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Inleiding

Op 10 november vond de zesde editie van de Research on Stage van het
Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) plaats. Op deze dag, waar coördinerend minister
voor Kinderrechten, Benjamin Dalle, de aftrap gaf, stond het welzijn van kinderen en
jongeren centraal. De openingsspeech van de minister vind je hier terug. Daarnaast
kregen we meer te horen over het Vlaamse Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan,
waar welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling één van de prioriteiten
vormt. Ook gaven we het podium aan verschillende academici die onderzoek doen
naar welzijn van kinderen en jongeren. Ten slotte luisterden we naar de Vlaamse
Kinderrechtencommissaris en naar twee jongeren, die in hun artistieke werk ook
bezig zijn met mentaal welzijn. Meer info daarover kan je hier terugvinden.
KeKi tracht vanuit een platformrol steeds verschillende actoren te verbinden en te
stimuleren om kennis uit te wisselen en samen te ontwikkelen. Op deze dag was er
daarom ook plaats voor dialoog tussen de deelnemers. In kleine groepen gingen we in
gesprek met zowel praktijkwerkers, onderzoekers als beleidsmakers over het welzijn
van kwetsbare kinderen en jongeren. We trachtten te achterhalen wat volgens hen de
grootste uitdagingen zijn op vlak van welzijn van kinderen en jongeren in kwetsbare
situaties en wat er nodig is om hiermee aan de slag te gaan. Het verslag en de
uitkomst van deze gesprekken kan je ook terugvinden in dit rapport.
Wij nodigen iedereen van harte uit om aan de slag te gaan met de resultaten van deze
dag. Wil je meer weten of wil je in gesprek gaan over hoe we samen het welzijn van
kinderen en jongeren kunnen verhogen? Contacteer ons via info@keki.be.
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Aan de slag met welzijn vanuit een
kinderrechtenbenadering
Ellen Van Vooren is coördinator bij het Kenniscentrum
Kinderrechten (KeKi). Zij verzorgde het openingswoord op de
Research on Stage.

Aandacht voor welzijn blijft essentieel
Het welzijn van kinderen en jongeren staat onder druk. Welzijn is nochtans geen
nieuw thema. Zo zagen we dat dit onderwerp voor de tweede keer op rij werd
verkozen door kinderen en jongeren als prioritair thema, in de Touristenbevraging.

De Touristenbevraging is een bevraging die bij kinderen en
jongeren, voorafgaand aan de verkiezingen van de nieuwe
Vlaamse Jeugdraad, werd gehouden. Meer info over deze
bevraging is hier terug te vinden.

Kinderen en jongeren vragen hierbij dat er werk wordt gemaakt omtrent het taboe
dat bestaat rond mentale gezondheid en willen meer investeringen in toegankelijke
hulpverlening.
Ook andere cijfers en onderzoek tonen aan dat er aandacht nodig is voor welzijn.
Veel kinderen en jongeren ervaren geen zorgeloze kindertijd en adolescentie. Er is
sprake van grote (prestatie-)druk, stress, soms geweld en bijgevolg heel wat mentale
en fysieke problemen. Uit cijfers van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
blijkt dat in vergelijking met andere leeftijdsgroepen zelfmoordpogingen, net zoals
zelfmoordgedachten, vrij frequent voorkomen bij jongeren. 3,8% van de Vlaamse
jongeren tussen 15 en 24 jaar heeft bijvoorbeeld ooit een zelfmoordpoging
ondernomen, aldus de gezondheidsenquête (2018).
Ook toont het recente jaarverslag van het Agentschap Opgroeien dat het aantal
kinderen en jongeren in de jeugdhulp jaar na jaar blijft stijgen.
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Toch zijn er ook andere meer hoopgevende signalen en kunnen we welzijn ook vanuit
een positiever kader benaderen. Zo toont de JOP-monitor uit 2018 bijvoorbeeld
dat de meerderheid van de Vlaamse jongeren tussen 15 en 17 jaar (77%) aangeeft
(helemaal) akkoord te gaan met de stelling ‘Ik ben blij met mijn leven’.



Meer weten over de JOP-monitor? Klik hier.

Kijken naar welzijn vanuit kinderrechten: een juridisch en
maatschappelijk verhaal
Er bestaat in de literatuur geen consensus over dé definitie van welzijn. Toch zijn er
een aantal elementen die vaak terugkomen. Welzijn wordt vaak geassocieerd met
een goed leven of de mate waarin je behoeften zijn bevredigd in alle aspecten van
het leven. Het gaat over een samenhang tussen fysieke, emotionele, psychische en
sociale elementen.
Juridisch gezien worden kinderrechten, zowel internationaal als nationaal, vertaald
in verdragen, wetten, regulering en beleid. De bekendste en meest gebruikte invulling
van kinderrechten vinden we terug in het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind,
of kortweg het Kinderrechtenverdrag (VRK, 1989).
In het Kinderrechtenverdrag vinden we geen specifieke definitie met betrekking tot
het welzijn van kinderen en jongeren. Welzijn wordt zelden expliciet vernoemd in het
Kinderrechtenverdrag, ondanks het feit dat het koppelen van ‘kinderrechten en welzijn’
steeds vaker voorkomt. Eén plek waar welzijn wel expliciet vernoemd wordt, is de
preambule van het Kinderrechtenverdrag.

De preambule is de inleiding van het Kinderrechtenverdrag en
zegt ons meer over de veronderstellingen die aan het verdrag
ten grondslag liggen, en wat de doelstellingen ervan zijn.

We zien echter wel dat er heel wat rechten vervat zitten het Kinderrechtenverdrag
die het welzijn van kinderen en jongeren garanderen, zoals het recht op identiteit
(art. 8), het recht om gehoord te worden (art. 12), het recht op vrijheid van gedachte,
geweten en godsdienst (art.14), het recht op bescherming tegen mishandeling en
verwaarlozing (art.19) en het recht op vrije tijd, ontspanning en culturele activiteiten
(art.31). Het Kinderrechtenverdrag is met andere woorden een bijzonder omvattend
document dat een unieke manier biedt om te werken aan het welzijn van alle kinderen
en jongeren.
Het welzijn van kinderen en jongeren kan alleen bestaan als al hun rechten vervuld
zijn - waaronder het recht om te overleven en zich te ontwikkelen, om vrij te zijn van
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discriminatie, om hun belangen te laten meewegen en om hun stem te laten horen
en meewegen. Zo kan het kinderrechtenkader leidinggevend zijn in de discussies
over het welzijn van kinderen en jongeren. Er moet met andere woorden rekening
gehouden met de vier leidende principes van het Kinderrechtenverdrag:
 Non-discriminatie: zorgen we dat het welzijn van alle kinderen en jongeren en ook
die in de meest precaire situaties wordt gerespecteerd?
 Zijn de voorzieningen, infrastructuur en omgeving voldoende afgestemd op de
ontwikkelingsbehoeften van kinderen en jongeren?
 We nemen regelmatig beslissingen in het belang van kinderen en jongeren, in het
belang van hun welzijn. Hoe kennen we de impact van de beslissingen op hun
leefwereld?
 Op welke manier kennen we de mening van kinderen en jongeren over welzijn en
geven we ook gewicht aan die mening?
Hoewel de rechten uit het Kinderrechtenverdrag een kader bieden voor organisaties
en professionals die met kinderen en jongeren werken, is er meer nodig dan ‘lezen en
implementeren’. Kinderrechten hebben namelijk ook een maatschappelijke betekenis.
Daarbij kijken we naar de plaats die kinderen en jongeren krijgen in de context waarin
zij zich bevinden en onze basishouding als professional. Kinderrechten krijgen
namelijk mede betekenis in de manier waarop volwassenen (bv. hulpverleners,
leerkrachten, rechters) en structuren (bv. voorzieningen, scholen, procedures)
met kinderen en jongeren omgaan. Dit manifesteert zich in elke professionele of
persoonlijke context door onze houding, onze waarden, ons gedrag, onze cultuur en
onze overtuigingen.
Welzijn kan verschillende zaken betekenen afhankelijk met welke bril je er naar
kijkt. Welzijn bekijken vanuit kinderrechten is geen of/of verhaal. Verder is welzijn
geen statisch begrip, het is een veranderlijk iets en moet worden bekeken als een
continuüm. Bovendien is het cruciaal dat we als beleidsmaker, onderzoeker of
praktijkwerker actief op zoek gaan naar de betekenis die kinderen en jongeren zelf
geven aan het begrip welzijn.
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De link tussen welzijn en het Vlaamse Jeugden Kinderrechtenbeleidsplan
Janne Vermeesch is beleidsmedewerker bij het Departement
Cultuur, Jeugd en Media. Zij nam ons mee doorheen het
nieuwe Vlaamse Jeugd en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en
belichtte de link met welzijn van kinderen en jongeren.
Contactgegevens: janne.vermeesch@vlaanderen.be

Wat is het Vlaamse Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan
(JKP)?
Het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (hierna JKP) is een transversaal beleidsplan,
verankerd aan het decreet rond het vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Dit
plan wordt niet enkel vormgegeven vanuit de bevoegdheid Jeugd, maar is een
samenwerking van de hele Vlaamse Regering: het verenigt de inspanningen van de
Vlaamse regering voor kinderen en jongeren.
Het plan vertrekt vanuit een omgevingsanalyse met bestaand relevant onderzoek
waaronder ook bevragingen van kinderen en jongeren en kwalitatieve studies die de
stem van kinderen en jongeren binnen brengen. We kijken ook verder dan Vlaanderen
door het actief toepassen van verschillende internationale kaders zoals het
Kinderrechtenverdrag, de Slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de Rechten van
het Kind en de EU-strategie voor jongeren.
Elke legislatuur wordt er een participatief proces opgezet om de doelstellingen van
het JKP te bepalen, naast de doelstellingen die reeds in het decreet vervat zitten,
namelijk het inzetten op gelijke kansen, het stimuleren van brede ontwikkelingskansen
voor kinderen en jongeren en creëren van ruimte en vermogen bieden tot
betrokkenheid (dus het stimuleren van formele en informele participatie).
Het meest recente JKP (2020-2024) is het vijfde plan. Uit het proces van de
voorgaande plannen zijn er veel lessen getrokken. Deze conclusies gaven de
aanleiding tot een nieuwe aanpak, dat werd verankerd in een ministerieel besluit in
2018. Hiermee besliste de Vlaamse regering dat het nieuwe plan een actiegericht plan
zal zijn, waarbij het engagement wordt opgenomen om projectmatig aan de slag te
gaan met een beperkt aantal complexe thema’s.
Het huidige JKP werkt met vijf prioriteiten, waarbij er getracht wordt om aan elke
prioriteit een budget te koppelen. Bovendien is er ook het verticaal overleg in het leven
geroepen, waarbij er gesprekken gevoerd worden tussen de betrokken ministers en
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vertegenwoordigers van kinderen en jongeren, zoals het Kinderrechtencommissariaat
en de Vlaamse Jeugdraad. Tijdens dit overleg kan er uitgewisseld worden over brede
dossiers en thema’s, ook wanneer deze niet vervat zitten in het JKP.

De vijf prioriteiten?
̝ Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling
̝ Gezonde en leefbare buurten
̝ Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet
̝ Vrijetijdsbesteding voor allen
̝ Mediawijsheid

Wat is de link met welzijn?
De Vlaamse overheid wil met dit plan onder meer het welbevinden en de positieve
identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren versterken. Door specifiek voor deze
prioriteit te kiezen wil de overheid kinderen en jongeren, maar ook hun netwerk en
de samenleving, de veerkracht en zuurstof geven om met diverse uitdagingen om te
gaan, zoals prestatiedruk, psychische problemen, diversiteitskwesties, geweld, enz.
Elke prioriteit binnen het JKP bestaat uit twee tactische doelstellingen, waaraan
steeds twee operationele doelstellingen zijn gekoppeld. Zowel de tactische als
operationele doelstellingen maken het belang van sectoroverschrijdend samenwerken
duidelijk.

Voor de prioriteit welbevinden en de positieve identiteitsontwikkeling gaat het om de
volgende doelstellingen:
1.

De Vlaamse overheid voert een gericht integriteitsbeleid waarin actief wordt ingezet
op een geïntegreerde aanpak van geweld die vertrekt vanuit het verhaal en de vraag
van het kind en de jongere. Wat zijn opvallende elementen?
• Het geïntegreerde aspect: aangezien het om een transversaal plan gaat, is een
samenwerking van sectoren echt wel noodzakelijk.
• Steeds vertrekkende vanuit de vraag van kinderen en jongeren zelf.
De twee operationele doelstellingen die hier bij horen zijn de volgende:
•

We stimuleren kennisopbouw, expertise-uitwisseling en samenwerking waarbij
vertrokken wordt vanuit de positie en de leefwereld van het kind of de jongere.
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Ċ

•

2.

Ook al bestaan er reeds heel wat structuren, moeten deze duurzaam
worden opgevolgd. Ook moet er bekeken worden of er een meer
overkoepelende visie kan worden geformuleerd om vanuit eenzelfde
overtuiging te vetrekken en naar iets concreet toe te werken.

We zetten in op een gecoördineerde integrale aanpak van (cyber)pesten.
Ċ Pesten is een breed en belangrijk thema, waar al heel wat expertise
rond bestaat. Toch is het niet evident om informatie te zoeken (zoals
contactpersonen of methodieken). Met verschillende partners en
experten wordt gekeken hoe we dit kunnen verbeteren.

De Vlaamse overheid stimuleert initiatieven zowel op collectief als individueel
niveau die leiden tot ontmoeting, een versterking van de weerbaarheid en erkenning
van de veerkracht van ieder kind en jongere.
Deze tweede doelstelling is meer praktijkgericht en benadrukt alweer de nood aan
samenwerking. Ook de brug naar jeugd en jeugdwelzijnswerk wordt hier gemaakt.
De twee operationele doelstellingen zijn:
•

We zetten in op zorgzame netwerken die bijdragen tot een verbeterde
levenskwaliteit.
Ċ Hierbij is het lokale niveau van groot belang: het echte contact gebeurt
namelijk op het lokale niveau.

•

We bevorderen de veerkracht en de mentale weerbaarheid van kinderen en
jongeren waarbij vertrokken wordt vanuit de vraag van het kind of de jongere
zelf.
Ċ Het aanbod moet op maat zijn en kinderen en jongeren moeten hierbij
betrokken worden. Heel wat organisaties binnen jeugdwerk gaan al aan
de slag met dit thema en ontwikkelen hiervoor de nodige methodieken.
De bedoeling is om meer zicht te krijgen op welke expertise er reeds
is en wat er leeft en hoe deze initiatieven van onderuit nog meer
ondersteund kunnen worden.

Voor meer informatie rond het proces van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan kan
je steeds terecht op www.jeugdbeleid.be en https://jkp.vlaanderen.

Hoe gaat het nu verder?
Op 25 september 2020 werd dit plan met alle doelstellingen goedgekeurd door de
Vlaamse regering. Op dit moment wordt door de bevoegde ministers en betrokken
beleidsdomeinen verder getimmerd aan concrete acties, wat gecoördineerd wordt
door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
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Het blijft ook tijdens de lopende legislatuur belangrijk om te kijken hoe het gaat met
kinderen en jongeren, wat de gerealiseerde acties zijn en wat de concrete resultaten
inhouden. Dit plan moet met andere woorden gemonitord worden. Daarom gaat het
Jeugdonderzoeksplatform (JOP) aan de slag om indicatoren te ontwikkelen voor het
nieuwe JKP. De prioriteiten van het JKP worden gekoppeld aan een reeks indicatoren,
vooral vanuit bestaande bevragingen of data die afkomstig zijn uit administratieve
gegevens. Op die manier kunnen we de voortgang van het plan zichtbaar maken
en houden we tegelijkertijd de vinger aan de pols bij kinderen en jongeren in de
samenleving.

International Survey of Children’s WellBeing (ISCWeB): het subjectieve welzijn van
kinderen onderzocht
Jessy Siongers is als sociologe verbonden aan de UGent en
de VUB. Sinds 2012 staat ze in voor de algemene coördinatie
van het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie aan
de UGent. Zij is tevens een van de promotoren van het
Jeugdonderzoeksplatform (JOP). Vanuit het JOP werkte
ze mee aan het Vlaamse luik van Children’s Worlds, een
internationaal onderzoek naar het welzijn van kinderen. Haar
onderzoeksinteresses situeren zich binnen de domeinen van
de jeugdsociologie, cultuursociologie en onderwijssociologie.
Contactgegevens:
jessy.siongers@ugent.be – jessy.siongers@vub.be

Inleiding
Het ISCWeB-onderzoek is een internationale studie naar het subjectieve welzijn van
kinderen. De focus op kinderen tussen 8 en 12 jaar maakt dit onderzoek uniek, want
deze groep kinderen krijgt slechts beperkte aandacht in onderzoek.
In wat volgt bekijken we de resultaten van de derde fase van het onderzoek. Hieraan
namen 35 landen of regio’s deel, van over heel de wereld. Er namen 128.788 kinderen
deel, waarvan ongeveer 50.000 uit Europa. Ook Vlaanderen nam voor de eerste keer
deel aan deze studie en bereikte 3.322 Vlaamse kinderen. Meer informatie over het
internationale onderzoek en alle resultaten kan je hier terugvinden.
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Kinderen centraal binnen dit onderzoek
Het Kinderrechtenverdrag zorgde wereldwijd voor een verhoogde interesse in het
welzijn van het kind, net zoals het recht van het kind op een eigen mening in zaken
die hem of haar aanbelangen. Het perspectief van het kind staat in dit verdrag
steeds centraal en kinderen worden dan ook gezien als sociale actoren. Ook dit
onderzoek legt de klemtoon op de manier waarop kinderen als sociale actoren
zélf hun leefsituatie, omgeving en context percipiëren en vertrekt vanuit een
kinderrechtenperspectief. In plaats van te kijken naar hun leefomgeving, werd in dit
onderzoek hun persoonlijke ervaring bevraagd. Daarbij kregen ze zelf ook inspraak in
de thema’s die aan bod kwamen.

Hoe gebeurde dit onderzoek?
Deze survey maakte gebruik van een gestratificeerde toevalssteekproef van
50 Nederlandstalige lagere scholen in Vlaanderen en Brussel. Het Vlaamse
onderzoeksteam ondervroeg in deze scholen in totaal 3.322 kinderen uit het tweede,
vierde en zesde leerjaar. Deze leerjaren werden geselecteerd om zo goed mogelijk de
vooropgestelde doelleeftijden (8, 10 en 12 jaar) te bereiken. Niet alle deelnemende
landen of regio’s hebben al deze leeftijdsgroepen bevraagd.
De bevraging polste naar de tevredenheid van kinderen over negen thema’s zoals
relaties, vrije tijd, school en vrienden. Ook het algemene welbevinden werd in kaart
gebracht, net zoals kennis van kinderen over kinderrechten. De focus binnen de studie
lag niet enkel op problemen of gedrag, maar benaderde de diverse thema’s ook op
een evolutieve en positieve manier. De afname van de survey gebeurde in de klas. In
een deel van de scholen gebeurde dit via een schriftelijke vragenlijst, in een ander deel
via tablets die ter beschikking gesteld werden door de onderzoekers.
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De Vlaamse resultaten in perspectief
Vlaanderen lijkt behoorlijk goed te scoren wat betreft algemeen welzijn. Zo zien
we dat Vlaamse kinderen 8,7 scoren op vlak van cognitief welzijn (dus de eigen
tevredenheid over het leven), op een schaal van 0 tot 10. Op vlak van affectief
subjectief welzijn scoren Vlaamse kinderen gemiddeld 7 op 10. Hierbij gaat het over
de mate waarbij zij bepaalde gevoelens hebben ervaren de afgelopen twee weken.
76% is dan weer zeer tevreden over het leven in het algemeen.
Maar deze cijfers vertellen echter weinig wanneer we deze niet vergelijken met andere
regio’s en landen. Het is dan ook belangrijk om te kijken naar hoe Vlaanderen scoort
in vergelijking met de rest van Europa. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt,
scoren Scandinavische landen niet het hoogste op het vlak van welzijn. Het zijn net
landen in Zuid- en Oost-Europa, waar mensen vaak in meer precaire omstandigheden
leven, die hoger schoren. Albanië, Kroatië en Griekenland scoren het hoogste.
Vlaanderen scoort dan weer onder het Europese gemiddelde.
Bepaalde groepen in Vlaanderen uiten zich minder tevreden, zoals meisjes, kinderen
in migratie, kinderen uit gebroken gezinnen en kinderen die opgroeien in minder
gunstige financiële situaties. Algemene levenstevredenheid hangt ook samen met
de mate waarin kinderen het gevoel hebben dat er naar geluisterd wordt. Algemeen
gesproken zien we dat kinderen in Vlaanderen het meest tevreden zijn over materiële
zaken, over relaties en over gezondheid.

Vlaamse kinderen minder tevreden over school dan
Europese leeftijdsgenoten
Kinderen in Vlaanderen zijn het minst tevreden over school. Bij 10- en 12-jarigen geeft
de helft of meer van de bevraagde kinderen aan zeer tevreden te zijn over het leven
als leerling op school (50%), over de andere kinderen in de klas (51%) en over wat ze
leren (61%). Toch is er ook een grote groep die aangeeft dat ze niet tevreden zijn.
Op vlak van school scoort Vlaanderen in vergelijking met andere Europese landen
en regio’s niet zo goed. Dit geldt ook voor veel van onze buurlanden en voor
Scandinavische landen.
Wat betreft schooltevredenheid stellen we geen verschil vast op vlak van gender,
leeftijd, financiële situatie of migratieachtergrond. Wel zien we een sterke samenhang
tussen tevredenheid over school en de schoolbeleving. Die beleving wordt bepaald
door de leerkracht, het hebben van een veilig gevoel, het gevoel gehoord te worden en
de mate waarin anderen helpen bij problemen.
Met de stelling ‘Op school kan ik keuzes maken over dingen die belangrijk zijn voor
mij’ gaat 40,1 % van de Vlaamse kinderen volledig akkoord, ten opzichte van 43,5 %
gemiddeld over alle Europese landen/regio’s. Slechts 4% van de Vlaamse kinderen gaat
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niet akkoord met de stelling. Toch geeft ook 16% van de kinderen aan niet akkoord te
gaan met de stelling dat zij mee beslissingen mogen nemen op school. De stem van
kinderen wordt dus wel gehoord op school, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering.
Vooral wat betreft fysiek en mentaal geweld op school, scoort Vlaanderen minder goed
dan de rest van Europa. Ruim de helft van de Vlaamse leerlingen (56%) geeft aan dat er
minstens wekelijks wordt gevochten op school en 8% geeft zelfs aan dat dat elke dag
gebeurt. Een op drie zegt de voorgaande maand minstens een keer uitgesloten geweest
te zijn. Een op twee kreeg in datzelfde tijdsbestek te maken met lelijke woorden en 3
op 10 geeft aan geslagen of geschopt te zijn; 15% werd zelfs meermaals geslagen of
geschopt.

Vlaamse kinderen zijn weinig op de hoogte van hun rechten
De kennis van kinderen over hun eigen rechten, neemt toe met hun leeftijd.
Gaandeweg leren kinderen tijdens de lagere school hun rechten kennen. 18,7 % van
de 8-jarigen geeft aan te weten welke hun rechten zijn, ten op zichtte van 34% van de
10-jarigen en 47% van de 12-jarigen die aan geven kennis te hebben van zijn of haar
rechten.
Wat betreft de tevredenheid over hoe er door volwassenen naar kinderen geluisterd
wordt, scoort Vlaanderen alweer lager dan andere Europese leeftijdsgenoten. 60,4 %
van de Vlaamse kinderen is heel tevreden met hoe er naar hen geluisterd wordt door
volwassenen, ten opzichte van het Europese gemiddelde van 69,5%.

Het gaat goed met Vlaamse kinderen, maar sommige
groepen hebben meer aandacht nodig
In tegenstelling tot wat er verwacht werd, scoren kinderen in Albanië, Griekenland
en Roemenië het hoogst op het vlak van algemeen welzijn. Wanneer we specifiek
kijken naar Vlaanderen, gaat het algemeen gesproken goed tot zeer goed met
Vlaamse kinderen. De algemene levenstevredenheid hangt sterk samen met de mate
waarin kinderen tevreden zijn over hoe er naar hen geluisterd wordt door volwassen.
Maar we mogen ons niet blind staren op gemiddelden. Er is nog steeds een grote
groep die zich niet goed voelt of die in minder goede omstandigheden opgroeien.
Kinderen die in meer gedepriveerde omstandigheden opgroeien en kinderen met een
migratieachtergrond zijn minder tevreden met (bepaalde facetten van) hun leven.
In vergelijking met andere Europese landen en regio’s scoort Vlaanderen omtrent
tevredenheid op verschillende levensdomeinen eerder laag tot gematigd. Een aantal
‘objectieve’ indicatoren van levensomstandigheden en sociale achtergrond verklaren
maar deels de tevredenheid op verschillende domeinen. De subjectieve beleving van
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het eigen leven en het referentiekader heeft eveneens een belangrijke impact.

Aan de slag met dit onderzoek
Zowel voor beleidsmakers, praktijkwerkers als onderzoekers is het belangrijk om het
perspectief van kinderen in rekening te brengen. Het is belangrijk om in gedachten te
houden dat de kindertijd een cruciale levensfase is en dat armoede en deprivatie een
duurzame impact hebben op mensen. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat
deze problematiek blijvend aandacht nodig heeft. Het is daarnaast ook belangrijk om
aandacht te hebben voor dat deel van de Vlaamse kinderen die zich (al eens) minder
goed in hun vel voelen of zich gespannen voelen.
Ook voor kinderen die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties en/of
ontevreden zijn met de omstandigheden waarin ze opgroeien is permanent aandacht
nodig. Er is ten slotte oog nodig voor de verschillende facetten van welbevinden en de
relatie met de verschillende contexten waarin kinderen zich begeven.
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Kunst als Spiegel: een arts based
mindfulnessprogramma voor jonge kinderen
Katrien Goossens werkt binnen UCLL als onderzoeker voor
het expertisecentrum Education & Development. Daarnaast
is ze ook verbonden aan het Departement Management
waar ze de rol coördinator opneemt binnen Banaba
Advanced Business Management: Cultuurmanagement. In
haar onderzoeksprojecten lag de afgelopen jaren sterke
focus op creativiteit, kunst- en cultuureducatie, growth
mindset, stressregulatie en mindfulness. Zij begeleidde
zowel studenten in opleiding als leerkrachten binnen deze
domeinen. Katrien werkt samen met Isabelle Goris en Hanne
Vanmierlo aan dit praktijkgericht onderzoek.
Contactgegevens:
Katrien.Goossens@ucll.be en Hanne.vanmierlo@ucll.be

Inleiding
Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ‘Kunst als Spiegel’ ontwikkelt een artsbased mindfulness programma met en voor leerkrachten uit kleuter- en lager onderwijs
op maat van een jonge doelgroep (kinderen tussen 5 en 8 jaar). De onderzoekers gaan
samen met leerkrachten na wat de betekenis van een dergelijk programma is voor
jonge kinderen en voor hun leerkrachten.

Het belang van inzetten op emotieregulatie bij jonge
kinderen
Dit onderzoek gaat uit van een prangende vraag vanuit het werkveld, namelijk hoe we
preventief kunnen werken aan het omgaan met stresservaringen bij kinderen en hoe
we leerkrachten kunnen ondersteunen om om te gaan met moeilijke emoties zodat
kinderen hun mentale veerkracht kunnen versterken.
Binnen dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek kiezen we er bewust voor om
in te zetten op een jonge doelgroep, van de derde kleuterklas tot en met het tweede
leerjaar. We zien immers dat deze periode in het leven van kinderen heel wat kansen
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biedt om te werken rond emotiebewustzijn en emotieregulatie. Breinonderzoek toont
aan dat er op die jonge leeftijd een versnelde groei is binnen de neurale netwerken
die de executieve functies aansturen. Concreet wil dit zeggen dat kinderen van die
leeftijd een toenemende controle ervaren over hun aandacht, impulsen, emotioneel
bewustzijn, enz.
Mindfulness biedt kinderen veel oefenkansen om hierop in te zetten en een stevige
basis te leggen voor de toekomst. Het brein van kinderen is ook erg plastisch in deze
periode van de ontwikkeling waardoor de impact van goede interventies in deze
leeftijdsperiode groot kan zijn.

Wat vormde de inspiratie van dit onderzoek?
Het werk van de Canadese onderzoeker, prof. Diana Coholic, vormde de inspiratie van
dit onderzoek. Zij merkte vanuit haar onderzoek en praktijk op dat het aanbieden van
mindfulness voor kinderen in niet-schoolse context een uitdaging was. Vanuit deze
vaststelling ontwikkelde ze een arts-based programma waarin ze mindfulness breed
bekijkt en op een open en actieve manier met kinderen en tieners werkt aan thema’s
zoals aandacht, lichaamsbewustzijn en emoties met als doel het bevorderen van
veerkracht bij kinderen en tieners. Het onderzoek van prof. Coholic toont de effectiviteit
aan van dit arts based mindfulness programma voor een groep kinderen vanaf 8 jaar
in de niet-schoolse context.
Hoewel er al heel wat onderzoek rond mindfulness bij kinderen gebeurde, zien we dat
er op dit moment weinig onderzoek naar de jonge doelgroep is.

Veerkracht, mindfulness en ‘arts based’ aanbod, wat is dat?

Veerkracht houdt in dat je constructief om kan gaan met specifieke uitdagingen die
je tegenkomt in het leven. Dit impliceert ook dat je ook als het even moeilijk gaat, je
hierbij kan stilstaan en kan aanvoelen hoe je goed voor jezelf kan zorgen en wie/wat je
hiervoor nodig hebt. Goed voor jezelf zorgen betekent immers niet dat je alles alleen
moet doen. Zeker kinderen hebben steun nodig van leerkrachten, ouders, grootouders,
…. om te leren omgaan met gevoelens van stress en (hevige) emoties.
Mindfulness is een vorm van meditatie, waarbij je leert stilstaan bij je gedachten en
gevoelens in het hier en nu, je deze leert aanvaarden zonder ze te veroordelen of weg
te duwen. Je merkt m.a.w. je gevoelens, gedachten en lichaamssensaties op met een
milde, open, aandachtige blik (Maex, 2008). Mindfulness is een uitnodiging om in de
drukke wereld van vandaag de dag even stil te staan bij jezelf en de wereld rondom je.
Mindfulness kan kinderen handvaten bieden om goed voor zichzelf te zorgen. Via
mindfulness leer je immers om even in te checken bij jezelf, leer je lichaamssensaties
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zoals spanning of ontspanning herkennen en word je je op die manier meer bewust
van hoe het met je gaat. Soms voel je je rustig en fijn, soms is er onrust en stormt
het vanbinnen. Pas als je voelt hoe het met je gaat, kan je, ook samen met anderen,
bekijken wat jou op dat moment helpt. Soms is dat lekker rennen, soms is dat een fijn
gesprek met iemand die je vertrouwt.
Een arts based aanbod is een aanbod van activiteiten waarin kunstzinnige werkvormen
zoals muziek, drama, beeld,… worden geïntegreerd. Het integreren van kunst binnen
een mindfulnessaanbod biedt kinderen de mogelijkheid om het hier en nu te ervaren via
zintuigelijke ervaringen. Zo oefenen kinderen op een heel laagdrempelige en speelse
manier om bewust te voelen, te horen, te ruiken, …Klanken, geuren en tactiele materialen
bieden kansen om even helemaal in het hier en nu te zijn. Daarnaast zetten kunstzinnige
werkvormen ook in op het ervaren en beleven van gevoelens en lichaamssensaties. Zo
kan je bijvoorbeeld bewust ervaren wat snelle of net heel trage bewegingen met je doen
tijdens drama of kan je ervaren of je muziek alleen voelt in je oren of ook ergens anders
in je lichaam. Kunstzinnige werkvormen geven jonge kinderen bovendien een taal om
zich uit te drukken. Je kan praten over hoe je je voelt, maar je kan hier ook over tekenen
of dit uitdrukken in een beweging.

De vertaling binnen dit onderzoek
Dit onderzoek maakt een vertaling van het werk van Prof. Diana Coholic, specifiek met
betrekking tot een schoolse context én richt zich op een jonge doelgroep namelijk
kinderen van de derde kleuterklas en de eerste graad lager onderwijs. Zeer concreet biedt
het programma een aanbod van activiteiten opgebouwd rond 3 mindfulnessprincipes
die cumulatief worden ingezet: aandacht, lichaamsbewustzijn en emotiebewustzijn en
-regulatie. De focus ligt hierbij op de ervaring en beleving van kinderen via een speels
en muzisch-creatief aanbod dat inzet op niet-verbale reflectie.
Eerst wordt gewerkt rond aandacht. De leerkrachten gaan aan de slag met de kinderen
via muzische opdrachten die inzetten op zintuigelijke waarnemingen. Er wordt aandacht
besteed aan de ademhaling en er wordt getracht een veilig plekje te vinden in henzelf.
Leerkrachten geven aan dat door dit soort oefeningen heel laagdrempelig zijn. Door ze
dagelijks te integreren als een vast ritueel in de klas ervaren kinderen een rustmoment.
Daarna staat lichaamsbewustzijn centraal. In dit aanbod kiezen we ervoor om met
kinderen te werken rond het bewust worden van verschillende lichaamssensaties die
ze ervaren in hun lichaam. Door in te checken bij jezelf kan je kriebels, rust, spanning of
ontspanning ervaren in je lichaam. Je legt zo een basis om gaandeweg te ontdekken
dat het lichaam een signaalfunctie kan hebben. Je lichaam vertelt je vaak iets over
je emoties en hoe het dus met je gaat. De muzische activiteiten zetten ook in op het
voelen en ervaren van verschillende lichaamssensaties.
Tenslotte wordt gewerkt rond emotiebewustzijn en -regulatie. Hierbij gaat het om (h)
erkennen van emoties, deze accepteren en hier op een verbale of niet-verbale manier
taal aan geven. De muzische activiteiten ondersteunen kinderen hierbij.
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Binnen dit onderzoek gaan zestien leerkrachten uit het kleuter- en lager onderwijs
met het aanbod aan de slag in de klas. Zij geven als mede-onderzoeker van het arts
based programma het aanbod mee vorm en tonen bovendien ook hoe kinderen en
zijzelf het werken met mindfulness in de klas ervaren en beleven. Hierdoor resulteert dit
praktijkgericht onderzoek niet alleen in een concreet, uitgetest aanbod rond mindfulness
voor jonge kinderen maar geeft het ook een beeld van wat mindfulness in de klas zou
kunnen betekenen voor zowel kinderen als leraren.

Wat zijn de voorlopige bevindingen?

Het kunstzinnige aanbod plaatst thema’s zoals aandacht, lichaamsbewustzijn en
emotiebewustzijn binnen een breder kader en zorgt ervoor dat de thema’s echt leven.
Het kunstzinnig aanbod sluit bovendien goed aan bij de noden van deze jonge doelgroep.
1.

2.

3.

4.

Metacognitie bij kinderen: sommige kinderen slagen er al in om op een verbale of niet
verbale manier taal te geven aan ervaringen, gedachten en gevoelens. Andere kinderen
zijn hier minder aan toe. We merken wel dat dit kinderen er niet van weerhoudt om
echt op te gaan in de activiteiten of de mindfulnessoefeningen. We zien namelijk dat
de rustmomenten heel waardevol kunnen zijn voor de kinderen, ook voor hen die het
op cognitief of metacognitief vlak nog wat moeilijker hebben. Leerkrachten signaleren
dat ook deze kinderen op andere momenten kunnen teruggrijpen naar een oefening
of spontaan even hun hand op hun buik leggen wanneer het even wat moeilijk loopt.
De rol van de leerkracht is cruciaal in dit programma. Allereerst merken we dat
navorming belangrijk is vooraleer leerkrachten rond deze thema’s aan de slag kunnen
gaan. Doordat leerkrachten de verschillende elementen van het programma beter
leren te begrijpen, kunnen ze er ook doelgerichter mee aan de slag in de klas.
De momenten waarop aan mindfulness wordt gewerkt, zijn momenten van verbinding
tussen de leerkracht en de kinderen. Leerkrachten geven zelf aan dat ze voelen dat ze
er op die momenten echt 100% zijn en zich volledig focussen op de verbinding met de
kinderen. Ze voelen ook aan dat hun eigen focus belangrijk is. Op die manier genieten
kinderen en hun leerkrachten er samen van om gewoon even te zijn.
Het is een bewuste keuze om rond veerkracht te werken in de klas, op school.
Leerkrachten geven aan dat ze voelen dat er nood is om hier op in te zetten, maar geven
aan dat het niet altijd evident is om hiervoor ruimte te maken. Wanneer leerkrachten
zich ondersteund voelen door hun directie, vinden ze het gemakkelijker om bewust in
te zetten op veerkracht. Ook het feit dat de leerkrachten de mindfulnessmomenten
met de kinderen als een fijn moment voor zichzelf ervaren, draagt ertoe bij dat
leerkrachten hier verder op willen inzetten.
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Het SIGMA-onderzoek: hoe word ik wie ik
ben?
Robin Achterhof is doctoraatsonderzoeker binnen het
Centrum voor Contextuele Psychiatrie aan de KU Leuven.
Robin is in zijn onderzoek vooral betrokken geweest bij
het opzetten en uitvoeren van het SIGMA-onderzoek – een
grootschalig longitudinaal onderzoek naar de geestelijke
gezondheid en ontwikkeling van adolescenten met een unieke
focus op het dagelijks leven van jongeren. Hij houdt zich
vooral bezig met wat het voor jongeren betekent om sociaal
te zijn, wat sociale processen betekenen op het niveau van
het dagelijks leven, hoe de sociale wereld wordt vormgegeven
door relaties met ouders, en het belang van ‘sociale’
gezondheid voor een goede geestelijke gezondheid.
Contactgegevens: robin.achterhof@kuleuven.be

Inleiding
Het SIGMA-onderzoek is een langdurig onderzoek naar geestelijke gezondheid
en welbevinden bij jongeren van de eerste graad secundair onderwijs. Het is van
belang om onderzoek te doen naar hun welzijn, aangezien psychische klachten en
stoornissen vaak hun oorsprong vinden in de adolescentiefase.
Tijdens de eerste fase van dit onderzoek werden 695 jongens en 1.207 meisjes
bevraagd uit elke stromingen binnen het onderwijs in Vlaanderen (ASO, TSO, BSO
en KSO). We bekijken in wat volgt de resultaten van deze eerste fase. Het volledige
rapport met de resultaten van de eerste fase kan je hier terugvinden.
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Hoe gebeurde dit onderzoek?
Het onderzoek werd afgenomen via een mobiele applicatie en toegankelijk gemaakt
voor alle deelnemers doordat de onderzoekers voor elke jongere een mobiele telefoon
voorzagen. Het dagelijks leven van jongeren werd bevraagd aan de hand van een
dagboekonderzoek. De jongeren werden op willekeurige momenten tijdens hun dag
gevraagd om aan te geven hoe ze zich emotioneel voelden en in welke situatie ze zich
op dat moment bevonden. Zo werd er een beeld gegeven over verandering in emotie
doorheen de dag en welke situaties voor wisselende stemmingen zorgden. Daarbij
werd naar een aantal objectieve elementen gekeken, zoals welke activiteiten ze op dat
moment aan het doen waren (vb. school). Deelnemers kregen ook een Fitbit-apparaat
om hun slaap, fysieke activiteit en sedentair gedrag te meten.
Ook subjectieve elementen kreeg aandacht, zoals met wie ze zich op dat moment in een
situatie bevonden. Daaruit bleek dat zij die veel alleen zijn meer psychische klachten
ervaren. Het is echter moeilijk hier een oorzaak-gevolg conclusie te maken. Iemand
die zich slecht voelt zal zich vaker terugtrekken in een isolement. Meer psychische
klachten gaan samen met meer gevoelens van eenzaamheid.
De eerste fase van de SIGMA-studie werd afgesloten in mei 2019, en fase twee van de
studie is momenteel aan de gang.

Welke invloed hebben sociale factoren op psychische
klachten van jongeren?
In deze studie werd voornamelijk gekeken naar hoe risico- en beschermingsfactoren
zich verhouden tot psychische klachten. De focus lag voornamelijk op sociale factoren
(zoals pesten, ouder-kindrelatie, sociale steun en vaardigheden…). Er werd niet bevraagd
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of de jongeren wel of geen stoornis hebben, wel werd er gekeken naar het voorkomen
van psychische klachten, zoals het hebben van angstige of depressieve gevoelens.
Bijna 50% van de bevraagde jongeren geeft aan ooit wel eens milde klachten van
onwelbevinden te ervaren. Een op vijf gaf bovendien aan last te hebben van ernstige
klachten. Wanneer we kijken naar het soort klachten, zijn die voornamelijk sociaal van
aard. Zo geeft het merendeel van de bevraagde jongeren aan zich vaak aan bepaalde
zaken te ergeren.
In overeenstemming met eerdere onderzoeken komen psychische klachten vaker
voor naarmate jongeren ouder worden. Dit leidt niet steeds tot blijvende klachten, vele
jongeren zijn zeer weerbaar of veerkrachtig.
Pesten blijkt een zeer belangrijke factor in het psychisch welbevinden. 9% van de
respondenten geeft aan vaak (meerdere keren per week) gepest te worden. Hierbij is
er een verschil merkbaar tussen jongens en meisjes. Jongens worden minder vaak
gepest en het pesten zelf is voornamelijk fysiek van aard. Meisjes worden iets vaker
gepest. Hierbij gaat het eerder over cyberpesten en pesten op emotioneel niveau (vb.
roddelen).
Traumatische gebeurtenissen hebben ook vaak een oorsprong bij psychische klachten.
Hoe meer traumatische gebeurtenissen, hoe meer klachten. Onder traumatische
gebeurtenissen vallen onder meer fysieke of psychische mishandeling of emotionele
verwaarlozing. Als we over traumatische gebeurtenissen praten, gaat dit niet persé
over objectieve zware traumatische gebeurtenissen. Wel gaat het over het subjectief
gebeuren en de impact die het op de jongere zelf geeft. Traumatische gebeurtenissen
van sociale aard hebben de grootste impact, voornamelijk wanneer die op jonge leeftijd
voorkomen.
De meeste jongeren geven aan zich sociaal gesteund te voelen. Hoe meer sociale
steun, hoe minder psychische klachten. Er werd ook gekeken naar het samengaan
van psychische klachten en de kwaliteit en kwantiteit van sociaal contact. Daarbij valt
op dat de kwaliteit, dus diepgaande relaties met anderen meer impact heeft dan de
kwantiteit.

Wat nu?
Binnen het SIGMA-project zal ook worden gekeken naar het online sociaal gedrag. De
eerste bevindingen zijn alvast dat offline contacten het welbevinden verhogen, maar dat
online contacten ook mogelijke voordelen met zich meebrengen. De onderzoekers van
het SIGMA-project zijn momenteel ook bezig met interessant vervolgonderzoek rond
de impact van de COVID-19-maatregelen op het psychisch welbevinden bij jongeren.
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Wat zijn een aantal belangrijke bevindingen voor
beleidsmakers, onderzoekers en praktijkwerkers om mee te
nemen?
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Psychische klachten komen heel frequent voor. In elke klas zitten leerlingen die dit
ervaren.
In het algemeen rapporteerden meisjes en oudere adolescenten meer
psychopathologische symptomen.
Risico- en beschermingsfactoren zijn voorspellende barometers, maar deze
voorspellingen hoeven niet bepalend te zijn voor het ontwikkelen van psychische
klachten. De klachten hoeven niet permanent te zijn, maar het is wel belangrijk om
er meer aandacht voor te hebben.
Het ontbreken van sociaal welzijn is essentieel bij het ontwikkelen van psychische
klachten.
Het is heel belangrijk om in te zetten op preventie door het detecteren en leren
omgaan met traumatische gebeurtenissen op jonge leeftijd. De adolescentie is
dan wel een kritieke periode voor het ontstaan van psychische stoornissen in de
volwassenheid, er wordt nog te weinig aandacht geschonken aan de impact vanuit
de kindertijd.
Elk beleidsmatig niveau moet inzetten op welzijn, zeker het lokale beleid, gezien
dit heel dicht staat bij het leven van kinderen en jongeren. Het lokale beleid kan
bijvoorbeeld inzetten op sociale inclusie of kan extra aandacht geven aan het
bereiken van kwetsbare groepen.
Wanneer je als professional aan de slag gaat met jongeren is het belangrijk ook
te focussen op wat goed gaat bij de jongeren. Jongeren moeten meer benaderd
worden vanuit de positieve psychologie. Dit houdt in te kijken naar de groep
jongeren waar het wel goed bij gaat. Zo kunnen we leren welke punten aandacht
nodig hebben en wat kwetsbare jongeren kan worden bijgebracht in het bevorderen
van beschermingsfactoren.
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De Kinderrechtencommissaris over welzijn
en kinderrechten
Caroline Vrijens is de Vlaamse Kinderrechtencommissaris.
Zij verzorgde het afsluitende woord in de voormiddag op
onze Research on Stage en gaf toelichting bij hoe je vanuit
kinderrechten naar welzijn kan kijken, wat de invloed van
corona is op het welzijn van kinderen en jongeren en hoe er
vanuit het Kinderrechtencommissariaat gewerkt wordt rond
dit thema.

Wanneer we denken aan welzijn, denken we vaak aan het recht op fysieke
gezondheid. Ook het Kinderrechtenverdrag stelt dat kinderen hier recht op
hebben en vraagt staten dit recht te erkennen en waarborgen. Zo lezen we in het
Kinderrechtenverdrag het volgende:


“De Staten erkennen het recht van het kind op het genot van de grootst
mogelijke mate van gezondheid en voorzieningen voor de behandeling
van ziekte en het herstel van de gezondheid. De Staten streven ernaar
te waarborgen dat geen enkel kind zijn of haar recht op toegang tot
deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden.”

Maar, welzijn is meer dan dat. Het gaat namelijk ook over sociaal welbevinden
en over sociaal welzijn; over je goed voelen in je vel. Uit een onderzoek van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) halen we volgende quote van een 14-jarig
meisje:


“mental health includes how you like, accept and feel about yourself;
how well you relate to others ; and how you meet the demands of your
daily life. A person with good mental health is in touch with his or her
emotions and expresses them in acceptable and healthy ways, such
an individual can usually deal with the problems and frustrations of life
without being overwhelmed by them”
(Christine, 14 jaar,
Micronesië)
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Deze quote, maakt duidelijk dat welzijn een heel ruim thema is. Alhoewel we graag
zaken afbakenen en in een hokje steken, is dat niet mogelijk bij welzijn, want alle
beleidsdomeinen zijn hierbij betrokken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een thema
zoals armoede of kinderrechten. Heel wat domeinen en bevoegdheden komen hierbij
aan te pas en heel wat van de onderliggende oorzaken van problematieken zijn
verbonden met elkaar. Dit brengt vanzelfsprekend uitdagingen met zich mee, niet in
het minste voor beleidsmakers.
Er is nog steeds een lange weg te gaan op vlak van welzijn. Uit een rapport van
UNICEF, waarin de mentale en fysieke gezondheid van kinderen in de meest
welvarende landen bekeken werd, zien we bijvoorbeeld dat er nog heel wat uit
uitdagingen zijn in België. Problematisch is bovendien dat in vergelijking met het
voorgaande rapport deze problemen stijgen. Zo gaat het bijvoorbeeld om hoge
zelfmoordcijfers bij kinderen en jongeren, zwaarlijvigheid van kinderen en jongeren,
enz.
Kinderrechten kunnen echter een gepast kader hiervoor bieden. Ze zorgen ervoor
dat we het thema welzijn ruim genoeg bekijken en dat we niets over het hoofd zien.
Het Kinderrechtenverdrag biedt dan ook een mooi kader om rond welzijn aan de slag
te gaan. De vier basisprincipes van het verdrag kunnen mee de randvoorwaarden
scheppen om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren hun recht op welzijn
maximaal wordt gegarandeerd. De basisprincipes zijn de volgende:

 Non-discriminatie: kinderen moeten beschermd worden tegen discriminatie.
Zonder enige uitzondering of onderscheid moeten alle kinderen van alle rechten
kunnen genieten. Is dit niet zo, dan moet de overheid acties ondernemen om
alle rechten aan alle kinderen te garanderen.
 Belang van het kind: bij alle maatregelen betreffende kinderen vormen de
belangen van het kind de eerste overweging.
 Recht op leven, overleven en ontwikkeling: kinderen hebben recht op leven,
overleven en ontwikkeling. De overheid moet het recht op leven en ontwikkeling
garanderen. En dit in de ruimst mogelijke mate.
 Recht om gehoord te worden: de eigen mening van minderjarigen is belangrijk.
Elke minderjarige mag zijn mening uiten in alle zaken die voor hem of haar van
belang zijn. Aan die mening moet passend belang gehecht worden.

Een comprehensieve lezing van het Kinderrechtenverdrag leert ons dat alle kinderen
in eerste instantie kind zijn, met alle rechten van en voor kinderen. Het impliceert
een zo ver mogelijk doorgedreven toeleiding naar basisvoorzieningen met flexibele
ondersteuningsmodaliteiten en houdt daarmee een duidelijk pleidooi voor inclusie in.
Wat kan de rol van het Kinderrechtencommissariaat hierin zijn? De
Kinderrechtencommissaris en het Kinderrechtencommissariaat zijn de vertolker van
de noden en belangen van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Zij vangen heel wat
signalen op vanuit de Klachtenlijn, zoals bijvoorbeeld de problemen die er zijn met
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de wachtlijsten in de zorg. Daarnaast zorgt het Kinderrechtencommissariaat ook
voor het in kaart brengen en naar buiten brengen van de beleving van kinderen en
jongeren.
Zo organiseerde het Kinderrechtencommissariaat, samen met het Kenniscentrum
Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen in het voorjaar van 2020 een
grootschalige bevraging die peilde naar hoe kinderen en jongeren de coronacrisis en
bijhorende maatregelen beleefden. Hieruit bleek dat heel wat kinderen en jongeren
veel angst ervaarden om zelf ziek te worden, maar ook bang waren dat hun familie en
vrienden ziek zouden worden, dat ze zich veel meer verveelden dan voorheen en hun
familie en vrienden misten. De impact op hun welzijn was dus enorm. Ook bleek uit
deze bevraging dat school veel meer is voor kinderen en jongeren dan een plek om les
te krijgen. Het is ook een plek waar ze contact hebben met leeftijdsgenoten, waar ze
steun vinden en ze zich kunnen ontspannen. Ook zagen we dat kinderen en jongeren
in kwetsbare situaties enorm getroffen werden.
Naast die bevraging, is de Kinderrechtencommissaris ook gaan spreken met kinderen
en jongeren in kwetsbare situaties zoals asielcentra, jeugdhulpvoorzieningen en
jeugdwelzijnswerk. Uit deze gesprekken bleek wederom hoe groot de impact was van
de coronacrisis en de bijhorende lockdown op kinderen en jongeren. Toch viel ook op
hoe creatief, veerkrachtig en optimistisch kinderen en jongeren zijn en hoe zij zijn om
gegaan met de druk op hun welzijn tijdens deze periode.
Als we welzijn van kinderen en jongeren in Vlaanderen verder willen bevorderen,
ook voor hen die in minder evidente omstandigheden opgroeien, zal het absoluut
noodzakelijk blijven om te vetrekken vanuit een kinderrechtenkader.

27

Welzijn van kwetsbare kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren in kwetsbare situaties hebben bijzondere noden op vlak van
hun welzijn. Tijdens deze Research on Stage lieten we daarom praktijkwerkers,
beleidsmakers en onderzoekers in kleine groepen in gesprek gaan over wat volgens
hen de meest prominente uitdagingen zijn voor deze kinderen en jongeren, maar ook
wat er nodig is om hun leefsituatie te verbeteren en hun welzijn te verhogen.
Dit gaf ons een unieke kans om de noden van kinderen en jongeren in kwetsbare
situaties vanuit diverse invalshoeken te benaderen en om professionals in
contact te brengen met anderen die met dezelfde thematiek bezig zijn vanuit een
verschillend perspectief. Hieronder vatten we de meest voorkomende uitdagingen
en aanbevelingen samen die tijdens deze gesprekken naar voren kwamen. We gaan
eerst dieper in op de besproken uitdagingen, gevolgd door oplossingen in de vorm van
concrete aanbevelingen, gericht aan organisaties en actoren die zich inzetten om het
welzijn van kinderen en jongeren te verhogen.

Met welke uitdagingen hebben kwetsbare kinderen en
jongeren te kampen?
1.

Gebrek aan informatie en ontoegankelijk aanbod

Heel wat professionals geven aan dat er problemen zijn met de toegankelijkheid van
het aanbod dat dient om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te ondersteunen.
Bovendien zijn er volgens hen ook problemen met de informatiedoorstroming naar
kinderen, jongeren en gezinnen toe. Zo weten velen niet waar ze terecht kunnen, ook
al hebben ze hulp nodig. Kinderen en jongeren zonder netwerk hebben het bovendien
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nog moeilijker om toegang te krijgen tot de juiste informatie en de nodige hulp.
Ook hulpverleners zelf beschikken niet altijd over voldoende informatie om
kinderen en jongeren correct te kunnen doorverwijzen. Hetzelfde geldt volgens vele
deelnemers voor leerkrachten, waardoor hun meer kwetsbare leerlingen niet bij de
juiste hulp terecht komen. Daarnaast geven sommigen ook aan dat ouders ook niet
altijd even goed geïnformeerd zijn en weten waar ze terecht kunnen.
2.

Onvoldoende participatiemogelijkheden voor kinderen en jongeren

De aanwezige deelnemers benadrukken dat participatie van kinderen en jongeren
enorm belangrijk is, maar dat er nog heel wat misloopt op dat vlak. Zo zijn bepaalde
formele manieren om te participeren volgens sommigen veel te hoogdrempelig.
Kinderen en jongeren in kwetsbare situaties beschikken niet altijd over de nodige
vaardigheden om hieraan deel te nemen. Om je stem te kunnen uiten, moet je
bijvoorbeeld benoemen wat je nodig hebt, wat moeilijk is voor vele kinderen en
jongeren. Ook taal speelt hierbij een rol: voor kinderen en jongeren die minder talig
zijn, is het vanzelfsprekend moeilijker om zich uit te spreken.
Er wordt volgens de deelnemers te veel over kinderen en jongeren gepraat, in
plaats van met hen. Dit zorgt ervoor dat we bepaalde zaken enkel vanuit een
volwassenperspectief bekijken en niet vanuit een kindperspectief. In de plaats van
het te vragen aan kinderen en jongeren (in kwetsbare situaties) worden er aannames
gemaakt. Ook wordt er gewezen op het feit dat volwassenen het niet altijd eenvoudig
vinden om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan. Volwassenen ervaren dit
soms zelf als een grote stap en voelen zich hier niet altijd bekwaam voor. Dit geldt
zeker voor personen die niet werkzaam zijn binnen de ‘klassieke’ jeugddomeinen.
Eenmaal dat die stap gezet is, erkennen velen wel de waarde hiervan.
Bepaalde groepen van kinderen en jongeren ervaren bovendien nog grotere
uitdagingen op vlak van participatie, zoals hele jonge kinderen, die soms ook door
ouders niet als actor worden beschouwd. Ook kinderen en jongeren die te maken
krijgen met jeugdhulp, worden niet altijd voldoende gehoord, aldus de betrokkenen.
Beslissingen worden dus vaak over hun hoofd genomen.
Dit heeft heel wat gevolgen, volgens de aanwezige professionals. Door kinderen en
jongeren niet of te weinig te betrekken, leggen ze volgens sommigen de oorzaak van
problemen bij zichzelf terwijl het net noodzakelijk is om hierover in gesprek te gaan.
Door kinderen en jongeren geen spreekrecht te geven of niet te luisteren naar hun
stem, verliezen ze daarnaast mogelijks hun vertrouwen in de systemen die bedoeld
zijn om hen te helpen.
3.

COVID-19 zorgt voor nieuwe moeilijkheden

Het zal niet verbazen dat ook de coronacrisis regelmatig aangehaald wordt door onze
deelnemers. Zo geven een aantal aanwezigen mee dat de COVID-19-maatregelen
vaak niet afgestemd zijn op de noden van kwetsbare kinderen en jongeren. Hierbij
wordt het voorbeeld van kinderen en jongeren in een instelling aangehaald, die haast
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vergeten leken te zijn in het begin van de coronapandemie. Dit geldt tevens voor
gezinnen in het algemeen: volwassenen herkennen zich vaak niet in het beeld dat
geschetst werd van de gezinssituaties.
COVID-19 en de bijhorende crisisaanpak zorgde er tevens voor dat er veel
onduidelijkheid was rond wat nog kan en mag voor kwetsbare kinderen en jongeren.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan buitenschoolse activiteiten. Het stopzetten hiervan
heeft volgens sommigen een enorme impact op kinderen en jongeren in kwetsbare
situaties. Daarnaast wordt ook het gebrek aan contact met leeftijdsgenoten
aangehaald als extra moeilijkheid, net zoals een verhoogde mate van angst bij
kinderen en jongeren.
4.

Discrepantie tussen wat kwetsbare kinderen en jongeren nodig hebben en wat
er voorhanden is

Heel wat deelnemers wijzen er op dat kinderen en jongeren in kwetsbare situaties
te kampen hebben met bepaalde noden op vlak van hun welzijn, maar dat er hieraan
onvoldoende aandacht wordt besteed of onvoldoende wordt over nagedacht vanuit
beleidsmatige hoek.
Sommigen halen bijvoorbeeld aan dat kinderen en jongeren die zich bevinden op een
kruispunt van problematieken vaak helemaal uit de boot vallen. Volgens sommigen
hebben veel kinderen en jongeren in kwetsbare situaties ook te kampen met een laag
zelfbeeld, waardoor ze niet vinden dat ze het waard zijn om geholpen te worden. Dit
maakt het als hulpverlener extra moeilijk om hiermee aan de slag te gaan.
Ook wordt er gewezen op het feit dat professionals die werken met kinderen en
jongeren zich niet altijd bewust zijn van achterliggende oorzaken van problemen.
Soms krijgen kinderen en jongeren vanwege bepaald gedrag een etiket, wat soms
leidt tot een zelfvervullende voorspelling. Anderen stellen dan weer dat in sommige
contexten zoals scholen niet alle vaardigheden van kinderen en jongeren erkend
worden.
Deelnemers halen ook aan dat welzijn voor kinderen en jongeren in kwetsbare
situaties een complex gegeven is en dat kwetsbaarheden er soms voor
zorgen dat kinderen niet echt kind kunnen zijn (vanwege bijvoorbeeld extra
verantwoordelijkheden). Ten slotte wordt er ook gesteld dat kinderen en jongeren in
kwetsbare situaties (zoals kinderen in migratie) extra vatbaar zijn voor situaties van
misbruik en dat dit hiervoor extra aandacht dient te zijn.
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Hoe kunnen we het welzijn van kinderen en jongeren in
kwetsbare situaties verhogen?
We vroegen aan onze deelnemers om niet enkel na te denken over uitdagingen, maar
ook vanuit hun eigen expertise en context oplossingen aan te bieden, om het welzijn
van kwetsbare kinderen en jongeren te verhogen. In wat volgt bundelen we de meest
voorkomende oplossingen.
1.

Verlaag drempels en verbeter informatiedoorstroming

Heel wat deelnemers geven dat hulpaanbod voor kinderen en jongeren in kwetsbare
situaties toegankelijker moet worden en dat drempels moeten worden weggewerkt.
Hoe dit kan? Diverse manieren om drempels te verlagen, worden aangereikt.
Eerst en vooral moet er meer (kritisch) worden nagedacht over welke drempels
kwetsbare kinderen en jongeren juist ervaren en waarom dit het geval is. Ook stellen
een aantal aanwezigen dat bepaalde kanalen nog bekender moeten worden gemaakt
(zoals Awel en Nupraatikerover). Ook leerkrachten moeten hierover meer info krijgen
om te weten hoe ze hiernaar door kunnen verwijzen en hoe ze bepaalde gesprekken
moeten aangaan. Om dit tot stand te brengen, kunnen er vormingen ingezet worden.
Er wordt ook gesteld dat professionals niet enkel moeten verwijzen naar bestaande
hulpkanalen, maar ook veel meer effectief kinderen en jongeren hiernaartoe moeten
leiden. Volwassenen moeten met andere woorden duidelijker de hand reiken aan
kinderen en jongeren (in kwetsbare situaties).
Inzetten op het doorbreken van het taboe rond (psychische) kwetsbaarheid is volgens
velen eveneens belangrijk om hulp laagdrempeliger te maken. Andere manieren
om drempels te verlagen zijn onder meer peer to peer ondersteuningsprojecten of
buddyprojecten. Ten slotte zien we ook automatische toekenning van rechten als een
manier om hulp laagdrempeliger te maken en beter te doen aansluiten van kinderen
en jongeren in kwetsbare situaties.
2.

Zorg voor tijd, ruimte en middelen en investeer zo in menselijkheid

Volgens veel van onze deelnemers kampen heel wat professionals met te weinig tijd,
ruimte of middelen om echt aan de slag te gaan met kwetsbaarheden van kinderen en
jongeren. Vanwege tijdsgebrek kunnen ze bijvoorbeeld te weinig écht in gesprek gaan
met kinderen en jongeren. Dit is nochtans vaak broodnodig en biedt hen een gevoel
van erkenning en waardering. Er zou dus in ieder geval meer tijd en ruimte moeten
zijn om informeel te werken aan het welzijn van kinderen en jongeren. Want het is,
volgens de aanwezigen, daar waar heel veel van het echte werk gebeurt. Maar het
informele krijgt te weinig tijd en ruimte en wat niet zichtbaar is, telt vaak niet.
Bovendien is het volgens velen ook cruciaal dat er een ‘menselijkere’ aanpak
wordt gehanteerd binnen hulpverlening. Volgens sommigen hebben gezinnen die
geholpen worden nu vaak te weinig het gevoel dat ze als mens erkend worden. Een
vertrouwensband wordt hierbij aangehaald als heel belangrijk, net als een warm
klimaat tussen hulpverleners en cliënten. Door meer tijd, ruimte en middelen kan dit
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nog meer gerealiseerd worden. Daarnaast zorgen meer tijd, middelen en ruimte er
ook voor dat er meer echt in gesprek kan gaan gegaan met kinderen en jongeren en
er beter gepolst kan worden naar hoe het nu écht met hen gaat.
Dit wordt echter te weinig door beleidsmakers erkend, aldus de deelnemers. Een
andere manier van denken en omgaan in het werken aan welzijn is dus nodig. De
focus moet meer op de echte impact liggen voor het welzijn van kinderen en jongeren
in kwetsbare situaties, in de plaats van bepaalde indicatoren of aantal deelnemers
aan activiteiten.
3.

Geef een stem aan kinderen en jongeren en luister hiernaar

Meer participatie door kinderen en jongeren wordt door velen aangehaald als een
cruciale manier om het welzijn te verhogen. Je kunt namelijk pas echt te weten
komen wat kinderen en jongeren (in kwetsbare situaties) nodig hebben, door naar hen
te luisteren. Het is hierbij heel belangrijk dat zij gezien worden als partners. Volgens
een aantal deelnemers wringt hier het schoentje, zowel bij hulpverleners als bij
ouders, die hun kinderen niet altijd als partner in het gezin zien. Sensibilisatie hierover
is dus noodzakelijk.
Bovendien moeten er nog meer platformen worden voorzien en versterkt om kinderen
en jongeren echt te betrekken en moeten zij de juiste tools krijgen om hun stem
te kunnen uiten. Voor sommige kinderen en jongeren kan dit door middel van taal,
voor anderen moet er gebruik gemaakt worden van andere manieren, zoals video’s,
tekeningen, muziek, enz. Kinderen en jongeren moeten dus een zitje aan tafel krijgen,
er moet rekening gehouden worden met hoe ze zich willen uitdrukken en de andere
aanwezigen moeten bereid zijn te luisteren naar wat gezegd wordt.
4.

Kom uit je bubbel en werk samen

Vanwege de complexe noden van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, is
het volgens vele deelnemers noodzakelijk om meer in te zetten op transversale
samenwerking, of samenwerkingen over de grenzen van organisaties en sectoren
heen. Volgens sommigen zal je zonder dit te doen, het welzijn van kinderen en
jongeren niet kunnen verbeteren, zelfs als maak je het aanbod meer toegankelijk.
Er is ook meer contact en informatiedeling over organisaties en sectoren heen nodig.
Hulp is niet enkel iets dat hulpverleners moeten verzorgen, het gaat breder dan dat.
Ook de kindreflex wordt hierbij aangehaald, als een basishouding die transversaal
moet ingeburgerd zijn.
De kindreflex stimuleert hulpverleners om met hun volwassen
cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap.
Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over hun kinderen
en hun bezorgdheden te praten. De Kindreflex helpt
hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en
de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. Meer info over de
kindreflex vind je hier.
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De school wordt door verscheidene deelnemers aangehaald als een specifieke
context die veel mogelijkheden biedt tot samenwerking. De school is een plek waar
alle kinderen en jongeren komen en die normaal gezien een veilige omgeving voor
hen biedt. Door samenwerkingen tussen scholen en andere organisaties zoals
jeugdbewegingen of andere vormen van jeugdwerk, is de opstap hiernaar voor
kinderen en jongeren in kwetsbare situaties kleiner. Lokale besturen kunnen dit mee
ondersteunen en mogelijk maken.
5.

Kijk verder dan het kind dat voor je zit

Volgens een aantal deelnemers moeten professionals ten slotte verder kijken
dan wat ze zien en ook de context van het kind waarmee ze werken in het
achterhoofd houden. Ondersteun met andere woorden niet alleen kinderen, maar
ook hun ouders of opvoedingsverantwoordelijken (bijvoorbeeld aan de hand van
vertrouwenspersonen). Zij moeten doorheen hele proces betrokken zijn, indien
mogelijk en ook hun bijdrage is van belang.
Daarnaast is het volgens velen ook noodzakelijk dat hulpverleners en al wie werkt met
kinderen en jongeren, trachten te kijken naar achterliggende oorzaken van bepaalde
problematieken. Tegelijkertijd klinkt ook de vraag om niet enkel op de negatieve
aspecten van situaties te focussen, maar ook te kijken naar waar de krachten van
gezinnen, kinderen en jongeren liggen en hoe deze aangewend kunnen worden om
mensen te versterken.

Wat nu?
Om deze uitkomsten meer kracht bij te zetten, stelden we een welzijnscharter op,
waarin we organisaties en individuen oproepen om nog meer werk te maken het
welzijn van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
Ben jij onderzoeker, praktijkwerker of beleidsmaker en wil je aan de slag gaan
met bovenstaande uitdagingen en oplossingen? Help mee deze bevindingen
te verspreiden en onderschrijf het welzijnscharter op basis van bovenstaande
uitkomsten.
Je kan dit charter terugvinden op onze website.
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Conclusie
Op onze Research on Stage werd duidelijk dat er vanuit beleid, praktijk en onderzoek
heel wat stappen gezet worden om het welzijn van kinderen en jongeren in kaart te
brengen, om hierbij kinderen en jongeren te betrekken en er eveneens broodnodige
initiatieven worden opgestart en verder gezet om hun welzijn te verhogen.
De onderzoeken die aan bod kwamen bieden aanknopingspunten om werk te maken
van het welzijn van kinderen en jongeren. Bovendien zien we dat er naast alarmerende
resultaten, ook hoopgevende signalen zijn. Zo zien we in het ISCWeB-onderzoek dat
veel kinderen en jongeren zelf aangeven aan dat het goed gaat met hen, al scoort
Vlaanderen op dit vlak slechter dan andere regio’s in Europa. Toch baart het hoge
aantal jongeren die kampen met psychische klachten ons ook zorgen.
Het is duidelijk dat werken aan welzijn vanuit kinderrechten aan welzijn vraagt dat
er samen met kinderen en jongeren betekenis wordt gegeven aan dit begrip en dat
hun notie hiervan meegenomen wordt in verdere stappen die gezet worden om hun
welzijn te verbeteren.
Ten slotte blijft aandacht voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties
onontbeerlijk, om het welzijn voor alle kinderen en jongeren te waarborgen. Om
tegemoet te komen aan hun noden, zal er steeds nood zijn aan samenwerking over
sectoren en organisaties heen, meer tijd en ruimte om met kwetsbare kinderen en
jongeren in gesprek te gaan en moet er blijvend werk gemaakt worden van manieren
om zoveel mogelijk drempels te verlagen naar hulpverlening toe.
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