
Ouders van jonge kinderen en de 
jeugdmonitor

De Jeugdmonitor Zeeland heeft sinds de start 
in 2001 in vier leeftijdsgroepen enquêtes uit-
gevoerd. Voor 2017 staat een vijfde uitvoering 
van het onderzoek onder ouders van jonge 
kinderen op het programma. Eerdere onder-
zoek in deze leeftijdsgroep vonden plaats in 
2013, 2009, 2005 en 2001. Onder jonge kin-
deren wordt verstaan: kinderen in de leeftijd 
van 3 en 4 jaar. Dit betekent dat alle ouders 
in Zeeland waarvan hun kind(eren) geboren 
is (zijn) in 2013, benaderd worden met het 
verzoek de enquête in te vullen. 

Voorbereidingsfase (oktober tot en met 
februari): 
In deze fase ligt de nadruk op oriëntatie en 
het treffen van voorbereidingen voor de uit-
voering van de enquête. De klankbordgroep 
‘ouders van jonge kinderen’ wordt in-gesteld. 
De klankbordgroep geeft in deze fase advies 
over de inhoud van de vragenlijst en de aan-
pak van het onderzoek.  

Activiteiten:
1.  installeren klankbordgroep, 
2.  aanpassen en vaststellen vragenlijst in 

nauw overleg met de GGD en de klank-
bordgroep, 

3.  informatieverstrekking aan instellingen 
rondom ouders met jonge kinderen over 
de jeugdmonitor in het algemeen en de 
enquête in het bijzonder, 

4.  offertes opvragen veldwerk, uitvoerende 
partij kiezen

5.  voorbereiden van verzending van de brie-
ven met inlogcode door GBA-gegevens 
op te vragen bij alle Zeeuwse gemeenten 
dan wel afspraken te maken over verzen-
ding door de gemeenten. 

ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland brengt via de 
Jeugdmonitor Zeeland de leefwereld van de Zeeuwse jeugd in 
kaart. Ze doet dit door gegevens te verzamelen over kinderen 
en jongeren van 0 tot en met 23 jaar. De primaire doelstelling 
is het voorzien in gegevens en informatie ter ondersteuning 
van beleidsontwikkeling van gemeenten, provincie en partners. 

De informatie komt uit eigen onderzoek en andere bronnen 
waaronder CBS/landelijke jeugdmonitor en GGD Zeeland. Met 
betrekking tot de leeftijdsgroep 0-6 jaar zijn op dit moment 
gegevens opgenomen vanuit peuterspeelzaaltellingen, GGD- 
screeningsgege-vens en uit de enquête onder ouders met 
jonge kinderen afgenomen in 2001, 2005, 2009 en 2013. De 
gegevens zijn opgenomen in de databank van ZB Planbureau 
en te raadplegen via www.dezb.nl/planbureau/jeugd  en 
https://zeeland.databank.nl/jive?cat_open=Jeugd. 

   

Jeugdmonitor Zeeland is een project in opdracht van de Zeeuw-
se gemeenten en pro-vincie Zeeland en wordt uitgevoerd door 
ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in samenwerking 
met o.a. Provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten, Onderwijs-
instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs, mbo, HZ, 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD Zeeland), Regi-
onaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ), SportZeeland en 
Re-giopolitie Zeeland.
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Uitvoeringsfase (maart tot en met augustus 2017): 
In deze fase vindt het verzamelen van de gegevens plaats. 
Hiervoor worden de NAW-gegevens van ouders van jonge kin-
deren in tweevoud geselecteerd uit de GBA-administratie van 
alle 13 gemeenten. Alle ouders van jonge kinderen worden ge-
vraagd de enquête in te vullen. De enquête wordt in principe 
digitaal afgenomen, voor ouders die hier prijs op stellen be-
staat de mogelijkheid om een schriftelijke vragenlijst aan te 
vragen. De ouders zullen een brief ontvangen met daarin een 
unieke inlogcode. Afhan-kelijk van de respons in de eerste 10 
dagen na openstelling zal besloten worden om eventueel bij 
de rappelbrief de enquête alsnog schriftelijk toe te sturen. De 
ingevulde vragenlijsten worden verwerkt door een extern bu-
reau. De gegevens komen bij ZB|Planbureau in de databank. 
 
Activiteiten:
 -  de NAW gegevens van de doelgroep zijn in tweevoud be-

schikbaar;
 -  alle ouders van jonge kinderen woonachtig in Zeeland (alle 

kinderen geboren in 2013) ontvangen een brief met het 
verzoek de vragenlijst in te vullen plus een unieke inlog-
code.

 -  er wordt na een periode van 10 dagen een rappelbrief ver-
zonden;

 -  er zijn persberichten voor het generen van media-aan-
dacht;  

 -  de enquêteformulieren (digitaal en schriftelijk) zijn ver-
werkt;

 -  er is een opgeschoond digitaal gegevensbestand;
 -  er is een respons-analyse uitgevoerd.

Presentatiefase (september tot en met februari 2018): 
Alle resultaten komen in de databank van ZB Planbureau te-
recht. De belangrijkste re-sultaten zullen daarnaast per ge-
meente in een dashboard gepresenteerd worden waardoor in 
één opslag duidelijk wordt hoe het gaat met de leeftijdsgroep 
en hun ou-ders. Daarnaast zullen op basis van de gegevens 
factsheets worden uitgebracht. De terugkoppeling van de re-
sultaten naar de ouders zelf zou kunnen gebeuren door hen te 
attenderen op de databank en de voor hen van toepassing zij-
nde dashboard. De definitieve wijze van terugkoppeling wordt 
besproken in de klankbordgroep. De klankbordgroep komt aan 
het begin van deze fase bij elkaar.

Activiteiten:
1.  gegevens worden toegevoegd aan de databank, 
2.  overleg over uitkomsten en communicatie met klankbord-

groep
3.  een overzicht van de belangrijkste resultaten per gemeen-

te is via dashboards te raadplegen;
4.  publiceren van 4 factsheets.

Klankbordgroep
Voor het opstellen van de vragenlijst (met als basis de vragen-
lijst uit 2013) en een ver-antwoorde werkbare aanpak en uit-
voering van de enquête wordt een klankbordgroep opgericht. 
Ook adviseert de klankbordgroep (eventueel) over de onder-
zoeksvragen voor de factsheets en eventuele verdere commu-
nicatie over de uitkomsten van het onderzoek. De klankbord-
groep is een tijdelijke groep, voor de periode van maximaal 
anderhalf jaar, die vooral inhoudelijke kennis over het veld, de 
inhoud van de enquête, de wijze van enquêteren en de doel-
groep inbrengt. 

De klankbordgroep bevat vertegenwoordigers 
van:
- Kinderopvang en Peuterspeelzalen
- Gemeenten Zeeuws-Vlaanderen
- Gemeenten Walcheren
- Gemeenten Oosterschelderegio
- GGD Zeeland 
-  RPCZ / Basisonderwijs
-   CJG
-  N.V. Economische Impuls Zeeland
-  Provincie Zeeland
- ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Er zijn twee bijeenkomsten voor de klank-
bordgroep Ouders Jonge Kinderen: januari 
2017 en september 2017. Zo nodig zal de 
klankbordgroep tussentijds via de mail geïn-
formeerd of geconsulteerd worden. 

Planning en tijdpad
 -  opstellen startnotitie Ouders jonge 

kinderen: september 2016
 -  offreren veldwerk: december 2016
 -  installeren klankbordgroep: januari 2017
 -  vragenlijst vaststellen: februari 2017 
 -  enquête uitvoeren: maart 2017  
 -  invoer gegevens: mei 2017 
 -  opschonen databestand: juni/juli 2017
 -  weging bestand: juli 2017
 -  klankbordgroep over uitkomsten en 

communicatie: september 2017
 -  dashboards uitwerken: oktober/

november 2017
 -  toevoegen data aan databank: oktober 

2017
 -  publicatie factsheets (4): november-

februari 2018 
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