DE PUBLICATIEDATABANK: SELECTIECRITERIA

Om inventarisatie in een databank werkbaar te maken, moeten duidelijke grenzen worden
getrokken. Deze afbakening impliceert keuzes die niet eenvoudig zijn, en vaak noodgedwongen
zullen samenhangen met de persoon die de selectie doorvoert.

Welke publicaties worden opgenomen?
Naar analogie van de KeKi-onderzoeksdatabank werd ervoor gekozen dat alle op te nemen
publicaties een expliciete, inhoudelijke focus op kinderrechten moeten tonen. Meer bepaald
moet minstens aan één van de volgende criteria voldaan zijn:
-

Het hoofdonderwerp van de studie verwijst expliciet naar kinderrechten
De publicatie behandelt de bedreiging of schending van kinderrechten
De publicatie behandelt interventies die kinderrechten beogen te bevorderen
Kinderrechten worden gebruikt in de methodologie van de publicatie (bijvoorbeeld via
participatieve onderzoeksmethoden met kinderen)
De publicatie behandelt kindvriendelijkheidstoetsen
De conclusies van de publicatie zijn relevant voor kinderrechten in Vlaanderen, België,
Europa of wereldwijd.

Welke publicaties worden niet opgenomen?
Uit de hierboven vernoemde afbakening volgt dat publicaties niet worden opgenomen wanneer
het gaat om:
-

-

Publicaties over onderzoek naar de oorzaken van fenomenen die kinderrechten
onrechtstreeks aanbelangen, maar waarbij de expliciete link met kinderrechten ontbreekt
(bv. een werk rond de oorzaken van armoede of pesten op school)
Publicaties die de situatie in een welbepaald land aankaarten (met uitzondering van
Vlaanderen/België), maar waarvan de conclusies geen breder toepassingsbereik hebben dan
dat land alleen.

Welke publicaties worden niet prioritair opgenomen?
Naast de hierboven vernoemde publicaties zijn er een heel aantal bijdragen aan het
wetenschappelijke debat rond kinderrechten die weliswaar interessant zijn, maar waarvan de
conclusies niet rechtstreeks relevant zijn voor Vlaanderen of België. Het gaat hier bijvoorbeeld
om vergelijkende studies tussen twee landen (andere dan België), om studies die een specifiek

kinderrechtenthema in een hele regio of werelddeel aankaarten (ander dan Europa), of om
studies die een specifieke geografische focus combineren met een brede theoretische
onderbouw.
Deze publicaties worden niet-prioritair in de databank opgenomen. Op dit vlak poogt de
databank dus ook niet even exhaustief te zijn.

Welke tijdschriftartikelen worden opgenomen?
Van een aantal tijdschriften met een specifieke focus op kinderrechten, worden alle artikelen
opgenomen in de publicatiedatabank. Concreet gaat het om het Tijdschrift voor Jeugd en
Kinderrechten,1 het Journal du Droit des Jeunes (*), en het International Journal of Children’s
Rights.
Daarnaast wordt een lijst van Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige tijdschriften
gescreend op relevante artikelen rond kinderrechten, en dit vanaf het jaar 2000 (zie Tabel 1).
Artikelen die relevant zijn vanuit een kinderrechtenperspectief en voldoen aan de
bovenvernoemde criteria, worden opgenomen. Artikelen die niet uit een van deze tijdschriften
komen maar toch de selectiecriteria vervullen, kunnen sporadisch eveneens worden
opgenomen.2
Tabel 1 - Gescreende tijdschriften3
(*) = Deze tijdschriften werden voorlopig nog niet opgenomen

Nederlandstalig

Nieuw Juridisch Weekblad
Nullum Crimen
Panopticon
Rechtskundig Weekblad (*)
Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (*)
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Tijdschrift voor Familierecht
Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk (*)
Tijdschrift voor Mensenrechten
Tijdschrift voor Strafrecht (*)
Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (*)
Tijdschrift voor Welzijnswerk

Franstalig (*)

Journal des tribunaux
Revue de droit familial
Revue de droit pénal et de criminologie
Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles
Revue du droit des étrangers
Revue régionale de droit
Revue trimestrielle des droits de l’homme
Revue universelle des droits de l’homme

Engelstalig

American Journal of Orthopsychiatry
American Psychologist
British Journal of Criminology
British Journal of Social work
British Journal of Sociology

Het TJK is slechts vanaf 2006 elektronisch beschikbaar. Oudere artikelen worden in de regel niet opgenomen.
Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een publicatie in het kader van een Vlaams onderzoeksproject dat in de deeldatabank
“Onderzoek” wordt opgenomen.
3 Deze selectie zal mogelijk uitgebreid worden in functie van de thematische KeKi-werking.
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Child Abuse & Neglect
Child Abuse Review
Child and Adolescent Social Work Journal
Child Care in Practice
Child Development
Child Indicators Research
Childhood
Children & Society
Children and Youth Services Review
Children's Legal Rights Journal (*)
Early Childhood Education Journal
Family Law Quarterly
Human Rights Law Review
Human Rights Quarterly
International Journal of Child & Family Welfare
International Journal of Child Rights Research and Education (*)
International Journal of Early Childhood
International Journal of Early Years Education
International Journal of Law, Policy and the Family
International Journal of Social Welfare
International Journal of the Sociology of Law
International Social Work
Journal of Adolescence
Journal of Social Issues
Journal of Social Policy
Journal of Social Welfare and Family Law
Journal of Social Work
Netherlands Quarterly of Human Rights
Whittier Journal of Child & Family Advocacy (*)
Youth Justice

Welke boeken worden opgenomen?
De selectie van op te nemen boeken gebeurt op basis van een pragmatische screening en
opvolging van toonaangevende (inter)nationale uitgeverijen. Alle boeken waaraan in het TJK
een boekbespreking wordt gewijd, worden opgenomen. Ook hier geldt dat in de regel geen
boeken worden opgenomen ouder dan het jaar 2000.
In de mate van het mogelijke worden ook afzonderlijke boekhoofdstukken opgenomen,
voornamelijk wanneer deze bijzonder relevant zijn vanuit een kinderrechtenperspectief, maar
wanneer een expliciete kinderrechtenfocus in het gehele boek ontbreekt.
Boekbesprekingen maken in de regel geen deel uit van de databank.

