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Editoriaal
Johan Put, Geert Decock en Min Berghmans
Hoofdredactie TJK

Het vernieuwde Tijdschrift voor Jeugd en
Kinderrechten
Beste lezer
Voor u ligt een vertrouwd én tegelijk nieuw tijdschrift!
Vertrouwd, omdat het de zichtbare voortzetting is van het Tijdschrift voor Jeugdrecht en
Kinderrechten. Dat was sinds 2000 vijf keer per jaar een informatiebaken in het
domein van het jeugdrecht en kinderrechten in Vlaanderen. Het tijdschrift had als
brede roeping relevante, heel diverse informatie te brengen tot bij praktijkwerkers
(advocatuur, magistratuur, jeugdwerk, de kinderrechtenactoren, jeugdhulp…),
beleidsmakers en onderzoekers.
Voortbouwend op die traditie is toch gekozen om vanaf 2012 een nieuwe weg in te
slaan. Dat is ingegeven door verschillende motieven. De ‘informatiedrager’ (5 x per
jaar een papieren tijdschrift) is onvoldoende flexibel en snel om te kunnen inspelen
op verschillende behoeften en evoluties. In het informatielandschap over jeugd en
kinderrechten zijn verschillende spelers actief, waartussen nauwere samenwerking
wenselijk is. De (wetenschappelijke) artikelen in het tijdschrift moeten steeds een
hoog kwaliteitsniveau kunnen bieden zonder in te boeten op de toegankelijkheid
ervan, terwijl er plaats moet blijven voor meer opiniërende bijdragen. En nog meer
dan in het verleden is een multidisciplinaire opstelling nodig.
Al deze factoren hebben, na zorgvuldige voorbereiding en veel overleg, geleid tot een
fundamentele heroriëntering. Dat wordt gesymboliseerd door een naamswijziging:
het Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten wordt opgevolgd door een breed
TJK-project met een Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, een e-zine Jeugd en Kinderrechten
en een website www.jeugdenkinderrechten.be.
Met het e-zine en de website hebt u inmiddels kennis kunnen maken. Beide bouwen
voort op de vroegere e-zine en website jeugdrecht.be (van het Steunpunt Jeugdhulp
en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en de vroegere praktijkgerichte en informatieve TJK-rubrieken. In vaste rubrieken ‘praktijk’, ‘actueel’ en ‘lectuur’ en met een
verschijningsritme van 8 x per jaar (januari, februari, april, mei, juni, september,
oktober en november), biedt het e-zine de mogelijkheid om snel en praktijkgericht
in te spelen op ontwikkelingen inzake rechten van kinderen en jongeren (0-25 jaar).
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De bijdragen worden opgenomen in een database op de website www.jeugdenkinderrechten.be, die zo een permanente informatiefunctie zal vervullen.
Het TJK op papier blijft bestaan, zij het in een nieuw kleedje (lay-out, cover en formaat). Het tijdschrift wordt vormgegeven door een samenwerking tussen een
wetenschappelijke redactie (ondersteund door het Kenniscentrum Kinderrechten)
en een redactie rechtspraak. Het tijdschrift verschijnt vanaf nu één maal per kwartaal (maart, juni, september en december) met de volgende rubrieken:
– een editoriaal, als korte opiniërende inleiding;
– wetenschappelijke artikelen, dit zijn zowel theoretische als empirische bijdragen
die een kritische duiding geven bij ontwikkelingen m.b.t. jeugd en kinderrechten,
dit overheen tal van disciplines, sectoren, levensdomeinen en contexten die aansluiten bij het brede jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen en daarbuiten.
Artikelen zijn grondige en systematische analyses van een jeugd of kinderrechtengerelateerd thema. Overeenkomstig de actuele wetenschappelijke standaarden
passeren ze een zgn. double blind peer review. Dit houdt in dat twee anonieme reviewers, van zowel dezelfde als een andere wetenschappelijke discipline als de
auteur(s) van de bijdrage, de kwaliteit en toegankelijkheid van de bijdrage beoordelen;
– forumteksten, dit zijn opiniërende bijdragen ten persoonlijke titel of van een
bepaalde organisatie;
– becommentarieerde rechtspraak, geselecteerd vanuit een breed jeugd- en kinderrechtenspectrum: zowel het principiële arrest van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, als het innoverende vonnis van een lokale burgerlijke,
jeugd- of strafrechtbank;
– grondige boekbesprekingen, met een overzicht en kritische bespreking van de
inhoud en opvattingen die in het boek worden beschreven.
Het TJK-project blijft op deze manier een duidend en discussiërend forum bieden
voor het maatschappelijk en wetenschappelijk debat inzake jeugd en kinderrechten.
Dat is althans onze doelstelling. “The proof of the pudding is in the eating.” Daarom laten
we het oordeel over aan u, lezer, en zijn we bijzonder graag beschikbaar voor alle
reacties, suggesties en bijdragen.
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