Connecting you(th). Doorbreken van scheidslijnen in de
samenleving.
OPROEP TOT BIJDRAGEN

REGLEMENT
Waarover gaat het?
De Stichting P&V bestrijdt de uitsluiting van de jongeren. Steeds meer lijken er twee groepen
(jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven. Deze groepen kristalliseren zich rond
opleiding. Lager- en hoger opgeleiden en bij jongeren, zij die schoollopen in algemene of meer
theoretische studierichtingen en meer beroepsgeoriënteerde richtingen, komen elkaar nog zelden
tegen. Ze wonen in andere buurten, ze gaan naar andere sportclubs of scholen, ze ontmoeten
elkaar niet via sociale media en komen elkaar ook niet meer tegen in de kerk of het leger.
Waar er vroeger verzuiling was naar politieke en religieuze overtuiging, is opleidingsniveau volgens
sommigen de nieuwe verzuiling. Lager- en hoger opgeleiden zien elkaar niet alleen weinig, ze
maken zich ook zorgen over verschillende zaken. Hogeropgeleiden (ook jongeren) maken zich
bijvoorbeeld zorgen over het milieu, het (hoger) onderwijs en de gezondheidszorg. Lager
opgeleiden hebben vooral zorgen over criminaliteit, migratie en werkloosheid.
Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt
is en vooral groepen met een lagere opleiding minder goed in staat zijn om een goed leven uit te
bouwen. Bovendien komt ook het groeiende besef van de consequenties van de onderwijskloof op
de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich
kan terugvinden.

Meerjarenproject
Daarom lanceert de Stichting P&V een nieuw meerjarenproject van Onderzoek/Actie, dat
verschillende fasen omvat:
1. Het samenbrengen van wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten over de
grote scheidslijnen en ongelijkheden in onze samenleving in het algemeen, rond onderwijs
in het bijzonder; de mogelijke manieren om deze scheidslijnen te doorbreken; de
personen/groepen die hierin een sleutelrol spelen; nieuwe plekken van ontmoeting die
mensen kunnen samenbrengen …
2. Het grondig en op basis van expertise en ervaring bespreken van die kennis en inzichten,
met de bedoeling beleidspistes en projecten te identificeren en te steunen die een
grote kans maken om efficiënt bij te dragen tot het aanpakken van de gesignaleerde
problemen.
3. Het bevorderen van dat beleid en het stimuleren en promoten van de ontwikkelde
initiatieven en projecten.
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Oproep tot bijdragen
Deze oproep wordt gelanceerd in het kader van de eerste fase van het project. Het gaat om een
oproep voor wetenschappelijk onderbouwde artikels, die bijdragen aan de kennis van één of
meerdere van de volgende overkoepelende thema’s:
1. Wat weten we over de grote scheidslijnen en ongelijkheden in onze samenleving in het
algemeen, rond onderwijs in het bijzonder? Zijn ze toegenomen/afgenomen/dezelfde
gebleven? Op welke vlakken (uiten deze zich)? Wat zijn de belangrijkste oorzaken? Wat
zijn de implicaties/consequenties? Welke concrete (beleids)aanbevelingen kunnen hieruit
worden afgeleid? Zijn deze al ergens toegepast en geëvalueerd?
2. Ontstaan er bij jongeren/jongvolwassenen nieuwe plekken van ontmoeting? Vroeger
waren instituties als kerken, scholen en leger belangrijke plekken van ontmoeting tussen
lager en hoger opgeleiden binnen, en soms ook tussen, de zuilen. Ontwikkelen zich
equivalenten hiervan die ervoor zorgen dat de leefwerelden van verschillende groepen
elkaar blijven raken en dat men weet heeft van, en misschien ook begrip heeft voor,
elkaars zorgen en belangen?
3. Welke personen/groepen hebben mogelijk een spilfunctie en zijn op die manier in staat
een brug te vormen en scheidslijnen te overbruggen? Wat zijn de precieze voorwaarden
en consequenties van elkaar kruisende scheidslijnen en overlappende netwerken bij
jongeren/jongvolwassenen? Welke kruisingen leiden tot meer integratie en welke niet?
4. Welke good practices zijn er die scheidslijnen proberen te doorbreken bij
jongeren/jongvolwassenen (in de buurten waar ze wonen, in hun vrijetijdsbesteding, op
plaatsen waar ze naar een job zoeken, opleidingen volgen, aan het werk zijn, …)? Wat zijn
succesfactoren? Op welke plaatsen worden de ongelijkheden misschien net
gereproduceerd en misschien versterkt?
Maximum tien artikels zullen worden geselecteerd en beloond met een prijs van 2.000 euro elk.
De auteurs van elk van die artikels zullen hun werk toelichten op een colloquium, dat in mei 2020
te Brussel zal plaatsvinden. Hun artikels zullen in een gemeenschappelijke publicatie verschijnen.
Om de auteurs meer vertrouwd te maken met de thematiek, is een document beschikbaar gesteld
op de website: www.stichtingpv.be.
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RICHTLIJNEN VOOR DE AUTEURS
1.

Formaat en lay-out van het artikel
 Het artikel telt maximum 10.000 woorden (inclusief bibliografie en tabellen).
 De lay-out zal zo licht mogelijk worden gemaakt (geen tabulaties, geen veelvuldig gebruik van
nieuwe regels, enz.).
 De structuur wordt duidelijk weergegeven (zelfde vormgeving en duidelijke nummering op elk
titelniveau). Werken met subtitels wordt aanbevolen, in de vorm: 1. Titel ; 1.1. Subtitel…

2.

Referenties
 Bronverwijzingen moeten volgens het APA-systeem worden vermeld:
De auteur en het jaar van publicatie worden in de tekst tussen haakjes vermeld (Naam, 2018),
et al. wordt gebruikt vanaf 3 auteurs waarvan enkel de eerste wordt vernoemd (Smith et al.,
2015). Ze worden aan het einde van het artikel in een volledige referentielijst vermeld, in
alfabetische volgorde vanaf de eerste auteur. Indien verscheidene artikels van dezelfde auteurs
in hetzelfde jaar werden gepubliceerd, voeg de letters a, b, c enz. toe na het publicatiejaar:
(Smith & Jones, 1950a, 1950b).
 De bronverwijzingen moeten volgens de onderstaande voorbeelden worden vermeld:
Boeken: Almond, G.A. & Verba, S. (1963). The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in
Five Nations. Boston: Little, Brown and Company.
Artikel in een boek: Kreile, M. (1992). The political economy of the new Germany. In P.B. Strares
(Ed.), The New Germany and the New Europe (pp. 55-92). Washington DC: Brookings Institution.
Artikel in een tijdschrift: Coleman, J.S. (1968). The concept of equality of educational opportunity.
Harvard Educational Review, 38 (1), 7–22.
Niet gepubliceerd: Zito, A. (1994). Epistemic communities in European policy-making. Ph.D.
dissertation, Department of Political Science, University of Pittsburgh.
Gepresenteerde paper: Hughes, D. (2010). Equity, social inclusion and education: Insights into the
state of play in Europe (from the Eurydice Network). Paper presented at the EU Presidency
Conference “Social Inclusion in and through Education”, Ghent, 28-29 September.

3.

Illustraties
 Foto’s, grafieken, tekeningen, noten, illustraties enz. worden beschouwd als deel uitmakend van
het artikel (max 10.000 woorden). Elke foto, grafiek enz. stemt overeen met ongeveer 500
woorden (een halve bladzijde).
 Ze moeten vrij zijn van kopijrecht. Het copyright moet worden vermeld.
 Hun plaats in het artikel en hun formaat moeten duidelijk worden vermeld.
 De kwaliteit van de illustratie moet voldoende hoog zijn om te worden gepubliceerd.

4.

Structuur van het artikel
1.
2.
3.
4.
5.

Titel van de bijdrage
Drie trefwoorden
Een korte samenvatting (300 woorden maximum, niet inbegrepen bij de 10.000 woorden)
De hoofdtekst
De bibliografische verwijzingen en/of afbeeldingenlijst (zo nodig).
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5.

Samenvatting
Elk artikel moet worden vergezeld van een samenvatting van max. 300 woorden, die het volgende
uiteenzet:
 De problematiek en de hypothesen.
 De gebruikte methode
 De betrokken respondenten en de eventuele steekproef, alsmede de wijze waarop die is
verricht.
 De voornaamste conclusies.
 De maatschappelijke relevantie.
Deze samenvatting leidt het artikel in en is niet inbegrepen bij de 10.000 woorden.

6.

Talen
De artikels kunnen enkel in het Engels worden ingediend.

7.

Anonieme versie
De artikels zullen volgens de « double-blind » methode worden beoordeeld.
De auteurs dienen, naast het originele artikel, een “anonieme” versie van hun bijdrage in te zenden,
waarin elke vermelding is geschrapt, die het mogelijk zou maken (in de tekst en in de noten) de
naam van de auteur(s) te achterhalen. Deze versie is voor de lezers en de juryleden bestemd.
De namen van de lezers en van de juryleden worden evenmin aan de auteurs meegedeeld.

8. Lezerscomité en jury
 Een lezerscomité zal de artikels selecteren die in aanmerking komen.
 Alle artikels die door het lezerscomité zijn geselecteerd, worden vervolgens aan een beperkte
jury voorgelegd. Deze jury zal voorgezeten worden door dr. Olivier Servais, professor aan de
UCLouvain, en dr. Jessy Siongers, senior researcher aan de UGent en VUB.
 De jury zal de max. 10 beste artikels selecteren.
 De max. 10 beste artikels zullen elk beloond worden met een prijs van 2.000 euro en in een
gemeenschappelijk werk worden gepubliceerd.
 De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
 De beslissingen van de jury, en de eventuele vragen tot herwerking van het artikel, zullen per email worden meegedeeld.
9. Diverse
 Het kan enkel gaan om originele artikels, die nog niet eerder werden gepubliceerd. Indien de
betreffende bijdrage reeds op een forum publiek toegankelijk werd gemaakt (bv. op een
website, presentatie op een studiedag....) of indien er plannen zouden zijn in die richting, gelieve
ons hiervan op de hoogte te brengen.
 In geval van een artikel geschreven door verscheidene auteurs, moet de naam van de
contactpersoon worden vermeld, evenals de manier waarop de prijs onder de auteurs moet
worden verdeeld, indien het artikel door de jury wordt geselecteerd.
 De bekroonde auteurs staan hun kopijrechten af aan de Stichting P&V.
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VOORWAARDEN VOOR AANVAARDING EN SELECTIE
1. Aanvaardingsvoorwaarden







Ingediend vóór 30 juni 2019
Geschreven in het Engels.
Niet meer dan 10.000 woorden bevatten.
Nog niet eerder gepubliceerd zijn.
Betrekking hebben op België of op een of meerdere Europese landen of OESO-landen.
Betrekking hebben op jongeren/jongerenvolwassenen (tot 30 jaar) of hiermee worden
vergeleken.

2. Selectievoorwaarden
 Betrekking hebben op een belangrijke problematiek binnen het thema van de oproep.
 De wetenschappelijke onderbouwdheid van de bijdrage, de nauwkeurigheid van de bijdrage en
de researchmethode, de kwaliteit van de (empirische) gegevens.
 De relevantie van het artikel voor een beleid dat erop gericht is maatschappelijke scheidslijnen
te overbruggen en fragmentering te bestrijden.
 De bruikbaarheid bij het aanreiken van oplossingen en bijdragen tot beleidsbeslissingen over
het onderwerp.
 De bijdrage tot een degelijk geïnformeerd debat en tot de opheldering van bepaalde clichés of
vooroordelen.
 De kwaliteit van de stijl, de presentatie en de leesbaarheid van de tekst.
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KANDIDATUURDOSSIER
De kandidatuurdossiers (opgelet: enkel in het Engels!) moeten elektronisch, in Word- of pdfformaat, naar de Stichting P&V worden gestuurd op het volgende adres: saskia.de.groof@pv.be,
vóór 30 juni 2019.
Het kandidatuurdossier moet de volgende stukken bevatten :

1. Een identiteitsfiche per auteur













Naam en voornaam:
Geboortedatum en -plaats:
Postadres:
E-mail:
Telefoon:
gsm :
Huidige functie:
Onderzoekscentrum, universiteit of andere organisatie:
Korte beschrijving van uw academische loopbaan (maximum 10 regels):
Nr. bankrekening (voor de storting van de prijs):
Indien het om een niet-Belgische bankrekening gaat, ook de IBAN- en BIC-codes
vermelden:
Indien u met meerdere auteurs bent, een identiteitsfiche per auteur maken, en de naam van
de contactpersoon vermelden:
Mocht uw artikel bekroond worden, vermelden hoe de prijs van 2.000 euro onder de
verschillende auteurs moet worden verdeeld:

2. Het artikel (maximum 10.000 woorden)
Het artikel bestaat uit :







Een titel
Drie kernwoorden
Een korte samenvatting (maximum 300 woorden)
De hoofdtekst
De bibliografische verwijzingen en/of afbeeldingenlijst (zo nodig).
De eventueel in het artikel te publiceren illustraties (met vermelding van plaats en formaat).

3. Een anonieme versie van het artikel
Deze versie is voor de lezers en de juryleden bestemd. Hierin moet elke vermelding zijn geschrapt,
die het mogelijk zou maken (in de tekst, de noten en de bibliografie) de naam van de auteur(s) te
achterhalen.

4. Hoe bent u op de hoogte gebracht van onze actie?










Via een mail van de Stichting P&V
Via de nieuwsbrief van de Stichting P&V
Via de website van de Stichting P&V
Via de social mediakanalen van de Stichting P&V: …………………………………………………..
Via (een mail van) een collega, onderzoeker, andere persoon: …………………………………….
Via de nieuwsbrief van een andere organisatie: ……………………………………………………...
Via een website van een andere organisatie: ………………………………………………………...
Via andere social mediakanalen: ………………………………………………………………………
Andere: …………………………………………………………………………………………………....

5. Een lijst met e-mailadressen van de personen die over de publicatie en het
colloquium zouden kunnen worden aangeschreven (facultatief)
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STEUN VAN DE STICHTING P&V EN VERBINTENIS VAN DE LAUREATEN
De Stichting P&V kent aan elke laureaat (maximum 10), een prijs toe van 2.000 euro. Indien
een bekroond artikel door meerdere auteurs is opgesteld, moet dit bedrag onder de auteurs
worden verdeeld volgens de opsplitsing die in het kandidatuurdossier is opgegeven.
De Stichting P&V zal de auteur inlichten over de correcties die hij/zij mogelijk aan zijn/haar
artikel moet aanbrengen.
De bekroonde teksten zullen door de Stichting P&V worden gepubliceerd. Bij die gelegenheid
zal de Stichting zorgen voor hun bekendmaking en verspreiding in de wereld van de
beleidsmakers, de wetenschappers, het verenigingsleven, de media en bij het grote publiek.
Van hun kant verbinden de laureaten er zich toe in te stemmen met de publicatie van de
teksten door de Stichting P&V, en deel te nemen aan het colloquium en eventuele andere
promotie- of communicatieacties die door de Stichting worden georganiseerd.






KALENDER





Februari 2019:
30 juni 2019:
November/december 2019:
Mei 2020:

Lancering oproep naar artikels
Uiterste datum indiening van de artikels
Bekendmaking van de resultaten
Colloquium

INFORMATIE



Alle informatie over het project en de oproep is in drie talen beschikbaar op de website
www.stichtingpv.be.
Met specifieke vragen kunt u zich wenden tot de Stichting P&V, bij Saskia De Groof op +322-250-91-24 of saskia.de.groof@pv.be of Marie Delloye op +32-2-250-93-94 of
marie.delloye@pv.be .
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