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Statistiekenmodule 

 

Inloggen 

 

Open je internetbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome) en typ in de adresbalk 

het volgende webadres in: www.cjt.be/ondersteuning 

 

 

 

Geef nu je gebruikersnaam (Login) en wachtwoord in en druk op  

 

 

 

Statistiekenmodule openen 

 

Log in op de beheerspagina van Jeugdverblijven.be en klik in het groene navigatiemenu aan 

de linkerkant op , waarna het  jaaroverzicht per maand verschijnt. 

 

 

 

 

Uitbaters met meerdere erkenningen moeten nu aangeven welk centrum ze willen beheren. 

Dit kan door in de keuzelijst met  de naam van het gewenste centrum te selecteren en 

daarna op  te drukken. Pas dan krijgen ze het jaaroverzicht per maand te zien. 

Statistiekenmodule activeren 

 

http://www.cjt.be/ondersteuning
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De allereerste keer dat je de statistiekenmodule opent, krijg je de vraag om deze optie te 

activeren. Vink hiervoor het vakje naast keuze 1 aan. 

 

 

 

Na het activeren van keuze 1, word je doorgestuurd naar het jaaroverzicht per maand. Dit 

overzicht krijg je vanaf nu elke keer te zien wanneer je de statistiekenmodule opent.  

 

Uitbaters die zelf over een programma of document beschikken waarmee ze statistieken 

berekenen, kunnen dit aan de statistiekenmodule van Jeugdverblijven.be koppelen. Hiervoor 

moet op de activatiepagina het vinkje naast keuze 2 worden aangevinkt. 

 

 

 

Na de activatie van keuze 2 moet het programma of document van de uitbater aan een 

importsjabloon (in Excel formaat) worden gekoppeld. Deze koppeling dient door de uitbater 

te gebeuren. 

 

Statistiekenmodule uitschakelen 

 

De statistiekenmodule (keuze 1 en 2) kan uitgeschakeld worden door op de activatiepagina 

het vinkje naast je keuze te verwijderen.  

De activatiepagina kan je openen door in het grijze navigatiemenu bovenaan op 

 te drukken. 

 

Overnachtingen toevoegen 

Nieuwe overnachtingen toevoegen doe je via  of door in de 

statistiekenmodule bovenaan op  te klikken. 

 

Wanneer je op  drukt, opent er zich een nieuwe 

overnachtingsfiche. 

 

 

 



Jeugdverblijven.be  Handleiding statistiekenmodule Pagina 3 

 

In de overnachtingsfiche moet je volgende gegevens ingeven:  

 

 Aankomst – en vertrekdatum 

 

 Land van herkomst 

 Wanneer een groep uit meerdere nationaliteiten bestaat, wordt gekozen voor de 

nationaliteit die het best vertegenwoordigd was (bijv. 30 Nederlanders en 10 

Duitsers = 40 Nederlanders). 

 

 Soort groep 

 

1. Vlaams jeugdwerk (ook jeugdkoren en catechesegroepen) 

2. Waals en buitenlands jeugdwerk 

3. Scholen 

4. Andere jeugdgroepen (bijv. jeugdsportkamp, vriendengroep bestaande uit 

jongeren, …) 

5. Volwassenengroepen (bijv. familiegroepen, oud-leidingweekend,…) 

 

 Individu of groepsverband 

 Koppels of gezinnen worden niet aanzien als groep, maar als individu. 

 

 Aantal personen jonger dan 31 jaar & Aantal personen vanaf 31 jaar * 

 Bij beide leeftijdscategorieën moet een getal worden ingegeven. Anders kan de 

fiche niet worden opgeslagen. 

 Geef steeds het totaal aantal personen op die het jeugdverblijfcentrum hebben 

geboekt, ook personen die in tenten hebben geslapen. 

 

Centra van Type C, die van Afdeling Jeugd een werkings- of personeelssubsidie kregen, 

moeten nog een aantal extra velden invullen.  
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De extra in te vullen velden zijn:  

 

 Groepsnaam 

 Naam van de verantwoordelijke 

 Adres van de verantwoordelijke 

 Gemeente waarin de verantwoordelijke woont 

 Telefoonnummer van de verantwoordelijke 

 

Deze 5 velden verschijnen automatisch wanneer je bij “Soort Groep” voor 

 of  kiest. 

 

Druk onderaan op  om de nieuwe overnachting toe te voegen. 

Deze overnachting wordt ook toegevoegd aan het jaaroverzicht per maand. 

 

 

Als de groepsgrootte verandert gedurende een verblijf, moeten meerdere lijnen voor 

dezelfde groep worden ingevuld door de uitbater. M.a.w.: een voorkamp wordt in de module 

gescheiden ingegeven van het effectieve kamp. Is er een kleine capaciteitswijziging tijdens 

het kamp dan wordt het gemiddelde genomen. 
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Jaaroverzicht per maand beheren 

 

 

 

 

In het jaaroverzicht per maand krijg je achter elke maand een aantal gegevens te zien: 

 

Status = de mate waarin de gegevens voor deze maand reeds zijn ingevuld en verwerkt. Hier 

zijn drie mogelijkheden. 

 

1. Vrij voor ingave: Dit betekent dat er nog gegevens voor deze maand moeten of 

kunnen ingegeven worden. 

 

2. Klaar voor verzending: Alle overnachtingen voor de desbetreffende maand zijn 

ingevuld en staan klaar om doorgestuurd te worden naar FOD Economie en Toerisme 

Vlaanderen. Aanpassingen zijn nog steeds mogelijk. 

 

 Wijzig de status pas naar “Klaar voor verzending” wanneer alle groepen van de 

maand in kwestie VERTROKKEN zijn. 

 

3. Verzonden: De gegevens van deze maand zijn reeds verwerkt en verzonden. Er kan 

niks meer gewijzigd worden. 

 

 Wie NA verzending nog fouten opmerkt en deze alsnog wil rechtzetten dient 

contact om te nemen met Centrum voor Jeugdtoerisme vzw. CJT zal de 

statistieken van de maand(en) dan corrigeren. 

 

 

# dagen open = Het aantal dagen dat het centrum open was die maand. 
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# overnachtingen = Het totaal aantal overnachtingen (jeugd en volwassenen) van die 

maand. 

 

 Het totaal aantal overnachtingen kan hoger liggen dan de binnencapaciteit van 

het centrum (bijv. bij overnachtingen in tenten) 

 

# overnachtingen voor jeugd = Het totaal aantal overnachtingen van personen jonger dan 

31 deze maand.  

 

Percentage jeugd = Het aandeel jeugd van deze maand uitgedrukt in %. 

 

BELANGRIJK: Bij jeugdgroepen (Vlaams jeugdwerk, Waals & buitenlands jeugdwerk, scholen, 

andere jeugdgroepen) worden begeleiders die 31 jaar of ouder zijn, ALTIJD als jongeren 

meegeteld. In de groepsfiche dienen ze wel als +31 ingegeven te worden. 

Bij mindervalide volwassengroepen waarin zich “verlengde minderjarigen” bevinden, dienen 

deze personen  in de groepsfiche als -31 te worden ingegeven. 

 

Resultaten van vorige of volgende jaren kan je bekijken door onderaan in het scherm 

Jaaroverzicht per maand op     of   te klikken. 

 

Resultaten in Excel bewaren 

 

De resultaten van het jaaroverzicht per maand kan je ook als excel document opvragen en 

bewaren op je PC. Klik hiervoor onderaan op de pagina op 

 

 

Er verschijnt dan een nieuw scherm, waarin je wordt gevraagd om het bestand te openen of 

op te slaan.  

 

 

 

Het geopende of opgeslagen Excel-document kan je dan naar wens schikken en gebruiken 

om grafieken en dergelijke aan te maken. 
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Maandoverzicht beheren 

 

De statistieken van een bepaalde maand opvragen en beheren kan door in het jaaroverzicht 

per maand op de naam van de gewenste maand te klikken. Bv  

Er opent zich dan een maandoverzicht. 

 

 

 

Een aantal algemene gegevens zoals het jaar en de maand kan je niet wijzigen. 

De status en het aantal geopende dagen wel.  

 

Bij status kan je kiezen tussen  en . 

Wisselen tussen deze keuzes kan door op  te klikken en de juiste status uit de lijst te 

selecteren. 

 

 Wijzig de status pas naar “Klaar voor verzending” wanneer alle groepen van de 

maand in kwestie VERTROKKEN zijn. 

 

Het aantal geopende dagen kan je wijzigen door op  naast het aantal dagen te klikken en 

in de lijst het juiste aantal dagen te kiezen. 

 

Beide wijzigingen moeten bevestigd worden door onderaan te klikken op de knop 

. 

 

 

Gegevens verblijvende groepen wijzigen 

 

In het maandoverzicht krijg je steeds een overzicht van alle groepen die tijdens deze maand 

in je centrum verbleven hebben. De gegevens van deze verblijvende groepen kan je wijzigen 

door op te klikken.  

 

Een verblijf verwijderen doe je door op  te klikken. 

 

Een overzicht van alle groepen die in je centrum verbleven, kan je ook raadplegen via 

. Dan krijg je een chronologisch overzicht van alle groepen die in 

dit jaar reeds in je centrum verbleven. De gegevens van deze groepen kan je wijzigen en 

verwijderen op de hierboven beschreven manier. 
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Statistieken doorsturen 

 

Wanneer alle groepen, met vertrekdatum in de maand die je wil doorsturen, ingegeven zijn 

en de gegevens definitief zijn, moet je het maandoverzicht voltooien. Dit doe je door de 

status van deze maand op  te plaatsen. 

 

Controleer ook of het aantal dagen waarop je centrum open was klopt. Indien dat niet het 

geval is kan je via  het juiste aantal kiezen. 

 

Beide wijzigingen sla je op door op  te klikken.  

 

In het jaaroverzicht per maand krijgt de maand in kwestie nu de status . 

 

Bij het begin van de 5
de

 dag van de maand, worden de overnachtingen van alle 

jeugdverblijven waar de status  staat aangevinkt, doorgestuurd naar 

Toerisme Vlaanderen. Deze maand krijgt dan automatisch de status . Het is nu NIET 

meer mogelijk om overnachtingen toe te voegen met een vertrekdatum in deze maand. 

 

 

Even een voorbeeld ter verduidelijking 

 

Overnachtingen van groepen die aankomen in de maand januari en vertrekken in de maand 

februari, worden weergegeven in het maandoverzicht van februari. Ook al staan deze 

overnachtingen niet weergegeven in het maandoverzicht van januari, het gedeelte van het 

verblijf in januari wordt wel meegeteld bij de overnachtingstotalen van januari. 

 

De overnachtingstotalen van januari kunnen enkel nog wijzigen doordat overnachtingen 

worden toegevoegd van een groep die aankomt in januari en vertrekt in de februari. In dat 

geval worden de aanpassingen voor januari een maand later doorgestuurd naar Toerisme 

Vlaanderen samen met de overnachtingen van de maand februari. 

 

Toerisme Vlaanderen ontvangt de statistieken steeds met een maand vertraging, zodat de 

overlapping meteen kan worden bijgeteld bij januari. 

 

 

Om de overnachtingcijfers naar FOD Economie door te sturen, dien je gebruik te maken van 

een e-mail die je van ons ontvangt. Deze e-mail bevat een CSV-bestand in bijlage. Het 

doorsturen van de cijfers kan op twee manieren. 

1. De eenvoudigste manier is gewoon de e-mail forwarden naar FOD Economie. In de e-

mail staat het mailadres vermeld waarnaar je de e-mail kan forwarden. 

2. Een tweede manier is het CSV-bestand opladen op de site van FOD Economie. Dit 

staat verder uitgelegd in de begeleidende tekst van de e-mail. 

 

Cijfers afdeling jeugd 

 

De optie  verschijnt enkel bij centra die bij Afdeling Jeugd een subsidie 

(werking of personeel) hebben aangevraagd. Zij moeten tegen 1 februari een 

werkingsverslag indienen. De cijfers die hierin moeten ingevuld worden, kan je opvragen 

door op deze knop te drukken. Er opent dan een nieuw scherm.  
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Verschijnt dit scherm niet? Kijk dan na of de pop up blokkering van je browser is 

uitgeschakeld of geef handmatig toestemming voor het openen van het nieuwe scherm. 

Mogelijk krijg je bovenaan in je scherm de volgende boodschap te zien. 

 

 

 

Klik op deze boodschap zodat je een lijstje met keuzemogelijkheden te zien krijgt en kies voor 

“Pop-ups van deze website altijd toestaan” en klik vervolgens in de boodschap die je vraagt 

om je keuze te bevestigen op OK. 

 

 

 

Voor centra van het Type A en B ziet dit scherm er als volgt uit: 

 

 
 

Voor centra van het Type C verschijnt nog een extra tabel.  
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In deze extra tabel staan alle Vlaamse jeugdwerkgroepen die in het centrum verbleven. 

Centra van Type C moeten elk jaar minstens 10 verschillende Vlaamse 

jeugdwerkgroeperingen ontvangen.  

 

 Deze filtering dient handmatig te gebeuren door de uitbater. 

 

 

In het overzicht voor Afdeling Jeugd staan verder nog diverse statistieken (Dit is bij alle types 

het geval) 

 

1. Totaal aantal gerealiseerde overnachtingen voor het geselecteerde jaar. 

2. Totaal aantal gerealiseerde overnachtingen voor jeugd (-31) in het geselecteerde jaar. 

3. Gemiddelde percentage jeugd in het geselecteerde jaar. 

4. Totaal aantal gerealiseerde overnachtingen voor jeugd (-31) buiten de maanden juli 

en augustus in het geselecteerde jaar.  

 

  

De tabel met Vlaamse jeugdwerkverenigingen kan ook als excel document opgevraagd en 

bewaard worden op je PC. Klik hiervoor onderaan op de pagina op 

 

 

Er verschijnt dan een nieuw scherm, waarin je wordt gevraagd om het bestand te openen of 

op te slaan.  

 

 

 

 

OPGELET: Deze totalen kunnen verschillen met de totalen in het jaaroverzicht per 

maand. Het aantal overnachtingen per nacht kan voor de Afdeling Jeugd nooit hoger 

liggen dan de maximumcapaciteit van het gebouw. 

 

Bijv. Je gebouw heeft een capaciteit van 100 personen (erkend door Toerisme 

Vlaanderen). Er slapen 90 personen binnen en 25 buiten. Dan worden voor de Afdeling 

Jeugd slechts 100 personen meegeteld. 

 

Deze afronding gebeurt automatisch en verwijdert in de eerste plaats het teveel aan 

volwassenen. 

 

Als in bovenstaand voorbeeld 80 kinderen en 35 volwassenen deel uitmaakten van de 
groep, dan worden 80 kinderen en 20 volwassenen meegeteld. 
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Het bekijken van de gegevens voor Afdeling Jeugd uit het vorige of volgende jaar kan ook. 

Hiervoor moet je onderaan in het scherm “Jaaroverzicht per maand” op  of 

 te klikken.  

Daarna dien je opnieuw op de knop  te klikken. De cijfers voor het 

gekozen jaar openen dan in een nieuw pop-up scherm. 

 

 

Verschijnt dit scherm niet? Kijk dan na of de pop up blokkering van je browser is 

uitgeschakeld of geef handmatig toestemming voor het openen van het nieuwe scherm. 

Mogelijk krijg je bovenaan in je scherm de volgende boodschap te zien. 

 

 

 

Klik op deze boodschap zodat je een lijstje met keuzemogelijkheden te zien krijgt en kies voor 

“Pop-ups van deze website altijd toestaan” en klik vervolgens in de boodschap die je vraagt 

om je keuze te bevestigen op OK. 

 


