieners over hoe
zij wonen en leven in hun buurt en in hun gemeente of stad ervaren. De stad, gemeente of VGC
bundelt alle resultaten en kan er nadien mee aan de slag. De bevraging die jij begeleidt, is daar
een belangrijk onderdeel van.
Een goede begeleiding is heel belangrijk bij het afnemen van de bevraging. Dit garandeert de
kwaliteit. Bedankt om daar de nodige zorg aan te besteden!
Probeer de ‘dagelijkse’ begeleiders van de groep kinderen mee in te schakelen tijdens de
bevraging: hun leerkracht, leider van de jeugdbeweging, trainer, enz. Samen met jou kunnen ze
de kinderen die problemen ondervinden bij het beantwoorden van de vragen, op weg helpen.
Zeker bij jonge kinderen zijn meerdere begeleiders belangrijk.

De voorbereiding
Neem de nodige tijd om de vragen te overlopen
Overloop de vragenlijst vooraf zelf al eens. Die vind je op www.jeugdmonitor.vlaanderen.be.
Het is belangrijk dat je de vragen zelf goed begrijpt. Zo kan je snel inspelen op de vragen van
kinderen en tieners tijdens de afname van de bevraging.
Naargelang van de leeftijd van de kinderen en de eigen keuze van de stad, gemeente of VGC, zal
de vragenlijst gaan over één, twee of drie thema’s.
•
•
•

Kinderen van het derde en vierde leerjaar (8 tot 10 jaar) krijgen vragen over één thema.
Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar (10 tot 12 jaar) krijgen vragen over maximaal twee
thema’s.
Kinderen uit het eerste en tweede middelbaar (12 tot 14 jaar) krijgen vragen over maximaal
drie thema’s.
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Daarna volgen er nog enkele vragen over de buurt en over de stad of gemeente, die voor alle
kinderen gelden.
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Spelen, buiten zijn en dingen doen met vrienden
Iets doen voor andere mensen, zorgen voor mijn buurt
Mijn school en hobby’s
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Deze thema’s zijn:
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Zet de computers klaar
Van de stad, gemeente of VGC kreeg je een begeleidersaccount op de site http://beheer.
jeugdmonitor.vlaanderen.be. Voor elke groep die je bevraagt, heb je een groepscode en een
startcode nodig. Alleen daarmee kun je de bevraging voor jouw groep opstarten. Als je de
bevraging bij meerdere groepen doet, heb je voor elke groep een aparte groepscode nodig. De
codes die je nodig hebt, vind je in het overzicht bij elke groep.
Je kunt de groep al activeren. Dat doe je door op het starticoon achter een groep te klikken.
Vanaf dat moment zijn de groepscode en startcode actief en kan de bevraging ingevuld worden.

Uitleg iconen

Start de bevraging voor een groep
Stop de bevraging voor een groep
Reset een groep. Hiermee verwijder je alle resultaten, zonder de groep te verwijderen
Pas de groep aan
Verwijder de groep
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Start de computers en tablets op en surf naar http://start.jeugdmonitor.vlaanderen.be. Hier vind
je het loginscherm waarin de deelnemers de groepscode en de startcode kunnen invullen. Dat
moet je op elke computer of tablet doen. Voorzie vooraf dus voldoende tijd om alle computers
op te starten en in te loggen op de website.
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Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten per thema.
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Voorzie een rustige plaats om de vragenlijst in te vullen.
Zorg dat de tablets voldoende opgeladen zijn.
Controleer of alle pc’s of tablets even kwaliteitsvol zijn. Als dat niet zo is, splits de groep
bijvoorbeeld in twee.
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De bevraging begeleiden
Stap 1: Geef een korte inleiding bij de bevraging
Neem de tijd om de kinderen of tieners goed in te lichten over het doel van de vragenlijst.
Hieronder vind je een voorbeeld.
‘Straks mogen jullie op de computer een aantal vragen beantwoorden. Daarmee wil [naam
van stad/gemeente/VGC] te weten komen wat jullie vinden over leven in [gemeente/stad], en
over jullie buurt. Die informatie kan nuttig zijn om te werken aan een betere buurt voor jullie
om in te leven.’
TIP

Vermeld hier ook even het thema of de thema’s die de stad, gemeente of VGC koos voor
de groep die je begeleidt: (1) spelen, buiten zijn, dingen doen met vrienden; (2) iets doen
met andere mensen, zorgen voor je buurt; (3) mijn school en hobby’s.
‘Je bent niet verplicht om de vragenlijst in te vullen, maar het is natuurlijk best als er zoveel
mogelijk kinderen en tieners hun mening geven. Het is geen wedstrijd, het gaat er dus niet
om als eerste klaar te zijn. Het is wel belangrijk dat je goed nadenkt over wat jij zélf vindt. Er
zijn geen foute antwoorden.’
‘Sommige woorden staan in kleur aangeduid. Dat zijn woorden die misschien niet iedereen
begrijpt. Op die gekleurde woorden kan je klikken en dan krijg je uitleg over het woord.’
‘Als je op een vraag geen antwoord weet, is dat geen probleem. Je kan ook meestal aanduiden
dat je het niet weet. In elk geval mag je mij altijd om hulp vragen als je ergens mee vastzit:
daarvoor ben ik hier.’

TIPS

OR
NIT
MO
GD
G

JEU
DIN
LEI

•

ND

•

De naam van je gemeente of stad wordt in de vragenlijst een aantal keer genoemd. Maar
misschien doe je de bevraging in een deelgemeente. Wijs er de kinderen dan op dat hun deelgemeente behoort tot de (officiële) gemeente of stad X. Niet elk kind weet dat zijn of haar
deelgemeente eigenlijk bij die stad of gemeente hoort.
Sommige kinderen wonen in twee gemeentes. Maak hen duidelijk dat de vragen gaan over de
stad of gemeente waar je de bevraging afneemt.
Teruggaan naar het vorige scherm om een antwoord te veranderen kan via de ’vorige’-pijl op
het scherm.
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Stap 2: Start de bevraging
De bevraging staat normaalgezien klaar voor gebruik. Laat de kinderen en tieners de groepscode
en de startcode invullen en op start klikken.
Lukt het niet om de bevraging op te starten? Misschien heb je de groep nog niet geactiveerd.
Surf daarvoor naar http://beheer.jeugdmonitor.vlaanderen.be, log in met je account en activeer
vervolgens de groep die je wilt bevragen. Dit doe je door op het starticoon te klikken bij een groep.

Als het dan nog niet lukt, controleer dan
•
•

of de kinderen de juiste combinatie van groepscode en startcode hebben ingevuld
of de internetverbinding werkt.

Stap 3: Overloop samen enkele voorbeeldvragen
De bevraging begint met een paar vragen om te oefenen. Tieners kunnen die individueel
beantwoorden. Met de kinderen beantwoord je ze best in groep. Tijdens en na de testvragen
mogen kinderen of tieners vragen stellen. Voorzie op het einde van de testvragen een momentje
om in te schatten of iedereen de bevraging goed begrepen heeft. Als er geen vragen meer zijn,
kan de eigenlijke bevraging starten. Laat de kinderen of tieners op ‘volgende’ drukken.

Stap 4: Start de bevraging
Zorg ervoor dat je aanwezig bent tijdens de afname, loop rond en probeer te antwoorden op hun
vragen.
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Probeer bij een vraag te samen met het kind uit te zoeken wat er juist onduidelijk is en wat
het best passende antwoord is.
Houd er rekening mee dat de kinderen regelmatig ‘ik weet het niet’ zullen antwoorden. Dat is
normaal en het is ook een legitiem antwoord. Je mag hen zeker helpen, maar duw hen niet
in een bepaalde richting waarvan jij veronderstelt dat het de juiste is.
Het tempo waarin kinderen de vragenlijsten zullen invullen, is heel verschillend. Respecteer
ook het ritme van de traagste en van wie meer hulp nodig heeft. Iedereen moet de kans krijgen om de vragenlijst goed in te vullen.
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Na de bevraging
Houd een korte evaluatie
Als iedereen klaar is, kun je best nog even tijd vrijmaken voor een korte evaluatie met de
kinderen en tieners. Wat vonden ze ervan, wat was moeilijk, wat niet, enz.? Willen ze nog iets
kwijt over hun buurt, stad of gemeente? Geef waar mogelijk je opmerkingen en suggesties door
aan de organiserende gemeente of stad.

Deactiveer de groep
Surf opnieuw naar http://beheer.jeugdmonitor.vlaanderen.be en deactiveer de groep door op het
stopicoon te klikken. Zo voorkom je dat er nog kinderen achteraf de vragenlijst proberen in te
vullen.
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Dankjewel voor je medewerking!
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Colofon
De jeugdmonitor en de handleiding werden ontwikkeld door Kind & Samenleving, Mediaraven
en Hogeschool Gent in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Departement
Cultuur, Jeugd en Media, afdeling Jeugd.
Heb je een vraag over de Jeugdmonitor of het gebruik ervan? Stuur een e-mail naar
jeugdmonitor@vlaanderen.be of neem telefonisch contact op via het nummer 02 553 06 30.
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VORMGEVING
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