INSCHRIJVINGSSTROOK

PRAKTISCH

Mevr./Dhr.

................................................

Inrichters

Functie

................................................

Instelling

................................................

Adres

................................................
................................................

Tel.

................................................

E-mail

................................................

Schrijft in voor

......................... personen

- Voor de gehele cyclus*
- Voor volgende dagen*
□ Dag 1: vrijdag 7 oktober en
x
□ Dag 2: vrijdag 14 oktober

De vorming wordt gezamenlijk aangeboden door de UNICEFleerstoel kinderrechten aan de Faculteit Rechten, Universiteit
Antwerpen, de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, de vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit
Gent, de Faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent,
het Leuvens Instituut voor Criminologie en het Instituut voor
Sociaal Recht aan de K.U.Leuven, en het Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

Data en locatie

7 oktober, Gent: Faculteit Psychologie en Pedagogische
wetenschappen, leszaal 2A, Henri Dunantlaan 2.
14 oktober, Antwerpen: Universiteit Antwerpen, stadscampus, Prinsstraat 13.
18 november, Leuven: Faculteit Rechtsgeleerdheid, lokaal
DV3 01.01, Tiensestraat 41.
25 november, Brussel: Campus VUB, Faculteit Recht en Criminologie, Pleinlaan 2.
De vormingsdagen vinden telkens plaats van 10-16u.

□ Dag 3: vrijdag 18 november
□ Dag 4: vrijdag 25 november
en betaalt € 200
op rekeningnummer 001-5962091-62 van het Kenniscentrum Kinderrechten met vermelding van “naam + PAVO
2011”

Handtekening

................................................

Datum

................................................

*Schrappen wat niet past. Inschrijven kan in principe enkel
voor de gehele reeks. Minimaal moeten de cursisten de basismodule volgen op 7 oktober in combinatie met minstens
één themadag. Personen van eenzelfde organisatie die intekenen op een verschillend dagdeel kunnen wel onder één
(hoofd)inschrijving deelnemen.

Post-Academische Vorming

Doelgroep

De vorming richt zich op een brede doelgroep: jeugdwerkers,
welzijnswerkers, beleidsmedewerkers, juristen, advocaten,
magistraten, kinderrechtenactoren, NGO’s, onderzoekers…

Kinderrechten
tussen individuele
responsabilisering en
maatschappelijke
verantwoordelijkheid

Inschrijven

Het aantal deelnemers is beperkt tot 40. Inschrijven kan in
principe enkel voor de gehele reeks. Minimaal moeten de
cursisten de basismodule volgen op 7 oktober in combinatie
met minstens één themadag.
De inschrijvingsprijs bedraagt € 200. Dit bedrag omvat de
inschrijvingsprijs, koffie/thee, lunch en de publicatie nadien.
Inschrijven gebeurt via e-mail of antwoordkaart. De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op het rekeningnummer van KeKi. Een beperkt aantal
studenten kan gratis deelnemen na toelating van de organisatoren.
De uiterste datum voor inschrijvingen is 15 september
2011.

Erkenning

Getuigschrift van deelname.
Erkenning bij de Orde van Vlaamse Balies is hangende.
Goedkeuring in het kader van de permanente vorming van
jeugdmagistraten.

Meer informatie

Kathy.Vlieghe@keki.be; tel. 09/243 24 70

Gent/Antwerpen/Leuven/Brussel
oktober - november 2011

ACHTERGROND

De spanningen inzake (opvattingen over) de verantwoordelijkheden die kinderrechten met zich mee brengen vormen
de rode draad doorheen deze vorming. Hierbij kan het gaan
om een responsabilisering van het individu (het kind, de ouder, derden), of om de verantwoordelijkheid die rust op de
samenleving als collectiviteit. Tijdens de algemene startdag
worden de begrippen responsabilisering en verantwoordelijkheid verkend. Gedurende de volgende drie vormingsdagen
wordt het spanningsveld rond verantwoordelijkheid verder
onderzocht in een aantal concrete domeinen.
Deze vorming wil een kader bieden om vragen en knelpunten
aangaande ‘verantwoordelijkheid’ kritisch te benaderen vanuit een kinderrechtenperspectief.

PROGRAMMA
Algemene introductie: Verantwoordelijkheid
vanuit een kinderrechtenperspectief

Gent, 7 oktober 2011
De notie verantwoordelijkheid kan vanuit verschillende perspectieven worden benaderd: verantwoordelijkheid kan normatief worden benaderd, waarbij extern wordt gedefinieerd
wat verantwoordelijkheid al dan niet betekent. Verantwoordelijkheid kan ook worden benaderd vanuit een interactioneel
perspectief, waarbij verantwoordelijkheid vorm krijgt binnen
relaties zelf. Daarbij komt ook de vraag naar de agency van
kinderen naar voor.
Dagvoorzitter: Prof. Rudi Roose, Vakgroep Sociale Agogiek,
UGent; Vakgroep Criminologie, VUB; lid Raad van Bestuur
KeKi
Voormiddag
- De betekenissen van verantwoordelijkheid
Drs. Leo Van Garsse, Vakgroep Sociale Agogiek, UGent
- Agency van kinderen
Prof. Jan De Mol, afdeling Kinderpsychiatrie en Context, UZ
Leuven
- Vragen en discussie
Namiddag
In de namiddag wordt in groepjes verder gewerkt op de ochtendthema’s, met behulp van vragen en casussen.
Ingeleid en geleid door Prof. Rudi Roose

Baas over eigen lijf en leven

Antwerpen, 14 oktober 2011
Cijfers leren dat steeds meer jongeren seksueel actief zijn.
Het aantal tienermoeders is behoorlijk constant, maar het
aantal abortusvragen van minderjarigen stijgt jaar na jaar.
Zijn dat uitingen van de autonomie van jongeren, of moeten
ze tegen zichzelf beschermd worden? Welke stem moeten
kinderen krijgen in medische besluitvorming? En hoe werken de (grenzen aan de) autonomie van minderjarigen, en
ouderlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid door in
levenseindezorg bij kinderen?

Dagvoorzitter: Prof. Wouter Vandenhole, Faculteit Rechten,
UA; houder UNICEF-leerstoel kinderrechten; voorzitter KeKi
Voormiddag
- Seksueel gedrag bij jongeren: wat is normaal en waar
moeten we ingrijpen?
Drs. Katrien Symons, Vakgroep Sociologie, UGent
- Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ethiek tussen
kwetsbare kinderen en goede geneeskunde
Prof. Kris Dierickx, Centrum voor Biomedische Ethiek en
Recht, Faculteit Geneeskunde, K.U.Leuven
- Levenseindezorg bij kinderen
Drs. Evelien Delbeke, Faculteit Rechten, UA
- Debat
Namiddag
In de namiddag wordt in groepjes verder gewerkt op de ochtendthema’s, met behulp van vragen en casussen.
Ingeleid en geleid door Prof. Wouter Vandenhole

De rechtspositie van jongeren: groei naar verantwoordelijkheid?

Leuven, 18 november 2011
Minderjarigen zijn juridisch gesproken handelingsonbekwaam, althans dat was lang het uitgangspunt. Traditioneel
waren er daarop al uitzonderingen, en de laatste jaren wordt
steeds meer afgestapt van de leeftijdsgrens van 18 jaar als
het scharniermoment naar volwassenheid. Met name in de
jeugdhulp is gekozen voor een andere benadering van principiële bekwaamheid, voor een beperkt aantal elementen getemperd door een koppeling aan het beoordelingsvermogen
(dat op 12 jaar vermoed wordt aanwezig te zijn).
Op deze dag wordt de rechtspositie van jongeren tegen het
licht gehouden en de mogelijkheden en beperkingen ervan
onderzocht voor het nemen van, krijgen van, aanspreken op
‘verantwoordelijkheid’ (in verschillende betekenissen).
Dagvoorzitter: Prof. Johan Put, Instituut voor Sociaal Recht
en Leuvens Instituut voor Criminologie, K.U.Leuven; ondervoorzitter KeKi
Voormiddag
- Bekwaamheid en rechtspositie van jongeren (i.h.b. in de
jeugdhulp): kansenontwikkeling of overjuridisering?
Mevr. Min Berghmans, directeur Steunpunt Jeugdhulp
- Rechtspositie anders bekeken: stimulans tot of rem op
(gedeelde) verantwoordelijkheid van jongeren?
Prof. Rudi Roose, Vakgroep Sociale Agogiek, UGent; Vakgroep Criminologie, VUB; lid Raad van Bestuur KeKi
- Respons en inleiding van de discussie
Prof. Johan Put
- Discussie
Namiddag
Vanuit de ervaring van de deelnemers gaan we - in interviewstijl - op zoek naar wat de verantwoordelijkheid van jongeren zou kunnen zijn. We leggen onze ervaringen samen

en proberen een aantal gemeenschappelijke kenmerken te
definiëren, die worden getoetst aan de inhoud van de voormiddag.
Ingeleid en geleid door Dhr. Kurt De Backer, teamverantwoordelijke CAW Leuven

‘Harde aanpak’ van jeugddelinquentie: waar zijn
de kinderrechten?

Brussel, 25 november 2011
Sinds de jaren ’90 pleiten publieke opinie en menig politicus voor een ‘hardere’ aanpak van jeugddelinquentie. Een
jeugdsanctierecht is dringend noodzakelijk. De rol van de
kinderrechten binnen deze tendens is allesbehalve helder.
Daar waar kinderrechten en mensenrechten normaliter tot
doelstelling hebben bescherming te bieden tegen een (al te)
punitieve overheid en/of publieke opinie, rijst de vraag of de
groeiende aandacht voor kinderrechten niet net het omgekeerde heeft veroorzaakt. Als kinderen immers bekwame en
verantwoordelijke mensen zijn, mogen en dienen zij dan ook
niet als dusdanig bestraft te worden?
Op deze dag wordt ingegaan op de rol van de kinderrechten
binnen de hedendaagse context van een groeiende punitiviteit tegen jeugddelinquentie.
Dagvoorzitter: Prof. Els Dumortier, Vakgroep Criminologie,
VUB; lid Raad van Bestuur KeKi
Voormiddag
- Kinderrechten en groeiende punitiviteit
Prof. Els Dumortier & Prof. Jenneke Christiaens, Vakgroep
Criminologie, VUB
- Klachtrecht in de Nederlandse jeugdinstellingen
Dr. Ton Liefaard, Willem Pompe Instituut voor Criminologie,
Universiteit Utrecht
- Debat
Namiddag
Naar aanleiding van vier concrete casussen reflecteren de
deelnemers over wat ‘punitiviteit’ en ‘kinderrechten’ ‘concreet’ (kunnen) inhouden en betekenen.
Ingeleid en geleid door Prof. Els Dumortier & Prof. Jenneke
Christiaens

