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Research on stage: wat ging er vooraf?

Het Kenniscentrum Kinderrechten (hierna KeKi) organiseert reeds vijf jaar de studiedag genaamd Research on Stage (hierna RoSt).
Gezien deze feestelijke editie vangen we dit rapport aan met een korte terugblik naar de voorbije edities van de RoSt.
Via Research on Stage wil KeKi een forum bieden voor de verspreiding en vertaling van onderzoek over kinderrechten. Onderzoekers
krijgen een podium om hun inzichten voor te stellen en in dialoog te gaan met mede-onderzoekers, maar ook met beleidsmakers
en praktijkwerkers. Het is met andere woorden een unieke ontmoetingsplaats voor deze drie doelgroepen. De vaststellingen en
aanbevelingen worden telkens gebundeld in een samenvattend rapport. Alle samenvattende rapporten van voorgaande jaren zijn te
vinden op de website van KeKi 1 .

2014
In 2014 vond de eerste editie van Research on Stage plaats, met als titel ‘Awel, ik zie het niet meer zitten’. Het uitgangspunt
van deze studievoormiddag was het gelijknamige onderzoeksrapport van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek
(EZO) van de UGent, in opdracht van Awel vzw2. Professionals uit praktijk, beleid en onderzoek gingen in dialoog over
zelfmoord(gedachten) bij jongeren en de nood aan preventie of interventiestrategieën.

2015
In 2015 gingen we tijdens de tweede RoSt dieper in op jeugdhulp en jeugddelinquentie onder de titel ‘Samen op weg
met VOS en MOF. Inzichten uit onderzoek over jeugdhulp en jeugddelinquentie voor beleid en praktijk’, waarbij er tevens
gezocht werd naar praktijk- en beleidsaanbevelingen samen met de aanwezigen.

2016
De derde editie van de RoSt (2016) stond volledig in het teken van kinderen en jongeren en het gebruik van digitale media
(Wifi is wijs jong!#indebanvanverbinding). Vanuit een kinderrechtenperspectief werd er gekeken naar het gebruik en de
mogelijkheden van digitale media door kinderen en jongeren.

2017
In 2017 had de RoSt als thema levensbeschouwelijke diversiteit in de klas, met als titel ‘Dees geloofde ni!
Levensbeschouwelijke diversiteit integreren in de klas’. Er werd toen onder meer dieper ingegaan op vraagstukken rond
diversiteit in de klas en de link met een democratische burgerschapshouding.

2018
Ten slotte stond de voorlaatste editie in 2018 in het teken van kinderen en jongeren en milieu. In 2018 kwamen heel wat
kinderen en jongeren op straat met eisen voor een gezonde leefomgeving. Tijdens de RoSt ‘Kinderen, jongeren en milieu:
groen achter de oren?’ bracht KeKi onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmedewerkers vanuit verschillende disciplines
samen en legde de verbinding tussen kinderrechten en milieu.
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Participatie, een kinderrecht?
Het Verdrag voor de Rechten van het Kind (hierna Kinderrechtenverdrag of Verdrag) is op 20
november 1989 aangenomen door de Verenigde Naties (VN) en is het meest geratificeerde
mensenrechtenverdrag ter wereld. Het Verdrag erkent dat personen onder de 18 jaar, dus
kinderen en jongeren, een bijzondere bescherming nodig hebben. Het meest innovatieve
van dit instrument ligt echter in de erkenning van kinderen en jongeren als actoren en als
volwaardige burgers in de samenleving.
In 2019 bestond het Kinderrechtenverdrag dertig jaar. Dit creëert een momentum om te
kijken naar de successen en uitdagingen bij het realiseren van de rechten van het kind en
te kijken hoe deze rechten vertaald worden in de praktijk. Binnen dit rapport gaan we meer
bepaald dieper in op de staat van participatie van kinderen en jongeren aan wetenschappelijk
onderzoek en de juridische en maatschappelijke betekenis hiervan. Vanuit een juridisch
oogpunt vinden we participatie onder meer terug in het Kinderrechtenverdrag (zie later). De
maatschappelijke betekenis hiervan is echter minder eenvoudig aan te duiden en heeft onder
meer betrekking op hoe we kijken naar kinderen en jongeren en hoe we hun competenties
om deel te nemen aan onderzoek inschatten.
Volgens Van Dale betekent participatie ‘het hebben van aandeel in iets; of deelname’3. De
term participatie is tegenwoordig een containerbegrip geworden, waardoor we eerder kunnen
spreken over een kader in de plaats van een sterk afgebakend begrip. Bij KeKi hanteren we
een dynamische en brede invulling van het begrip participatie. We operationaliseren dit
concept aan de hand van vier basiscomponenten, namelijk het doel van participatie, de
context waarin het plaatsvindt, de betrokken actoren en de wijze van participatie. Ook al
kennen deze componenten elk hun eigen invulling, toch zijn deze onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Tevens gaan we ervan uit dat participatie gezien moet worden als een proces, met
voldoende aandacht voor machtsverhoudingen en (gedeeld) eigenaarschap (Herbots en Put,
2015)4.
Binnen het Kinderrechtenverdrag vinden we participatie onder meer terug binnen
artikel 12. Dit artikel beschrijft het recht op inspraak van kinderen en jongeren
en stelt dat ze het recht hebben gehoord te worden in beslissingen die hen
aanbelangen maar ook dat hun stem daarbij ernstig dient te worden genomen.
Het VN-comité voor de Rechten van het Kind (hierna het VN-comité) beschouwt
het recht om gehoord te worden bovendien als één van de vier leidende principes
van het verdrag, naast het belang van het kind, het recht op leven, overleven
en ontwikkeling en het principe van non-discriminatie. Bij de interpretatie en
het realiseren van alle artikelen in het verdrag dienen deze principes steeds
prioritair te worden toegepast. Bovendien vormt participatie ook één van de drie
P’s. De opdeling in drie P’s vormt een andere manier om de artikelen van het
Kinderrechtenverdrag in te delen. De andere twee P’s zijn provisie en protectie
(bescherming). Alle artikelen van het verdrag zijn onder te brengen in één van deze
drie categorieën. Ook moet er steeds gestreefd worden om bij alle beslissingen deze
drie in evenwicht te houden.

4

Naast artikel 12 zijn er nog andere bepalingen binnen het Kinderrechtenverdrag die
betrekking hebben op participatie, zoals het recht op vrije meningsuiting (artikel 13), het recht
op vereniging (artikel 15) en recht op (passende) informatie (artikel 17). Daarom is het beter
om te spreken van een cluster van ‘participatie-rechten’ binnen het Kinderrechtenverdrag
(Herbots en Put, 2015).
Daarnaast verscheen er in 2009 een algemene commentaar5 door het VN-comité dat verdere
toelichting geeft bij de interpretatie van artikel 12. Hierin wordt aangegeven dat participatie
een proces is en dat er waakzaamheid moet zijn voor symbolische participatie. Bovendien
schetst het VN-Comité een aantal basisvoorwaarden voor de ethische, effectieve en
betekenisvolle implementatie van artikel 126. Die voorwaarden zijn de volgende:

1. Transparant en informatief: er moet voldoende informatie worden verschaft over
het thema, procedures en mogelijke gevolgen van het participeren door kinderen en
jongeren en rond het recht op het vormen en uiten van een mening.
2. Vrijwillig: deelname moet vrijwillig zijn en er moet in alle fases de mogelijkheid zijn om
zich terug te trekken.
3. Respectvol: er moet respectvol omgegaan worden met de visie van kinderen en
jongeren en er moet ruimte gemaakt worden voor hun eigen ideeën en activiteiten.
4. Relevant: kinderen en jongeren hebben het recht om betrokken te worden bij zaken
die relevant zijn voor hun leven en waarbij ze kunnen terugvallen op hun eigen kennis,
vaardigheden en competenties. Daarnaast moet er ook ruimte gecreëerd worden waar
kinderen en jongeren zelf kunnen bepalen welke kwesties relevant zijn voor hen.
5. Kindvriendelijk: de omgeving en methodes moeten afgestemd zijn op hun capaciteiten.
Er moet ook voldoende ruimte en tijd voorzien worden zodat kinderen en jongeren
zich performant kunnen voorbereiden en de kans en zelfvertrouwen hebben om zich te
uiten. Ook moet er rekening gehouden worden met het feit dat verschillende kinderen
en jongeren andere noden hebben wat betreft ondersteuning en methodes.
6. Inclusief: participatie moet bestaande patronen van discriminatie uit de weg gaan en
moet steeds inclusief zijn. Ook moeten er opportuniteiten gerealiseerd worden voor
gemarginaliseerde kinderen en jongeren om te participeren. Zij mogen dus niet gezien
worden als een homogene groep. Iedereen moet de kans krijgen om te participeren,
zonder discriminatie op gelijke welke grond en er moet voldoende rekening gehouden
worden met cultuursensitiviteit.
7. Ondersteuning: volwassenen die participatie van kinderen en jongeren faciliteren
moeten over voldoende voorbereiding, vaardigheden en opleiding beschikken hiervoor.
Ook kinderen en jongeren kunnen betrokken worden als trainers of facilitators om
participatie te promoten en moeten daar ook voldoende opleiding en ondersteuning
voor kunnen genieten.
8. Veilig en met oog voor risico’s: volwassenen die met kinderen en jongeren werken,
hebben de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen zodat de risico’s op geweld,
uitbuiting of andere negatieve gevolgen, die zouden kunnen samenhangen met de
participatie van kinderen en jongeren, zo klein mogelijk gehouden worden.
9. Met rekenschap achteraf: er wordt achteraf teruggekoppeld op wat voor manier er
rekening gehouden is met de visie van kinderen en jongeren7.

5

Onderzoek voeren vanuit kinderrechten gaat verder dan enkel en alleen het bevragen van
kinderen en jongeren. Het betekent een actieve rol geven aan kinderen en jongeren waardoor
zij bepaalde vaardigheden als onderzoekers opbouwen, maar ook meer inzicht krijgen in
de thema’s die onderzocht worden (Lundy & McEvoy, 2012)8. Het betekent ook voldoende
aandacht hebben voor mogelijke kwetsbaarheden van kinderen en jongeren en zoeken naar
een balans tussen provisierechten, zoals bijvoorbeeld voldoende en adequate informatie
bieden over het doel van het onderzoek en tussen beschermingsrechten die erover waken
dat kinderen en jongeren beschermd worden tegen schadelijke praktijken zoals bescherming
tegen overbevraging of het vrijwaren van hun recht op privacy.

JURIDISCHE BETEKENIS
TECHNIEKEN
BELEID
METHODIEKEN
WETTEN & REGELGEVING
M A ATS C H A P P E L I J K E B E T E K E N I S
WAARDEN
GEDRAG
HOUDINGEN
C U LT U U R
OVERTUIGINGEN

Vanuit KeKi pleiten we om participatie niet enkel vanuit juridisch oogpunt te benaderen
en dus om niet enkel aandacht te hebben voor het bovenste gedeelte van de ijsberg (zie
afbeelding). Zoals eerder gesteld geeft het Kinderrechtenverdrag kinderen en jongeren het
recht om hun mening te geven over beslissingen die hen aanbelangen. Overheden hebben
dan ook de plicht en verantwoordelijkheid om hen te betrekken bij deze beslissingen.
Er bestaat echter ook een relationele dimensie van kinderrechten (de onderkant van de
ijsberg), die veel minder zichtbaar is. De plaats die we kinderen en jongeren geven in de
maatschappij en de sociale context waarin zij leven, bepaalt namelijk in grote mate mee
hoe juridische verplichtingen rond participatie, ook binnen onderzoek, worden ingevuld.
Welke houding onderzoekers hanteren tegenover kinderen en jongeren en welk kindbeeld9
onderzoekers hebben, bepaalt met andere woorden in grote mate welke rol kinderen en
jongeren kunnen invullen binnen wetenschappelijk onderzoek en hoe hun actorschap erkend
wordt. Voldoende aandacht hiervoor én het in vraag durven stellen van de eigen visie op
minderjarigen, is noodzakelijk om te komen tot een antwoord op de uitdagingen die gepaard
gaan met participatie.
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Dedding et al. (2013)10 stellen, ook andere argumenten om kinderen en jongeren te betrekken bij onderzoek,
onder meer op inhoudelijk en pedagogisch vlak. Zo leidt het horen van kinderen en jongeren mogelijk tot
betere beslissingen en komen hierdoor realisaties en schendingen van kinderrechten eventueel sneller
of duidelijker aan het licht. Door het recht om gehoord te worden onvoldoende te erkennen, is het ook
moeilijk om te achterhalen wat speelt in de leefwereld van kinderen en jongeren (inhoudelijk argument).
Ook draagt participatie bij aan de persoonlijke ontwikkeling en zorgt dit eventueel voor een bevordering
van hun cognitieve en sociale capaciteiten en identiteitsontwikkeling (pedagogisch argument).

Ook zorgt het betrekken van kinderen en jongeren er potentieel voor dat zij op deze manier vaardigheden
en competenties ontwikkelen die hen later helpen bij verschillende kwesties die ze tijdens het opgroeien
tegenkomen en kan dit leiden tot meer inclusie en samenhang in de samenleving. Een laatste argument,
ten slotte, heeft betrekking op het feit dat kinderen en jongeren gewoonweg de capaciteiten hebben om
deel te nemen aan onderzoek en dat zij net zoals volwassenen beschikken over relevante kennis en daarom
dus gehoord moeten worden11.
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Research on stage 2019
Zoals eerder vermeld, vormde de dertigste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag een
interessante gelegenheid om stil te staan bij de progressie die er geboekt is rond participatie
van kinderen en jongeren. Vanuit KeKi kozen we er voor om dieper in te gaan op deelname
aan onderzoek, vanwege enerzijds het toenemende aantal studies waar participatie centraal
staat en anderzijds de vaststelling dat er wanneer het gaat over participatie, nog vooral
gekeken wordt naar hoe dit vorm krijgt binnen praktijk en beleid.
Het belang van het betrekken van kinderen en jongeren bij wetenschappelijk onderzoek
wint echter steeds meer aan erkenning, mede dankzij heel wat internationale en nationale
publicaties en voorbeelden waarbij kinderen en jongeren meewerken of een waardevolle
bijdrage hebben geleverd aan onderzoek (zie bijvoorbeeld ‘child rights-based research’ door
Lundy en McEvoy (2012) en Dedding et al. (2013) voor Vlaamse en Nederlandse voorbeelden
van onderzoek met kinderen en jongeren). Daarnaast is er een groeiende bewustwording
dat kennis die tot stand komt zonder de betrokkenheid van diegene waarover het gaat, niet
volledig is.
Er zijn diverse manieren om kinderen en jongeren te betrekken bij onderzoek, met
verschillende gradaties van participatie, gaande van consultatie, waarbij de onderzoeker de
meeste controle in handen houdt, tot kindgestuurde participatie waarbij de onderzoeker
quasi geen controle heeft. Ook kunnen kinderen en jongeren als mede-onderzoeker of
adviseur in het onderzoeksproces betrokken worden of kan er sprake zijn van samenwerkende
participatie wanneer kinderen en jongeren ook mee de onderzoeksagenda of -vraag mogen
bepalen (Dedding et al., 2013). Dit laatste kan een manier zijn om het machtsonevenwicht
tussen kinderen en jongeren en volwassenen te veranderen of in vraag te stellen, net zoals
het in vraag stellen of wijzigen van ‘door volwassenen gecreëerde condities’ (Dedding et al.,
2013). Kinderen en jongeren beschouwen als een subject in onderzoek, betekent ook dat we
hen meer controle en zeggenschap geven over de productie van kennis over zichzelf (Mason &
Watson, 2014)12. Dit kan bijdragen aan de erkenning van hun actorschap.
De groeiende belangstelling voor participatie binnen onderzoek brengt echter heel wat
uitdagingen en vraagstukken met zich mee. Eerst en vooral zijn de houdingen en attitudes
van onderzoekers tegenover het betrekken van kinderen en jongeren veelal bepalend voor
de mate waarin zij überhaupt kunnen participeren aan onderzoek. Zo wordt er soms van
uitgegaan dat kinderen en jongeren niet de juiste capaciteiten hebben om deel te nemen aan
onderzoek of om slechts in beperkte mate te participeren. Vaak kijkt men hierbij onvoldoende
naar individuele competenties. Omgekeerd schatten onderzoekers niet altijd correct in op
welke manier kinderen en jongeren kunnen participeren (Dedding et al., 2013).
Het recht om gehoord te worden, botst bovendien soms met bepaalde protectie- of
beschermingsrechten binnen het Kinderrechtenverdrag. Daarbij kan er soms weerstand
zijn door personen, zoals ouders en leerkrachten, die onderzoekers kunnen toeleiden naar
kinderen en jongeren. Participeren aan onderzoek wordt door deze ‘poortwachters’ dan
bijvoorbeeld in verband gebracht met het risico op overbevragen van kinderen en jongeren
waardoor ze te weinig tijd hebben voor school of andere zaken.

8

Ten slotte wordt er ook vaak kritiek gegeven op de beperkte impact van het betrekken van kinderen en
jongeren bij wetenschappelijk onderzoek of op de manier waarop dit gebeurt. Dit kan gaan over te weinig
of geen concrete veranderingen in de praktijk teweegbrengen, te weinig terugkoppeling naar kinderen en
jongeren zelf of dat het slechts gaat om een te beperkte graad van participatie. De vraag stelt zich daarom
op welke manier kinderen en jongeren betekenisvol kunnen participeren aan wetenschappelijk onderzoek,
en hoe dit in overeenstemming kan zijn met hun andere rechten. Met andere woorden, kinderen en
jongeren betrekken bij onderzoek vereist een kritische en reflectieve houding van de onderzoeker (Dedding
et al., 2013).
Met deze uitdagingen in het achterhoofd organiseerde KeKi op 13 november 2019 de vijfde editie van
Research on Stage, een dag die volledig in het teken stond van participatie van kinderen en jongeren
aan onderzoek. Het centrale uitganspunt van deze Research on Stage luidde ‘Ik spreek dus ik ben?’. Deze
bewering vormt een toespeling op de bekende uitspraak ‘Ik denk, dus ik ben’ van René Descartes. Deze
Franse filosoof, die gezien wordt als één van de grondleggers van de moderne Westerse filosofie, stelde
twijfel boven alles om tot de waarheid te komen en zo ook het bestaan op zich. De vaststelling dat hij dacht,
was echter voor hem voldoende om zich ervan te verzekeren dat hij bestond.
Dezelfde analogie trachten we vanuit KeKi ook te maken met betrekking tot het horen van de stem van
kinderen en jongeren. Worden zij wel voldoende gehoord? Erkennen we hun actorschap voldoende
door hen een stem te geven of is er hier nog meer voor nodig? Want ook al vormt het recht om gehoord
te worden een centraal principe in het Kinderrechtenverdrag, de stem van kinderen en jongeren wordt
niet altijd (even) serieus genomen. Zij worden niet altijd behandeld als een volwaardige gesprekspartner,
terwijl zij wel kennis hebben over hun eigen leefwereld. Daarnaast stelt zich ook de vraag hoe kinderen en
jongeren betekenisvol kunnen participeren aan onderzoek en welke ethische uitdagingen hiermee gepaard
gaan.
Om dieper in te gaan op bovenstaande vragen nodigde KeKi vijf onderzoekers uit om hun participatief
onderzoek met kinderen en jongeren toe te lichten. De sprekers brachten resultaten en vaststellingen uit
hun onderzoek en focusten in het bijzonder op de uitdagingen en aanbevelingen in het opzetten van een
participatief onderzoek met kinderen en jongeren. In de namiddag kregen deelnemers de kans om aan de
hand van praktijkgerichte workshops kennis te maken met een aantal concrete methodes om participatief
te werken.
Het uiteindelijke doel van deze publicatie is om een bredere te kijk te bieden op en inspiratie te geven
over hoe kinderen en jongeren betrokken kunnen worden bij wetenschappelijk onderzoek, welke
randvoorwaarden hiervoor gerealiseerd moeten zijn en welke uitdagingen hiermee mogelijks gepaard gaan.

9

WIE WAS ER AANWEZIG?
Ook dit jaar slaagden we er in professionals met een diverse achtergrond aan te spreken en
met elkaar in contact te brengen. Zo bestonden onze deelnemers uit beleidsmedewerkers
(zoals medewerkers van Vlaamse departementen), praktijkwerkers (zoals jeugdwerkers
en medewerkers van kinderrechtenorganisaties) en onderzoekers (onder meer leden van
het Jeugdonderzoeksplatform (JOP)), maar ook uit studenten, consultants, docenten of
medewerkers van ngo’s en middenveldorganisaties.

VERLOOP VAN DE DAG
KeKi verzorgde de inleiding van de dag, waarna vijf onderzoekers (Evi Verdonck, Katrien
Herbots, Karen Van Laethem, Lucas Pissens en Geert Van Hove) het podium kregen om hun
studie voor te stellen, waar participatie van kinderen en/of jongeren een wezenlijk onderdeel
van vormde. Deze onderzoeken hadden tevens gemeen dat zij zich specifiek richtten tot
kwetsbare kinderen en jongeren of handelden over een gevoelig thema. Dit vormde een
belangrijke en interessante toevoeging, gezien jonge en ‘kwetsbare’ kinderen en jongeren nog
vaak uit de boot vallen wat betreft participatie in onderzoek, beleid en praktijk.
Na een netwerklunch gingen we over tot een aantal workshops. Zo ging Kaat Van Acker van
Odisee Hogeschool aan de slag met de methodiek ‘Wortelen in Nieuwe Aarde’ over veerkracht
bij jonge vluchtelingen. Praktijkwerker Hannes Vanhee van Uit de Marge liet deelnemers
kennismaken met participatie binnen het jeugdwerk. Eveline Meylemans (UGent) gaf
toelichting bij het participatief traject tijdens het Europees onderzoeksproject ENYA en Katrien
Herbots ging dieper in op het participatieve onderzoek ‘Participation for Protection’. Ten slotte
werd de dag afgerond met reflecties door Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.
Hieronder volgt een verslag van de plenaire sessies en de workshops. Daarbij gaan we
telkens in op de bredere context waarin de onderzoeken of workshops plaatsvonden, wat de
specifieke resultaten van of aanbevelingen uit deze studies zijn en welke goede praktijken
rond participatie hieruit voortvloeien.
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Plenaire sessie
E V I V E R DO N CK – GE W E LD , GEMETEN EN GETELD: SC HOLENONDERZO EK 2 0 1 8

EVI VERDONCK IS ONDERZOEKER BINNEN HET EXPERTISECENTRUM
R E S I L I E N T P E O P L E A A N U C L E U V E N - L I M B U R G ( U C L L ) . 13

CONTEXT ONDERZOEK
De studie ‘Geweld, gemeten en geteld: scholenonderzoek 2018’ bestaat uit een grootschalig onderzoek naar het
voorkomen van geweld bij minderjarigen in hun leefomgeving, namelijk het gezin, de school en de vrije tijd. Dit
onderzoek werd tussen januari en juli 2018 uitgevoerd door UCLL (Van Haeken, Verdonck en Groenen, 2018), in
opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin14.
Het doel van het onderzoek was om de incidentie (oftewel nieuwe gevallen) en prevalentie (bestaande gevallen)
van geweld op 10- tot 18-jarigen te onderzoeken. Slachtofferschap van geweld is echter een complex fenomeen,
waarbij het perspectief van de betrokkene, aard van de gedragingen, de socio-culturele context waarin het zich
afspeelt en de juridische en gedragswetenschappelijke benadering belangrijke factoren vormen.
Dit onderzoek wil tegemoetkomen aan de nood aan een adequaat beleid voor kinderen en jongeren die in
aanraking komen met geweld. Dit vereist echter een grondig inzicht in de problematiek en inbreng van de
betrokkenen. Het bevragen van minderjarigen staat daarbij centraal.
H O E K R E E G PA RT I C I PAT I E VO R M I N D I T O N D E RZO E K?
Binnen dit onderzoek kreeg participatie op verschillende manieren vorm. Eerst en vooral werden kinderen
en jongeren (van 10 tot 18 jaar) bevraagd over hun ervaringen met geweld (fysiek, emotioneel, seksueel,
verwaarlozing). In het onderzoek werd gebruik gemaakt van de Vlaamse ICAST-vragenlijsten (Lauwers & Van de
Walle, 2010; KRC, 2011), peilend naar situaties van geweld in de thuis-, school- en vrijetijdscontext15.
De vragenlijsten die gebruikt zijn tijdens het onderzoek werden voorgelegd aan kinderen en jongeren (naast experts
uit het werkveld, het beleid en de academische wereld). De visie van kinderen en jongeren werd meegenomen
om de vragenlijst te ontwikkelen en daarnaast werden zij ook gehoord tijdens verschillende testfases. Bovendien
werd de gebruiksvriendelijkheid van de vragenlijsten aan kinderen en jongeren voorgelegd. Hieruit kwamen drie
verschillende factoren naar voren: (1) De kinderen en jongeren die de vragenlijsten bekeken, gaven aan dat er niet
te veel extra vragen aan moesten worden toegevoegd; (2) ook gaven zij aan dat er moest worden ingezet op het
aantrekkelijker maken van de vragenlijsten, door bijvoorbeeld visuele elementen, afbeeldingen en emoties; (3) ook
het belang van het inlassen van voldoende pauzes tijdens het invullen van de vragenlijst, werd benadrukt door de
kinderen en jongeren.
Uiteindelijk vulden 1713 leerlingen van het vijfde leerjaar tot het zesde middelbaar de vragenlijst in. De
meerderheid van de bevraagde leerlingen (54,9 %) bestond uit jongens. Daarnaast kwamen 37 % van de bevraagde
leerlingen uit het basisonderwijs, ten opzichte van 63 % leerlingen uit het secundair onderwijs.
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De onderzoekers identificeerden drie belangrijke poortwachters die participatief werken met kinderen en jongeren
kunnen belemmeren, faciliteren of bevorderen:



Een eerste poortwachter bestond uit scholen: in dit geval ging het om 21 scholen uit het
basisonderwijs en 18 scholen uit het secundair onderwijs. Een uitdaging hierbij was dat
grote scholen in steden veelal niet deelnamen, vanwege het feit dat ze al te vaak bevraagd
werden voor allerlei onderzoeken.



Een tweede poortwachter waren leerkrachten. Zij werden ingezet voor de
informatieoverdracht naar leerlingen toe. Hierbij was het moeilijk te verzekeren dat de
(correcte) informatie werd doorgegeven aan de leerlingen. Daarom werd er aangeraden
om met filmpjes te werken, die gemakkelijk beschikbaar zijn voor leerkrachten en
waardoor de onderzoekers ook ‘een gezicht’ kregen voor potentiële respondenten.



Een derde groep van poortwachters betrof de ouders. Zij vormen zowel een stimulerende
factor voor participatie (wanneer zij hun kinderen aanmoedigen om deel te nemen) als
een belemmerende factor. In bepaalde gevallen houden zij namelijk de participatie aan
onderzoek tegen, zeker bij onderzoek over een gevoelig thema zoals geweld. Bijvoorbeeld
vanuit een bezorgdheid dat de deelname een negatief effect zou hebben op hun kinderen,
of mogelijks uit schrik dat geweld in de thuissituatie aan het licht zou komen.

Binnen dit onderzoek was er ook aandacht voor de terugkoppeling naar kinderen en jongeren, ouders en
leerkrachten toe. Zo voorzagen de onderzoekers een voorzorg-module en een nazorg-module, voor verschillende
doelgroepen. Dit gebeurde in de vorm van een brochure met verschillende websites en gegevens van
hulpverleningsinstanties waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor vragen of inlichtingen. Aan de ouders
werd er tevens een informatiebrochure bezorgd, waarin naast toelichting over de vragenlijsten, ook handvaten
werden opgenomen over hoe te reageren op bepaalde situaties. Voor leerkrachten werd er een draaiboek
ontwikkeld; inclusief een aantal stappen om te reflecteren met de leerlingen over de vragenlijsten. Op basis van
de onderzoeksresultaten ontwikkelden de onderzoekers ook een educatief aanbod op maat van leerkrachten en
andere professionals (een ‘roadmap’) rond het thema (cyber)pesten en (online) weerbaarheid.16

Hoe pak je participatie van kinderen en jongeren in onderzoek aan? Tips van de
onderzoekers:
Instanties of personen in direct contact met kinderen en jongeren spelen een cruciale rol
bij het participatief betrekken van kinderen en jongeren. Hen betrekken brengt echter ook
specifieke uitdagingen met zich mee, zeker bij onderzoek naar een gevoelig onderwerp
zoals geweld.
Na het verzamelen van het onderzoeksmateriaal is het ook belangrijk om voldoende
terugkoppeling te maken naar alle betrokken partijen, in dit geval kinderen en jongeren
zelf, ouders en leerkrachten. Als onderzoeker dien je oog te hebben voor zowel voorzorg als
nazorg.
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ENKELE VASTSTELLINGEN UIT HET ONDERZOEK
Voor alle vaststellingen en aanbevelingen verwijzen we naar de presentatie van deze sessie op onze
website17.



(Cyber)pesten is een herhalend fenomeen. Zeker de helft van de kinderen en jongeren zijn
in de laatste zes maanden voor het onderzoek in aanraking gekomen met een vorm van
cyberpesten. Daarbij zijn meisjes en 10- tot 12-jarigen en leerlingen uit BSO, TSO en BUSOrichtingen vaker slachtoffer van cyberpestgedrag.



Groepsdynamiek als beïnvloedende factor en buffer voor cyberpesten. Hoe omstaanders
reageren is erg belangrijk voor de gepeste omdat zij de negatieve effecten van het
cyberpesten namelijk kunnen versterken of verzwakken.



Vernederingen en discriminatie worden het vaakst gerapporteerd. Minderjarigen
worden thuis voornamelijk geconfronteerd met discriminatie en verbaal geweld vanwege
broers. Discriminatie is echter opvallend lager in de thuiscontext dan in de school- of
vrijetijdscontext. Opvallend is dat minderjarigen van niet-westerse afkomst en leerlingen
uit het BSO en BUSO significant vaker geconfronteerd worden met vernederingen en
discriminatie binnen de vrijetijdsbesteding.



Er is nood aan verhoogde waakzaamheid in de schoolcontext. Ruzies, conflicten
en geweld komen het vaakst voor binnen de schoolcontext. De school blijft dus een
broedplaats van geweld. Geweld komt vooral tussen leerlingen onderling voor, maar ook
volwassenen op school zijn (mede)verantwoordelijk voor feiten zoals verbale agressie,
trekken aan oren, luid of agressief roepen, geen eten of drinken geven als straf, enz.



Getuige van geweld zijn is even ingrijpend als slachtofferschap. Kinderen en jongeren
die getuige zijn van (gewelddadige) conflictsituaties binnen het gezin, groeien op met
een waarden- en normenkader waarin geweld als ‘normaal’ wordt beschouwd. Dit heeft
gevolgen voor de manier waarop ze zelf, als kind en later als volwassene, met conflicten
omgaan. Onze samenleving dient oog te hebben voor het indirect slachtofferschap bij
kinderen en jongeren.



Geweld: gemeten, geteld … én verteld! Ook de attitudes en de beleving van kinderen en
jongeren over cyberpesten en geweld in het algemeen, én binnen verschillende contexten,
zouden via kwalitatief onderzoek zorgvuldig in kaart gebracht kunnen worden. De stem
van kinderen en jongeren is hierin cruciaal.
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KATR I E N H E R B OTS – PA RTIC IPATION FOR P ROTECTION

KATRIEN HERBOTS WAS BETROKKEN BIJ DIT PROJECT ALS SENIORONDERZOEKER VANUIT KEKI.

CONTEXT ONDERZOEK
Het Participation for Protection (P4P) onderzoeksproject (of in het Nederlands: Geweld op kinderen: Participatie
voor Bescherming) is een tweejarig Europees onderzoeksproject over hoe we kinderen en jongeren die in
aanraking komen met geweld de voor hen meest passende steun en hulp bieden. Het project, dat liep van
december 2017 tot november 2019, werd gecoördineerd door het Centre of Children’s Rights van de Queen’s
University of Belfast in Noord-Ierland18. Belgische onderzoekspartners zijn het Leuvens Instituut voor Criminologie
(LINC, KU Leuven19) en KeKi. De overige partners kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Roemenië, Ierland
en Oostenrijk.
Het doel van het onderzoeksproject was om te achterhalen wat kinderen en jongeren zelf onder geweld verstaan,
met wie ze spreken, wie hun steun- en hulpfiguren zijn en hoe ze over geweld willen spreken. Ook gaven kinderen
en jongeren aan welke eigenschappen belangrijk zijn bij hulp- en steunfiguren, wat hen motiveert om hun verhaal
te delen en wat hen ondersteunt om ervaringen rond geweld te delen, maar ook wat zij zelf verstaan onder
kinderrechten. Ten slotte werd ook onderzocht of volwassenen voldoende verantwoordelijkheid nemen om de
rechten van kinderen en jongeren te beschermen.
H O E K R E E G PA RT I C I PAT I E VO R M I N D I T O N D E RZO E K?
Kinderen en jongeren hebben op verschillende wijze geparticipeerd aan dit onderzoeksproject. Ten eerste werden
er twee kind- en jongerenadviesgroepen samengesteld, bestaande uit Noord-Ierse jongeren (tussen 10 en 12 jaar
en tussen 14 en 16 jaar). Zij stonden samen met de onderzoekers mee aan het stuur van het onderzoeksproject
en zijn doorheen het hele proces betrokken. Zo werden zij onder meer geraadpleegd bij het opstellen van de
vragenlijsten, het uittekenen van het draaiboek van de werkgroepen, maar ook bij de opmaak en verspreiding
van het uiteindelijke eindresultaat. De samenstelling en begeleiding van deze adviesgroepen lag in handen van
het Noord-Ierse Children’s Rights Centre, verbonden aan de Queen’s University of Belfast en Include Youth20, een
Noord-Ierse organisatie die kwetsbare kinderen en jongeren een stem geeft in beleid, praktijk en onderzoek.
Het onderzoek verliep in twee stappen. Eerst via een algemene bevraging op school, en daarna via het houden
van verdiepende werkgroepen met kinderen en jongeren met een groter risico om met geweld geconfronteerd te
worden.
Voor de scholenbevraging (de eerste fase van het onderzoek) hielpen de adviesgroepen met de ontwikkeling van
een vragenlijst, die vertaald en aangepast werd door de partnerlanden. Deze vragenlijst werd in elk land getest bij
kinderen en jongeren met dezelfde leeftijd als de kinderen en jongeren die later bevraagd werden. De feedback
hierop werd vervolgens door de adviesgroepen en de Noord-Ierse onderzoekspartner verwerkt tot de definitieve
vragenlijst. De vragenlijst werd eveneens in samenspraak met de adviesgroepen in een meer uitnodigende lay-out
gegoten.
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In de zes partnerlanden werden kinderen en jongeren tussen 9 en 16 jaar bevraagd. Drie invalshoeken stonden
centraal: (1) het begrip geweld uitdiepen, (2) identificeren welke personen als hulp- of steunfiguren in beeld komen
wanneer er sprake is van geweld en (3) welke eigenschappen en attitudes kinderen en jongeren belangrijk vinden
bij deze personen. Er werden in totaal meer dan 1300 kinderen en jongeren bevraagd. In Vlaanderen vulden 229
kinderen en jongeren de vragenlijst in.
In een tweede fase van het onderzoek werd er met dezelfde vragenlijst, aangevuld met opdrachten over
kinderrechten gerelateerd aan geweld, via werkgroepen aan de slag gegaan met kinderen en jongeren die omwille
van hun kwetsbare situatie meer risico hebben om in aanraking te komen met geweld. Voor het onderzoek werden
de volgende groepen geselecteerd: kinderen en jongeren uit de jeugdhulp, jeugddelinquenten, kinderen en
jongeren die te maken krijgen met intra-familiaal geweld, kinderen en jongeren die woonachtig zijn in politieke
conflictgebieden, LGBTQI-jongeren, migranten- en vluchtelingenkinderen en kinderen en jongeren uit de Roma- of
Travellersgemeenschap21.
In Vlaanderen werden er drie werkgroepen gehouden, namelijk met jongeren in de jeugdhulp, jongeren in
een gesloten afdeling van een gemeenschapsinstelling en jongeren uit een Onthaalklas voor Anderstalige
Nieuwkomers (OKAN). Met elke groep werd er gemiddeld tijdens twee momenten van drie uur samengekomen
en aan de slag gegaan via een aantal opdrachten rond hun ideeën, opvattingen en ervaringen met geweld.
Deze werkgroepen werden ook in samenspraak met de adviesgroepen uitgewerkt. Uiteindelijk formuleerden de
kinderen en jongeren binnen de werkgroepen een aantal tips en aanbevelingen over hoe om te gaan met geweld.
De groepsgrootte varieerde van twee tot acht personen.
De resultaten van beide onderzoeksfases werden teruggekoppeld naar en besproken met de adviesgroepen. Dit
alles mondde uit in een vormingspakket, een opleidings- en informatiepakket voor professionals, onder meer
bestaande uit een draaiboek, thema-gerelateerde modules, samenvattingen, citaten, foto’s en een video gemaakt
door en voor kinderen en jongeren, met tips en adviezen over wat een kinderrechten-benadering voor hen
betekent.22

Wat kunnen we leren uit dit onderzoek met betrekking tot participatie?
Participatie van kinderen en jongeren is een dynamisch gegeven en brengt verschillende
uitdagingen met zich mee. In een onderzoeksproject moet je bijvoorbeeld werken met
deadlines, maar dat is niet altijd realistisch gezien de onvoorspelbaarheid van participatief
werken. Je gaat vooruit, en soms ook onderuit, maar je moet altijd weer opstaan.
Participatief werken betekent ook dat je kan groeien, jezelf kan verrijken en een vollediger
beeld kan krijgen op de samenleving en op wat kinderrechten betekenen. Ten slotte
betekent het ook dat je twijfel moet toelaten, je eigen veronderstellingen in vraag durven
stellen en leren omgaan met het onbekende, zoals bijvoorbeeld de onzekerheid over wat
het eindproduct uiteindelijk zal zijn of worden.
Kinderen en jongeren delen graag hun kennis en ervaringen om samen mee het verschil te
kunnen maken. Bekijk samen met kinderen en jongeren wat jij kan betekenen voor hen.
Belangrijke uitgangspunten zijn vindplaats-gericht werken, ondersteuning en begeleiding,
tijd maken, een creatieve aanpak, aangepaste communicatie, enz. Dit zijn echter geen
ingrediënten die succes garanderen. Wel openen ze deuren die ook de meest kwetsbare
kinderen en jongeren toelaten om te participeren. Zo geven ze vorm aan hun eigen leven
alsook aan jouw beleid, praktijk of onderzoek.
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ENKELE AANBEVELINGEN UIT DIT ONDERZOEK MET BETREKKING TOT
GEWELD EN KINDERRECHTEN



In verband met geweld op kinderen en jongeren zijn er een aantal basisvaststellingen:
İ kinderen en jongeren willen vooral dat volwassenen luisteren en dat hun stem serieus
genomen wordt.
İ wanneer kinderen en jongeren melding doen van geweld door volwassenen,
verwachten ze dat er maatregelen genomen worden om het geweld te doen stoppen.
İ kinderen en jongeren geven aan dat ze willen dat de melding rond geweld zo lang
mogelijk privé wordt gehouden.



Een kinderrechtengerichte aanpak rond geweld kan zich op volgende wijze vertalen:
İ creëer een faciliterende omgeving die het mogelijk maakt om met kinderen en jongeren
hierover te praten.
İ pas je communicatie aan op maat van kinderen en jongeren en wees transparant.
İ onderneem de nodige actie of maatregelen indien geweld zich voordoet.



Kinderen en jongeren hebben een eigen blik op geweld. Wees je hiervan bewust en werk
daarop verder.



Kinderen en jongeren denken niet in termen van structuren, beleidsniveaus, sectoren of
disciplines. Zij vertrekken van wat op dat moment voor hen belangrijk is. Kinderen en
jongeren denken vraaggericht, niet aanbodgericht. Vertrek van hieruit voor de aanpak
van geweld.
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KA RE N VA N LAE T H E M – SP EC IFIEKE STUDIE NAAR KINDEREN GEP LAATST IN EEN
G E ME E N S CH A PS I N ST E LL ING

KAREN VAN LAETHEM IS VOORZITTER VAN DE NATIONALE COMMISSIE
V O O R D E R E C H T E N V A N H E T K I N D ( N C R K ) 23.

CONTEXT ONDERZOEK
In september en oktober 2018 bezocht de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) alle
gemeenschapsinstellingen in België, met als doel om door een jeugdrechter geplaatste kinderen en jongeren een
stem te geven over de effectiviteit van hun rechten. Hoe beleven zij hun rechten? Krijgen zij de gelegenheid om
zich in alle vertrouwen en veiligheid hierover uit te spreken? Wordt er daadwerkelijk naar hen geluisterd en kan hun
stem een impact hebben?
Het onderzoek vertrok vanuit de nationale kinderrechtenindicatoren, die pogen om een beeld te geven van de
mate waarin kinderrechten – al dan niet – gerealiseerd worden in België. Deze indicatoren gaan gepaard met twee
lacunes, namelijk ten eerste het feit dat kinderen en jongeren zelf niet betrokken geweest zijn bij de ontwikkeling
van dit instrument. Ten tweede ontbreken er heel wat gegevens, voornamelijk over de meest kwetsbare kinderen
en jongeren. Vanuit deze vaststelling zijn er twee specifieke studies ontworpen, één rond kinderen in migratie en
één omtrent kinderen geplaatst in een gemeenschapsinstelling.
In deze studie werd er beroep gedaan op een adviesgroep bestaande uit geplaatste kinderen en jongeren, voor de
ontwikkeling van de vragenlijst en als expert over hun eigen situatie en als partner in dit onderzoek. Zo stelden ze
een aantal thema’s op die dienden besproken te worden en ontwikkelden ze zelf vragen die ze belangrijk achtten
voor het ‘meten’ van de inwerkingstelling van hun rechten. Daarnaast zullen in een latere fase van het onderzoek
kinderen en jongeren en professionals betrokken worden bij het contextualiseren van de gegevens die werden
verzameld.
H O E K R E E G PA RT I C I PAT I E VO R M I N D I T O N D E RZO E K?
Doorheen het hele onderzoeksproces stond participatie centraal. Een
visueel overzicht van het hele proces is vind je terug op de afbeelding
(Bron: NCRK).
Ten eerste werden er adviesgroepen opgestart met kinderen en
jongeren die geplaatst zijn in gemeenschapsinstellingen. Vanuit deze
adviesgroepen werd aan de inhoud van de vragenlijsten gewerkt. De
deelnemende kinderen en jongeren stelden hierbij zelf vragen voor.
Onderzoekers gingen hiermee aan de slag om een reeds bestaande
vragenlijst grondig te herwerken. In een latere fase werden deze
vragenlijsten opnieuw voorgelegd aan de deelnemende kinderen en
jongeren van de adviesgroepen, waarbij men ook uiteenzette welke
vragen wel of niet werden toegevoegd en waarom. Ook werden de
medewerkers van de gemeenschapsinstellingen doorheen het onderzoek
betrokken.
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Vervolgens trok de NCRK tussen 12 september en 24 oktober 2018 naar alle gemeenschapsinstellingen in België
(Institutions publiques de protection de la jeunesse, Franse Gemeenschap, inbegrepen) om de kinderen en
jongeren die daar op dat ogenblik geplaatst waren een stem te geven over hoe zij de inwerkingstelling van hun
rechten percipiëren. In totaal namen 339 kinderen en jongeren deel aan de gegevensinzameling. Het afnemen
van de vragenlijst verliep in groepen van vijf tot tien kinderen en jongeren, meestal in een klasruimte van de
instelling, maar eveneens in de ontspanningsruimte van de leefgroepen. Wanneer noodzakelijk werd de vragenlijst
in uitzonderlijke gevallen (vb. zeer recent aangekomen jongeren) afzonderlijk in de kamer afgenomen. Er werd
naar gestreefd om de gegevensinzameling te laten verlopen in een ‘vertrouwde’ omgeving, waar de kinderen
en jongeren zich het meest comfortabel en veilig voelden. Kinderen en jongeren vulden de vragenlijst zelf in, op
een tablet. Om een inclusieve deelname zo veel mogelijk te waarborgen was de vragenlijst beschikbaar in het
Nederlands, Frans en Engels, zowel in tekst- als audiovorm.
VOORNAAMSTE BEVINDINGEN?
Door kinderen en jongeren in gemeenschapsinstellingen als partners en ervaringsdeskundigen te betrekken, gaf
deze studie hun een stem en dit niet enkel over wat zij ervaren met betrekking tot hun rechten, maar ook waarvoor
overheden, professionals en het maatschappelijke middenveld oog zouden moeten hebben bij de realisatie van
deze rechten. Bovendien werd hen, rekening houdende met de context, een veilige plaats geboden om hun stem te
laten horen.
Zowel de onderzoekers als het pilootcomité stelden vast dat de herwerking van de vragenlijst met kinderen en
jongeren en professionals een positieve impact had op de inhoud van de vragen en de invulling ervan. Zo dachten
de onderzoekers bijvoorbeeld dat vragen rond afzondering of isolatie mogelijks te gevoelig zouden liggen en
twijfelden ze om deze vragen überhaupt te stellen. Medewerkers van de gemeenschapsinstellingen gaven echter
het signaal dat men net veel belangstelling had voor die vragen, zodoende er beter mee om te kunnen gaan. Vanuit
het betrekken van kinderen en jongeren werden ook een aantal vragen toegevoegd waar de onderzoekers in eerste
instantie niet aan gedacht hadden, zoals bijvoorbeeld vragen rond de toegang tot een gynaecoloog.
Ook binnen dit onderzoek werd er ten slotte aandacht besteed aan de terugkoppeling naar de betrokken kinderen
en jongeren en aan verdere opvolging na het verzamelen van de onderzoeksgegevens. Kort na de bevraging
werd bijvoorbeeld een infographic24 met een begeleidende brief over de onderzoeksresultaten bezorgd aan alle
gemeenschapsinstellingen.
De onderzoekers van dit project wijzen er ook op dat het inbouwen van een sterk participatieluik een positief effect
heeft gehad op de toe-eigening van de studie, gezien kinderen en jongeren zelf invloed konden uitoefenen op de
manier waarop bepaalde zaken bevraagd werden. De onderzoekers ervaarden hierdoor ook meer legitimiteit en
vertrouwen van kinderen en jongeren die later bevraagd werden, omwille van het feit dat ervaringsdeskundige
kinderen en jongeren mee de vragenlijst ontwikkeld hebben.
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Drie kritische vragen over participatie volgens de onderzoekers


Kan participatie vrij zijn in een context van vrijheidsberoving? Zijn kinderen in
gemeenschapsinstellingen vrij om te participeren of niet te participeren?



Kan ouderlijke toestemming een legitieme rem zijn op het recht van kinderen om te
participeren?



Hoe zorg ik voor impact en een zinvolle participatie van kinderen? Bijvoorbeeld: tot
waartoe kan, mag en wil ik impact en/of gevolg geven aan de stem van kinderen en
jongeren? Maar ook: tot waar kan men gevolg geven aan die stem?

ENKELE VASTSTELLINGEN UIT HET ONDERZOEK

Aanbevelingen met betrekking tot het betrekken van kinderen en jongeren aan onderzoek:
Participatie is niet de kortste, snelste of makkelijkst bewandelbare weg. Om te komen tot
zinvolle participatie is het belangrijk om genoeg tijd te voorzien en een aantal waarborgen
hiervoor in te bouwen bij het ontwikkelen en de uitvoering van een methodologie.
Onderzoekers moeten bereid zijn hun eigen methodologie in vraag te stellen (ook wanneer het
onderzoek gestart is) en eventueel aan te passen op basis van feedback die zowel volwassenen
als kinderen meegeven.
Ten slotte is participatie van kinderen en jongeren aan onderzoek niet alleen wenselijk, maar
ook een recht dat kinderen hebben en verankerd is in het Kinderrechtenverdrag. Dit recht geldt
voor alle kinderen, onafhankelijk in welke situatie dat ze zich bevinden, dus ook voor kinderen
in een gemeenschapsinstelling. Daarom ook deze oproep om hen ook een stem te geven en
daarnaar te luisteren.
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LU CA S PI SS E N S – V R I JE TIJDSBESTEDING BIJ JONGEREN MET EEN
M I G RAT I E ACH T E R GR O N D

LUCAS PISSENS IS ONDERZOEKER AAN DE VAKGROEP SOCIOLOGIE
V A N D E U G E N T.

CONTEXT ONDERZOEK
Kinderen en jongeren hebben recht op vrijetijdsbesteding, aldus artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag. Dit recht
geldt ook voor jonge nieuwkomers.
Bovendien toont eerder onderzoek dat een constructieve vrijetijdsbesteding het welzijn, de inclusie en integratie
van jonge nieuwkomers kan bevorderen.
Toch ontbreken er in Vlaanderen en Brussel representatieve kwantitatieve gegevens rond de vrijetijdsbeleving
van jonge nieuwkomers. Het is echter van belang om een treffend beeld te krijgen van de vrijetijdsbesteding van
jongeren kort na hun migratie, gezien het positieve effect dit kan hebben. Vanuit deze vaststelling en nood kreeg
deze studie vorm, die de huidige leemte binnen onderzoek tracht op te vullen25.
H O E K R E E G PA RT I C I PAT I E VO R M I N D I T O N D E RZO E K?

‘Participatie is uiteraard een meerduidig begrip, dat op allerlei manieren
geïnterpreteerd kan worden. In de context van dit onderzoek zie ik
‘participatie’ vooral als jonge nieuwkomers de gelegenheid geven om
zélf hun verhaal te doen over hun vrijetijdsbeleving, over de obstakels
en problemen die zij ervaren in hun vrije tijd, en over de behoeften
die zij koesteren op vlak van hun vrijetijdsbesteding. Het hoofddoel
van deze studie is dan ook om, zowel via groepsinterviews als via een
grootschalige enquête, deze kwetsbare groep inspraak te geven en hun
meningen en noden zichtbaar te maken voor beleidsmakers.’
- Lucas Pissens
Dit onderzoek maakte gebruik van een ‘mixed method design’26, waarbij er gestart werd met negen focusgroepen
met 55 leerlingen uit het OKAN-onderwijs27. Tijdens deze focusgroepen werd nagegaan wat de OKAN-leerlingen
belangrijk vinden in hun vrije tijd, welke moeilijkheden zij ondervinden en hoe tevreden of ontevreden ze zijn met
hun vrije tijd.
Vertrekkende vanuit deze onderzoeksgegevens, werd vervolgens een grootschalige survey opgesteld rond toegang
tot het vrijetijdsaanbod. Deze werd afgenomen bij jongeren van 11 tot 18 jaar oud uit het OKAN-onderwijs. De
vragenlijst was beschikbaar in 13 verschillende talen en werd afgenomen via een tablet. Uiteindelijk leverde dit
1074 ingevulde vragenlijsten op.
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WELKE DREMPELS ERVAREN JONGE NIEUWKOMERS?


Taalbarrière: uit angst dat men het Nederlands niet goed genoeg beheerst, wordt deelname aan het
vrijetijdsaanbod vaak uitgesteld. Deze taalbarrière blijkt één van de meest prominente participatiedrempels te
zijn.



Informatiedrempel: vaak weten jonge nieuwkomers niet wat ze kunnen doen in hun vrije tijd. Dit kan gaan
over het feit dat ze niet weten wat voor aanbod er is in de omgeving, maar ook wat bepaalde activiteiten of
verenigingen exact inhouden.



Sociale barrières: jonge nieuwkomers geven ook aan dat ze niet participeren aan het vrijetijdsaanbod omdat ze
geen sociale contacten hebben bij een bepaalde vereniging of club.



Motivatiedrempel: een aantal van de bevraagde jongeren gaf ook aan dat ze geen motivatie, interesse of tijd
hebben om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod.

ENKELE AANBEVELINGEN UIT HET ONDERZOEK
Vanuit de vastgestelde knelpunten rond de toegang tot vrijetijdsbesteding van jongeren met een
migratieachtergrond, werden volgende aanbevelingen vooropgesteld naar zowel beleidsmedewerkers als
praktijkwerkers toe:



Sensibiliseer ouders, begeleiders, voogden én jonge nieuwkomers rond het belang van
vrijetijdsparticipatie. Dit kan een positief effect hebben op hun welbevinden en mag dan
ook niet gebanaliseerd worden. Maak hen ook wegwijs in het vrijetijdsaanbod.



Zet ook in op het sensibiliseren van aanbieders over de voordelen van
vrijetijdsparticipatie voor jonge nieuwkomers, maar ook over de mogelijke
moeilijkheden en de drempels die zij kunnen ervaren.



Creëer zoveel mogelijk ontmoetingskansen tussen OKAN-leerlingen en leeftijdsgenoten,
zowel binnen als buiten de schoolmuren.



Zorg voor een aangepast aanbod en betekenisvolle activiteiten buiten de schooluren
(bijvoorbeeld tijdens de schoolvakanties) om zo verveling en eenzaamheid tegen te
gaan.



Besteed voldoende aandacht aan extra precaire groepen binnen de groep van jonge
nieuwkomers, zoals niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en meisjes.
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G E ERT VA N H OV E – R E CHTEN VAN KINDEREN MET EEN BEP ERKING IN D E
D I G I TALE W E R E LD

GEERT VAN HOVE IS DOCENT EN ONDERZOEKER AAN DE VAKGROEP
O R T H O P E D A G O G I E K V A N D E U G E N T 28.

CONTEXT ONDERZOEK
Dit onderzoek focust zich op de rechten van kinderen en jongeren met een beperking in de digitale wereld en werd
uitgevoerd in opdracht van de Raad van Europa29 in zeven landen (Duitsland, België, Moldavië, Turkije, Portugal,
Engeland en Noord-Ierland). In België werden Vlaamse kinderen en jongeren met een fysieke of verstandelijke
beperking betrokken bij het onderzoek.
Het project had als doel de opvattingen en ervaringen van kinderen en jongeren met een beperking in een online
omgeving te onderzoeken, vertrekkende vanuit de drie P’s (provisie of voorziening, participatie en protectie of
bescherming) van het Kinderrechtenverdrag.
Om de doelstelling van het onderzoek te bereiken, werden kinderen en jongeren uit de zeven betrokken landen
bevraagd tijdens focusgroepen én betrokken via adviesgroepen. De onderzoekers verzamelden aan de hand van
focusgroepen ervaringen van bijna 100 kinderen en jongeren met een beperking, met inbegrip van langdurige
lichamelijke, intellectuele of zintuiglijke beperkingen, over hun digitale leefwereld en hun specifieke rechten
en obstakels hierbinnen. Kinderen en jongeren werden binnen dit onderzoeksproject aangesteld als medeonderzoeker in het onderzoeksproject30.
Ook het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) was deelpartner in dit onderzoek en werkte hiervoor samen met de
vakgroep Orthopedagogiek van de UGent, gezien hun expertise en contacten met jongeren met een beperking.
Samen verzorgden ze het deelrapport m.b.t. de onderzoeksresultaten van België (Vlaanderen). Vervolgens
werden de ervaringen van kinderen en jongeren in aanbevelingen gegoten (goede praktijken) voor overheden en
professionals die werken met kinderen en jongeren met een beperking. Tevens werd er een kindvriendelijke versie
van het rapport ontwikkeld voor alle deelnemende kinderen en jongeren.
H O E K R E E G PA RT I C I PAT I E VO R M I N D I T O N D E RZO E K?
Het Centre for Children’s rights van de Queen’s University of Belfast31 coördineerde het volledige
onderzoeksproject. In Vlaanderen werd beslist om niet met focusgroepen te werken, maar met eerder
semigestructureerde groepsinterviews om zo te komen tot een echt gesprek met de deelnemende kinderen en
jongeren. Uiteindelijk werden er in Vlaanderen acht kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking tussen
15 en 18 jaar en zeven kinderen en jongeren met een fysieke beperking tussen 14 en 17 jaar, bevraagd. Het ging
hierbij om 11 jongens en 4 meisjes, schoolgaand in het buitengewoon onderwijs in Oost- en West-Vlaanderen. De
Vlaamse kinderen en jongeren werden zowel betrokken bij het onderzoek als participanten of als adviseurs.
Vooraleer het onderzoek in Vlaanderen gestart kon worden, werd het dossier voorgelegd bij de ethische commissie
van de Universiteit Gent. Dit bleek echter niet eenvoudig, aangezien participatief werken met kinderen en jongeren
vaak nog heel wat vragen oproept.
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Tijdens het uitvoeren van het onderzoek, werden de onderzoekers eveneens met een aantal uitdagingen
geconfronteerd. Zo hadden de onderzoekers niet zomaar toegang tot de kinderen en jongeren waarmee zij
wilden praten en waren ze dus afhankelijk van de aangesproken scholen, die bepaalden welke kinderen en
jongeren mogelijks konden participeren aan het onderzoek. Ook de fysieke ruimte waarin er met de deelnemers
werd gesproken, kon niet door de kinderen en jongeren of de onderzoekers zelf worden gekozen. Dit leidde er
in een bepaald geval bijvoorbeeld toe dat er op een plaats gesproken werd waar de kinderen en jongeren zich
niet helemaal op hun gemak voelden. Ten slotte was ook de tijd waarbinnen kon gesproken worden met de
deelnemers beperkt tot één halve dag.
Na afloop van het onderzoek werden onderzoeksresultaten gebundeld in een kindvriendelijk rapport en
opgestuurd naar de betrokkenen. De onderzoekers werden bovendien uitgenodigd in één van de scholen om het
rapport toe te lichten. Een van de betrokken deelnemer kwam tevens mee uitleg geven over het rapport tijdens een
college aan de Universiteit Gent.

Wat kunnen we leren uit dit onderzoek met betrekking tot participatie?
Participatie van kinderen en jongeren aan onderzoek kan bepaalde (onvoorziene) gevolgen
met zich meebrengen, zowel voor participanten als poortwachters. Door kinderen hun
stem te laten horen, krijgen ze mogelijks meer zelfvertrouwen om ook op andere wijze
te participeren. In dit geval stelden een aantal leerlingen die werden betrokken bij het
onderzoek na afloop van de studie de vraag aan hun school om een schoolraad op te
richten. Zij redeneerden immers: indien we kunnen participeren aan een onderzoek,
kunnen we ook zetelen in een schoolraad.
Tevens zijn er een aantal uitdagingen, zoals het werken met ethische protocollen en
elementen die de onderzoekers niet zelf in de hand hebben, zoals bijvoorbeeld de selectie
van leerlingen door scholen, in de plaats van door de onderzoekers zelf.
Kinderen en jongeren met een beperking worden in het algemeen niet vaak gevraagd om te
participeren aan onderzoek. Bovendien moeten we erover waken om hen niet enkel vanuit
het perspectief van hun beperking te bekijken. Zij zijn namelijk veel meer dan dat en hun
identiteit wordt mede vormgegeven door andere elementen, zoals culturele en religieuze
factoren. Ook dit moet betrokken worden in onderzoek. Als onderzoeker is het belangrijk
om intersectioneel te werk te gaan.
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ENKELE AANBEVELINGEN UIT DIT ONDERZOEK MET BETREKKING TOT
GEWELD EN KINDERRECHTEN



De bevraagde kinderen en jongeren zijn actief op een groot aantal sociale media
kanalen (zoals Pinterest, Facebook, YouTube, etc.)



De deelnemende kinderen en jongeren gaven aan veel te leren op het internet via
bijvoorbeeld ‘games’ of YouTube.



Veel van de deelnemers vonden het onrechtvaardig dat het voor leerkrachten
toegelaten werd om platformen zoals Facebook te gebruiken tijdens de werktijd, terwijl
dit voor kinderen en jongeren verboden werd op school. Deze onrechtvaardigheid werd
ook aangehaald door de deelnemers omtrent het verbieden van gsm-gebruik in het
internaat na bepaalde uren.



Veel van de deelnemers waren teleurgesteld in het niveau van de lessen informatica. Zo
gaven zij aan dat ze niet wilden leren over bijvoorbeeld het programma ‘Word’, omdat
ze hier reeds vlot mee konden werken. Kinderen en jongeren met een verstandelijke
beperking hadden helemaal geen informatica-lessen in hun curriculum.



De kinderen en jongeren gaven zelf aan dat ze bepaalde speciaal aangepaste
programma’s gebruiken, die echter niet altijd adequaat werken. Dit werkt volgens hen
stigmatisering verder in de hand.
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Workshops
KAAT VA N ACK E R – WO RTELEN IN NIEUWE AARDE
KAAT VAN ACKER IS PRAKTIJKONDERZOEKER EN DOCENTE AAN DE ODISEE HOGESCHOOL. ZIJ
O N T W I K K E L D E S A M E N M E T C L A I R E W I E W A U T E R S H E T V E R T E L S P E L ‘ W O R T E L E N I N N I E U W E A A R D E ’.

CONTEXT WORKSHOP
Tijdens deze workshop ging Kaat Van Acker dieper in op het vertelspel
‘Wortelen in nieuwe aarde’, een methodiek om het gesprek aan te gaan
met kinderen en hun gezin over veerkracht. Dit spel is in de eerste plaats
ontwikkeld voor jonge kinderen (6 tot 12 jaar) met een vluchtervaring,
maar kan bij uitbreiding ook worden ingezet voor kinderen en gezinnen
met een migratieachtergrond.

Bron afbeelding: Kenniscentrum Gezinswetenschappen
en Marie Van Praag‘

Deze methodiek werd ontwikkeld binnen het kader van het praktijkwetenschappelijk onderzoek ‘Veerkracht in
beweging32’ dat de afgelopen twee jaren gevoerd werd vanuit het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van
Odisee Hogeschool. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, 33 exploratieve gesprekken met experts, 18
veldwerkbezoeken van goede praktijken, twee focusgroepen met hulpverleners en diverse diepte-interviews met
17 vluchtelingengezinnen. Voor elk van de gezinnen interviewden onderzoekers de ouders, de kinderen en één
tot drie betrokken hulpverleners. Doorheen het onderzoek ontwikkelden ze daarbij het vertelspel als methodiek
om met kinderen op een laagdrempelige en veerkrachtgerichte manier over hun ervaringen voor, tijdens en na de
vlucht te praten.
Het eigenlijke spel vertelt het verhaal van een boom die op de vlucht slaat. Het verhaal en de dertig bijhorende
illustraties symboliseren wat het betekent om uit je thuisland te vertrekken en om te moeten wortelen in nieuwe
aarde. Het (ont)wortelen vormt hierbij een metafoor die helpt om op een veerkrachtversterkende manier te praten
over bepaalde gebeurtenissen voor en na de vlucht.
W AT I S V E E R K R AC H T ?
Vanuit een psychologisch perspectief wordt veerkracht nog vaak benaderd als een individuele eigenschap. Het
wordt dan gezien als een kwaliteit die je in meerdere of mindere mate bezit.
In het onderzoek en het vertelspel dat eruit voortvloeide wilden de onderzoekers veerkracht leren herkennen en
begrijpen in de dagdagelijkse ervaringen van vluchtelingengezinnen. Ze focusten op veerkrachtige handelingen
en houdingen van vluchtelingengezinnen. Dat zijn ‘dingen die men zegt, denkt of doet’ die getuigen van een actief
omgaan met de mogelijkheden die er zijn binnen een bepaalde context (naar het concept ‘resilient moves’ van
Aranda & Hart, 2015, p. 36133). Veerkracht in deze betekenis heeft ook een relationeel element. Dit is bijvoorbeeld
terug te zien wanneer kinderen een veerkrachtige houding opnemen tegenover hun ouders door bijvoorbeeld
bepaalde zaken niet (meteen) te zeggen of deze op een bepaalde manier te gaan zeggen.
Veerkracht gaat dus om iets wat mensen met elkaar doen, bestaande uit een veelheid aan acties, eerder dan
een individuele kwaliteit. Ook het uiten van kwetsbaarheid kan een vorm van veerkracht betekenen (zoals het
aanklagen van bepaalde regels). Veerkracht en kwetsbaarheid bestaan dan ook naast elkaar.
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H O E P R A AT J E OV E R V E E R K R AC H T M E T G E Z I N N E N E N K I N D E R E N ?
Praten over veerkracht en kwetsbaarheid met kinderen tussen 6 en 12 jaar oud is niet eenvoudig. Daarom
ontwikkelden de onderzoekers een spelmethodiek om gesprekken rond veerkracht aan te gaan met kinderen aan
de hand van een verhaal rond een boom met bijpassende prenten. De inspiratie hiervoor vonden ze onder meer
bij The Tree of Life, een methode die ontwikkeld is om op een veerkrachtgerichte manier te praten met kinderen of
volwassenen die een traumatische situatie hebben meegemaakt. De wortels worden hierbij gezien als de (socioculturele) afkomst van kinderen en de ideeën die zij hebben zoals bepaalde waarden en overtuigingen. De stam
staat voor kwaliteiten en vaardigheden van kinderen (zoals luisteren). De takken symboliseren dan weer hoop,
dromen en wensen. De bladeren ten slotte staan voor belangrijke mensen in hun leven. Daarnaast haalden de
onderzoekers ook inspiratie uit het boek ‘Het Verborgen Leven van Bomen’ van Peter Wohlleben, een boek met
weetjes over bomen voor kinderen.
De ontwikkeling van deze methodiek gebeurde in samenwerking met de geïnterviewde kinderen en jongeren. Het
verhaal werd aanvankelijk volledig aan hen verteld aan het begin van de interviews. Op basis van hun feedback
werd het dan verder aangepast. Zo werd het initiële verhaal te positief bevonden en het einde te optimistisch. Ook
besliste men om het verhaal later in stukjes te vertellen met ruimte voor terugkoppeling, in de plaats van meteen
het hele verhaal volledig vertellen, aangezien veel kinderen graag aansluitend bij bepaalde stukken van het verhaal
over hun eigen ervaringen wilden vertellen. Finaal werd er een speldoosje ontwikkeld, waarin de illustraties van
Marie van Praag werden gebruikt.
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HOE WERKT DE METHODIEK?
Het verhaal van het spel is opgesplitst in zes fases. Niet elke fase is even relevant voor alle kinderen of jongeren. Het
spel kan dus aangepast worden aan de specifieke situatie van het betrokken kind of jongere.
Het eerste deel van het verhaal heeft betrekking op hoe het leven van kinderen en jongeren was voor de vlucht. Het
tweede deel gaat over het aanvoelen van het vertrek dat er aankomt. Het derde deel gaat over het onderweg zijn.
Het vierde deel heeft betrekking op de eerste periode na aankomst. Het vijfde deel handelt over het vinden van een
vaste woonplaats en het bouwen aan ‘een thuis’. Het zesde en laatste deel gaat over dromen voor de toekomst,
zowel hier als eventueel later, terug in hun thuisland.
Elke fase telt vijf kaarten, met aan de voorkant illustraties. Aan de achterkant van elke kaart zijn er verschillende
zaken te vinden: zo zijn er kaarten met een deel van het verhaal van het spel op, maar ook kaarten met citaten
en (bomen)weetjes rond negatieve en/of positieve ervaringen rond kwetsbaarheid en veerkracht of kaarten met
suggesties voor vragen. Deze laatste helpen om het gesprek aan te gaan met de betrokken kinderen.
De methodiek kan gebruikt worden in individuele en groepsgesprekken en zowel bij eerstelijnshulp als in
therapeutische gesprekken. Het kan bijvoorbeeld ingezet worden in opvangstructuren of bij gesprekken in OKANklassen. Dit spel biedt ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met volwassenen die weinig talig zijn en/of
houden van verhalen en metaforen.

AANBEVELINGEN



Voor onderzoekers: het betrekken van kinderen bij het ontwikkelen van deze methodiek
was van grote waarde. Zonder hun input had de methodiek er heel anders uit gezien. Zo
werd het initiële einde van het verhaal te positief bevonden.



Voor beleidsmakers: kinderen in migratie of vluchtelingenkinderen worden nog steeds
niet voldoende gehoord in hun procedure of beslissingen die hen aanbelangen. Zij
verdienen een volwaardige stem in de asielprocedure.



Voor praktijkwerkers: kinderen in migratie of vluchtelingenkinderen willen meer oog
voor hun beleving en hun verhaal.
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E V E LI N E M E YLE MA N S – JONGEREN SP REKEN ZIC H UIT OVER HUN R ECHTEN IN
D E D I GI TALE O M GE V I N G
EVELINE MEYLEMANS IS DOCTORAATSTUDENTE AAN DE VAKGROEP SOCIAAL WERK EN
S O C I A L E P E D A G O G I E K A A N D E U N I V E R S I T E I T G E N T 34. V O O R D I E N W A S Z I J W E R K Z A A M B I J H E T
KENNISCENTRUM KINDERRECHTEN (KEKI) WAAR ZE VERANTWOORDELIJK WAS VOOR HET ENYA (OF
E U R O P E A N N E T W O R K O F Y O U N G A D V I S O R S ) - P R O J E C T.

CONTEXT WORKSHOP
Deze workshop kadert binnen het ENYA 2018 project rond de rechten van kinderen in de digitale omgeving,
mogelijk gemaakt door ENOC, het Europese Netwerk van Kinderombudsdiensten. Het Vlaamse luik van dit
internationale project, getiteld ‘Let’s Talk Young, Let’s Talk About Children’s Rights in the Digital Environment!’, werd
uitgevoerd vanuit het Kenniscentrum Kinderrechten in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat35.
Het uiteindelijke doel van het onderzoek was beleidsadviezen formuleren op Europees niveau vanuit kinderen en
jongeren. Ook wou men te weten komen hoe kinderen en jongeren tegenover hun digitale rechten staan en of hun
rechten gerespecteerd worden.
De workshop ging dieper in op hoe dit Vlaamse en Europese traject verliep en hoe er vanuit verschillende
workshops en creatieve werkvormen met kinderen en jongeren werd toegewerkt naar het formuleren van
beleidsaanbevelingen.
PA RT I C I PAT I E B I N N E N D I T P R OJ E CT
Om participatief werken met kinderen en jongeren mogelijk te maken, is er een open houding nodig en moeten zij
zich op hun gemak voelen.
Tip
Laat kinderen en jongeren mee bepalen over welke thema’s ze willen spreken en tracht ook te
begrijpen waarom ze bepaalde thema’s niet willen bespreken.

Binnen dit onderzoek speelden diverse poortwachters, waardoor onderzoekers toegang kregen tot verschillende
kinderen en jongeren, een belangrijke rol. Deze poortwachters waren onder meer de organisatie Link in de Kabel36,
die samenwerken met een aantal kindreporters en Stampmedia37, die hielpen om een mediakamp te organiseren.
Samen met de kindreporters, die tussen de 9 en 13 jaar oud waren, werd er nagedacht over wat belangrijke
thema’s zijn in de digitale wereld en over wat kinderrechten zijn, waarbij er verschillende mogelijkheden om zich
uit te drukken werden aangeboden, zoals via tekeningen en video’s. Ook bezochten de kindreporters de redactie
van Ketnet om zich verder in te leven in de mediawereld.
In samenwerking met Stampmedia werd een mediakamp georganiseerd, met 15 deelnemers tussen acht
en veertien jaar. Na een eerste brainstorm werden zes thema’s geïdentificeerd die de deelnemers belangrijk
vonden. Ook gaven de deelnemers aan dat ze graag meer andere jongeren wilden spreken rond deze thema’s,
via bijvoorbeeld een peiling op straat (voxpop). Éen van de thema’s die ze bespraken was ‘influencers’, waarbij
de deelnemers van het mediakamp jongeren op straat hierover bevroegen, maar ook met een ‘influencer’ zelf
spraken.
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Vaak willen jongeren wel meedoen aan onderzoek, maar willen ze ook zien dat dit iets opbrengt waarmee
ze zelf iets kunnen doen. Binnen dit onderzoekstraject kregen de kindreporters en de deelnemers van het
mediakamp daarom de ruimte om filmpjes en posters te maken om hun ideeën en aanbevelingen te formuleren.
De deelnemende kinderen en jongeren initieerden dit zelf, zonder dat het een voorwaarde was vanuit het
onderzoeksproject. Op deze manier kreeg het onderzoek ook betekenis voor de kinderen en jongeren zelf. Zo
konden ze de filmpjes en posters, die bijvoorbeeld betrekking hadden op sexting of fake news, thuis of op school
gebruiken om hierover een gesprek te starten38.

Tip
Laat kinderen en jongeren mee nadenken over welk materiaal er binnen het onderzoek
ontwikkeld kan worden.

Kinderen en jongeren tot beleidsadviezen laten komen is niet eenvoudig. Deelnemers hadden het vaak moeilijk
om te benoemen wat beleidsmakers bijvoorbeeld nu echt moesten ondernemen om een situatie te veranderen. De
verantwoordelijken binnen dit project gingen daarom op zoek naar manieren om kinderen en jongeren hierin bij te
staan, zonder dat ze beleidsadviezen in hun plaats gingen formuleren. Dit deden ze aan de hand van een creatieve
methodiek. Kinderen kregen een bepaalde bril waardoor ze ofwel beleidsmaker, ofwel Kinderrechtencommissaris,
ofwel leerkracht, ofwel ouder, enz. werden. Dit maakte het makkelijker voor de deelnemers om zich in te leven in
bepaalde rollen.
Deze methode van werken met attributen werd ook toegepast tijdens een conferentie in Belfast, waarbij de
aanbevelingen op Europees niveau werden gepresenteerd en er telkens één jongere uit elk deelnemend land
aanwezig was, samen met een begeleider en de Kinderrechtencommissaris. Deze inlevingsoefening kan door
kinderen als hoogdrempelig worden ervaren omdat ze een rol moeten aannemen, maar net dit zorgt ervoor
dat het ook laagdrempelig is, want iedereen moet een bepaalde rol aannemen. Daarnaast werd er ook gebruik
gemaakt van stopbordjes, zodat jongeren zelf konden aangeven wanneer ze rond bepaalde thema’s die voor hen
te gevoelig lagen, niet wensten mee te doen.
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Wanneer je vanuit een kinderrechtenperspectief participatief te werk wil gaan, houd je best volgende zaken in het
achterhoofd:



Kinderen en jongeren moeten gezien worden als volwaardige betekenisverleners.



Het is van belang om te kijken naar wat in het hier en nu telt: kinderen en jongeren zijn
nu volwaardige burgers, niet enkel in de toekomst.



Het is ook belangrijk om kwetsbare kinderen en jongeren te betrekken, zoals kinderen
met een beperking. Voorzie daarom steeds toegankelijke manieren om iedereen de kans
te geven om te participeren. Als facilitator is het belangrijk om er over te waken dat
iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren.



Er moet ruimte worden gelaten voor onderwerpen die buiten het onderzoeksdoel
vallen, zodat jongeren hier zelf mee betekenis aan kunnen geven. Dit betekent in
sommige gevallen ook afwijken van je eigen voorbereiding.



Participatief werken betekent als onderzoeker of begeleider je veilige schelp verlaten en
durven werken met diverse methodes.
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H A NN E S VA N H E E – PART IC IPATIEF WERKEN MET KINDEREN EN JONG EREN
VA N UI T DE PRA KT I J K
HANNES VANHEE IS EDUCATIEF MEDEWERKER BIJ UIT DE MARGE. UIT DE MARGE IS HET VLAAMS
STEUNPUNT EN NETWERK VOOR JEUGDWERK EN JEUGDBELEID MET KINDEREN EN JONGEREN IN EEN
M A A T S C H A P P E L I J K E K W E T S B A R E P O S I T I E 39.

CONTEXT WORKSHOP
Tijdens deze workshop werd dieper ingegaan op de betekenis van participatie in de praktijk. Er werden handvaten
aangereikt vanuit praktijkvoorbeelden en vanuit verschillende invalshoeken. De aanbevelingen hieruit volgend zijn
grotendeels van toepassing op professionals die werken met kinderen en jongeren, in het bijzonder via jeugdwerk.
INZICHTEN UIT DEZE WORKSHOP


Professionals moeten erkennen dat kinderen en jongeren evolueren in de samenleving. Jongeren vandaag de
dag kunnen we niet zomaar vergelijken met die van tientallen jaren geleden. Het is dan ook heel belangrijk om
de kinderen en jongeren van nu een stem te geven, over wat hen nu bezighoudt en over hoe hun leefomgeving
vandaag vorm krijgt. Als volwassenen kunnen we ons enkel verplaatsen in de schoenen van de jongeren van nu
door naar hen te luisteren.



Kinderen en jongeren die deel uitmaken van bepaalde organisaties of structuren moeten de kans krijgen om
die structuren zelf mee vorm te geven.



Participatie krijgt vorm via verschillende stappen en bestaat uit zeven verschillende lagen:
İ Ten eerste hebben we het aanbod van bijvoorbeeld jeugdwerkorganisaties. Activiteiten worden vaak
vooraf uitgewerkt maar eigenlijk zou het aanbod op zich al participatief moeten zijn en vraaggericht
moeten opgebouwd worden.
İ Ook moeten we voldoende luisteren naar de signalen van kinderen en jongeren tijdens activiteiten.
Welke drempels ervaren zij? Wat zijn hun interesses? Voelen zij zich goed in de groep? Op basis van
deze bevindingen stuur je het aanbod bij.
İ Daarnaast moeten we kinderen en jongeren stimuleren om hun visie uit te drukken: hierbij is het
belangrijk om in te zetten op inspraakmethodes die expliciet de mening van kinderen en jongeren
bevragen, om daarna samen te bekijken met hen wat haalbaar is.
İ Er moet ook plaats zijn voor vrije ruimte: dit betekent letterlijk vrije momenten laten voor kinderen
en jongeren. Daarnaast moeten kinderen en jongeren ook de keuze en mogelijkheid hebben om niet
te participeren. Kinderen en jongeren zijn geen passieve wezens die enkel deelnemen als jij voor hen
iets hebt uitgewerkt. Door vrije momenten te organiseren geef je ze de kans om zelf initiatieven te
nemen.
İ Participatie kunnen we bovendien zien als een leermoment: kinderen en jongeren moeten leren om
verantwoordelijkheid op te nemen om te streven naar participatie op verschillende manieren. Je
begeleidt hen in dit proces door hen kansen te bieden te participeren via dagdagelijkse of gewone
handelingen, bijvoorbeeld door samen te gaan winkelen met hen en hen een budget te geven en
leren hoe wijselijk geld te spenderen.
İ Na het verzamelen van alle wensen en noden ga je met kinderen en jongeren overleggen wat te doen
met hun input. Ook hier ga je als begeleider niet alleen handelen maar ga je hen ook betrekken in de
planning ervan. Hierbij staat de zoektocht naar consensus in de groep centraal.
İ Participatie gaat ook over het delen van macht en verantwoordelijkheid bij het nemen van de
beslissingen: kinderen en jongeren beslissen mee over de werking en sturen mee. Hun stem draagt
evenveel gewicht. Hierbij is het ook steeds belangrijk om voorwaarden en afspraken over inspraak op
voorhand vast te leggen. Ook deze afspraken leg je vast in samenspraak met de kinderen of jongeren
in kwestie. De gedeelde afspraken zorgen ervoor dat de groep ook verantwoordelijkheid neemt bij
het niet naleven ervan.
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Er zijn meerdere reden waarom participatie van kinderen en jongeren belangrijk is:
İ Expertise: de doelgroep waarmee we werken is expert over hun leefwereld, noden en interesses.
İ Gedragenheid: wanneer je aanbod vertrekt vanuit de noden en interesses van kinderen en jongeren
zal de gedragenheid ook hoger zijn. Hierbij kan er wel een rol zijn voor begeleiders om jongeren ook
kennis te laten maken met nieuwe thema’s.
İ Vaardigheden: bij een uitnodiging tot participatie, doe je een aanspraak op de vaardigheden van
kinderen en jongeren en kunnen deze versterkt worden. Op deze manier leren ze bijvoorbeeld hun
mening te uiten en deze op een respectvolle manier te delen met de groep.
İ Respect voor kinderen en hun stem: door een stem te geven aan kinderen of jongeren erken je
hen ook als volwaardig persoon. Zeker voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare
positie is dit van groot belang: deze groep wordt minder vaak gehoord of krijgt minder de kans om
hun stem te laten horen. Door hen te betrekken, kan hun zelfwaarde en eigenwaarde groeien en zien
ze zichzelf mogelijks meer als volwaardige deelnemer in de samenleving.
İ Deelnemen verschuift naar deelhebben: door een hogere gedragenheid van het aanbod, kan de
tevredenheid rond het aanbod ook toenemen en worden kinderen en jongeren mede-eigenaars
hiervan. Als begeleider wil je jezelf eigenlijk overbodig maken, want kinderen en jongeren zijn geen
consumenten van je aanbod. Door hen te betrekken kan je hun engagement verhogen.

Tip
Zorg ervoor dat er geen hiërarchie is tijdens het proces, je werkt namelijk samen met en niet
boven hen.



Wees waakzaam voor schijnparticipatie: in sommige gevallen worden kinderen en jongeren wel bevraagd,
maar hebben zij geen zeggenschap over het proces omdat het eindresultaat reeds vastligt. Participatie is het
delen van macht, ook beslissingsmacht, anders is het schijnparticipatie. Het is daarom ook belangrijk om op
voorhand voorwaarden en afspraken rond inspraak te maken. Deze afspraken moeten tevens samen worden
vastgelegd met kinderen en jongeren.



Participatie kost vaak meer tijd dan voorzien. Als procesbegeleider moet je dit op voorhand inbouwen. Volg
hierbij het niveau van de betrokken kinderen en jongeren en stel bijvoorbeeld bepaalde zaken beter uit, dan
dat je het proces gaat overnemen.



Zorg ervoor dat kinderen en jongeren die geparticipeerd hebben ook het eindresultaat zien of terugkoppeling
krijgen.



Gebruik werkvormen aangepast aan de taal en de capaciteiten van kinderen en jongeren. Door hen uit te dagen
en te boeien, voorkom je dat ze snel afhaken.
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Logo P4P-onderzoeksproject

KATR I E N H E R B OTS – PA RTIC IPATION FOR P ROTECTION
KATRIEN HERBOTS WAS VANUIT KEKI BETROKKEN ALS SENIOR-ONDERZOEKER BIJ HET EUROPESE
ONDERZOEKSPROJECT PARTICIPATION FOR PROTECTION (P4P).

CONTEXT WORKSHOP
Tijdens deze workshop ging Katrien Herbots dieper in op de inhoud en methodes van het Participation for
Protection-onderzoeksproject (zie boven). Onder meer via een quiz liet zij de deelnemers kennis maken met de
resultaten van het onderzoek en ging zij de dialoog aan rond hoe kinderen en jongeren kijken naar geweld.
Ook werd er met de deelnemers in gesprek gegaan rond mogelijke ethische vraagstukken bij het uitvoeren van
onderzoek samen met kinderen en jongeren en manieren waarop geweld het best besproken wordt met hen.
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AANBEVELINGEN



Uit deze workshop kwam naar voren dat wanneer je participatief te werk gaat, het belangrijk is om in te
zetten op adequate begeleiding tijdens het onderzoeksproces. Je kan namelijk heel wat mooie procedures
en stappen uitwerken, maar vaak loopt het helemaal anders in de realiteit. Als je participatief werkt, kan je
met andere woorden niet alles op voorhand voorbereiden. Participatief werken met kinderen en jongeren
gaat nu eenmaal gepaard met vallen en opstaan.



Ook moet er voldoende aandacht gaan naar de rol van de onderzoeker en zijn of haar band met de
betrokken kinderen. Zonder vertrouwen zal participatie namelijk moeilijk zijn.



Het is ook belangrijk om op te merken dat, ook al werk je participatief, bepaalde kwesties of problemen nog
steeds niet zullen besproken worden.



Daarnaast roept participatief werken ook heel wat ethische vragen op, die we niet uit het oog mogen
verliezen. Zo moet er ook aandacht zijn voor kinderen en jongeren die niet wensen te participeren, of die
in het midden van het proces aangeven dat ze niet meer mee willen doen. Onderzoekers moeten erover
waken dat dit steeds een vrije keuze is en dat kinderen en jongeren geen negatieve gevolgen ervaren
wanneer ze dit uitspreken. Dit was bijvoorbeeld wel het geval op één van de scholen, toen een jongere
aangaf niet meer mee te willen doen. Vanuit de leerkracht werd dit bekeken als een gebrek aan motivatie.



Het onderzoek toont hoe kinderen en jongeren staan tegenover geweld. Zo gaven ze aan dat:



(kunnen) praten over geweld het allerbelangrijkste is.



websites een belangrijke bron zijn voor steun en advies. In tegenstelling tot de
algemene Europese resultaten, gaven vooral Vlaamse kinderen en jongeren dit aan.
Daarnaast zijn familie, vrienden, en in sommige contexten leerkrachten of politie ook
een belangrijke bron van steun en hulp. Slechts één van de 229 ondervraagde Vlaamse
kinderen en jongeren op school gaf aan dat brochures de beste methode is om te
informeren of adviseren.



het belangrijkste voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met geweld, is dat
ze willen dat volwassenen naar hen luisteren en hen serieus nemen. Het maakt voor
kinderen en jongeren ook vaak niet uit dat je niet bent opgeleid om met kinderen en
jongeren te spreken.

34

Afsluitende reflecties met
Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens
‘Real listening is a willingness to let the other person change you’
- Alan Alda

Naar goede gewoonte werd de Research on Stage afgesloten aan de hand van een aantal
reflecties door de Kinderrechtencommissaris. Hieronder zijn er een aantal elementen daaruit
terug te vinden:


Tijdens deze Research on Stage werd er gesproken over een stem geven aan kinderen en
jongeren via deelname aan onderzoek. Dat is belangrijk, want ook uit het jaarverslag van
het Kinderrechtencommissariaat (2019) blijkt dat dit al te vaak niet gebeurt. Daarnaast
worden kinderen en jongeren soms te weinig betrokken in het gezin, in situaties van
detentie, op school, in echtscheidingsprocedures of in een migratiecontext. De redenen
hiervoor zijn divers: volwassenen vergeten het soms gewoonweg, of denken dat kinderen
te jong zijn. Soms zijn volwassenen er ook van overtuigd dat kinderen en jongeren zelf niet
weten wat in hun belang is.



Niet betrokken worden of niet gehoord worden heeft vaak heel wat negatieve gevolgen
voor kinderen en jongeren: ze worden boos, bang, verward of voelen zich eenzaam.
Kinderen en jongeren die pestgedrag ervaren bijvoorbeeld (op school of online) durven
zich hierover niet altijd te uiten.



Maar net door naar kinderen en jongeren te luisteren, worden er soms oplossingen
bedacht waar wij als volwassenen niet altijd aan denken. Zij zijn ervaringsdeskundigen,
experten en ze hebben absoluut hun eigen perspectief binnen verschillende
levensdomeinen.



De vier leidende principes van het Kinderrechtenverdrag zijn het recht op (over)leven,
en ontwikkeling, non-discriminatie, het belang van het kind en het recht om gehoord
te worden. Deze vier principes dienen dus altijd in rekening te worden genomen bij de
interpretatie, uitvoering en implementatie van de andere rechten van het Verdrag. Het
recht om gehoord te worden vinden we ook terug binnen artikel 12. Het VN-comité voor
de Rechten van het Kind benadrukt bovendien in hun Algemene Commentaar over
participatie dat er hieromtrent meer aandacht moet zijn voor jonge kinderen en kinderen
in kwetsbare situaties.



Tijdens deze Research on Stage kwamen kinderen en jongeren in kwetsbare situaties
geregeld aan bod: zo ging het bijvoorbeeld over kinderen en jongeren die te maken krijgen
met geweld, kinderen in gemeenschapsinstellingen of kinderen en jongeren op de vlucht
en in migratie. Zij krijgen niet altijd de kans om te participeren maar op deze studiedag
kregen we te horen wat zij nodig hebben om hun stem te kunnen uiten.



Net zoals het VN-comité voor de Rechten van het Kind stelt, is participatie een proces. Het
gaat over een houding waarbij je naast iemand gaat staan, waarbij je je openstelt en nabij
bent.
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Conclusie en aanbevelingen
Kinderen en jongeren een stem geven binnen onderzoek betekent ervan uitgaan dat zij
actorschap bezitten, dat hun mening belangrijk is en dat zij beschikken over capaciteiten
en kennis om hun stem te laten horen. Hoewel het essentieel blijft om kritisch te staan
tegenover de mogelijkheden en bewust te zijn van de grenzen van participatief werken, is
het betrekken van kinderen en jongeren bij onderzoek over hun eigen leefwereld, vanuit een
kinderrechtenperspectief noodzakelijk.
De onderzoeken die tijdens de RoSt van 2019 aan bod zijn gekomen, maken duidelijk dat
er heel wat argumenten zijn om participatief te werken met kinderen en jongeren binnen
onderzoek. Zo zorgt het betrekken van kinderen en jongeren voor meer accurate kennis en
dat mogelijke hiaten binnen onderzoek duidelijk worden, zoals het geval was bij de studie
van de NCRK rond kinderen geplaatst in gemeenschapsinstellingen. Door te luisteren naar
hun inbreng, werd duidelijk voor de onderzoekers dat een aantal vragen moesten worden
toegevoegd aan de originele vragenlijst, om een volledig beeld te krijgen met betrekking tot
het naleven van hun rechten. Ook een aantal pedagogische argumenten kwamen naar voren
uit de besproken onderzoeken. Zo blijkt uit het P4P-onderzoeksproject dat de kennis en
inzicht rond geweld vergroot werd bij de kinderen die deel uitmaakten van de adviescomités.
Dat participatie aan onderzoek ook het zelfvertrouwen en capaciteiten van kinderen en
jongeren kan vergroten, blijkt uit het onderzoek rond de rechten van kinderen met een
beperking in de digitale wereld, waarbij kinderen zelf naderhand opriepen tot de oprichting
van een leerlingenraad.
Verder bleek uit wat aan bod kwam tijdens de RoSt dat het belangrijk is om flexibel te zijn en
ruimte te laten voor onverwachte elementen, zoals ook bij het ENYA-project geval was, waar
kinderen en jongeren zelf betekenisvolle elementen konden uitwerken. Alle onderzoekers
benadrukten bovendien het belang van terugkoppeling naar de betrokken kinderen en
jongeren zelf, alhoewel dit niet altijd eenvoudig is. Overigens bleven er ook heel wat vragen
onbeantwoord. Zo is er binnen deze publicatie weinig ingegaan op het ethische aspect
wat betreft participatie. Dit neemt echter niet weg dat dit een belangrijk en misschien wel
fundamenteel vraagstuk vormt als het gaat om participatief werken met kinderen en jongeren.
Ten slotte is het van belang om op te merken dat participatie van kinderen en jongeren geen
wondermiddel is en dat om kinderen en jongeren écht betekenisvol te laten participeren aan
onderzoek het ook noodzakelijk blijft om als onderzoeker kritisch en reflectief na te denken
over die participatie.
Ter afsluiting van dit rapport geven we een aantal aanbevelingen en tips om zowel
beleidsmakers, onderzoekers als praktijkwerkers te inspireren om ook in hun eigen
professionele context participatief met kinderen en jongeren te werk te gaan.
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Als algemene aanbevelingen, die gelden voor zowel beleidsmakers, onderzoekers en praktijkwerkers, geven
we alvast het volgende mee:


Vertrek vanuit een kinderrechtenperspectief en zorg steeds voor een evenwicht tussen de drie P’s
(participatie, protectie en provisie) van het Kinderrechtenverdrag. Echte betekenisvolle participatie
kan namelijk pas plaatsvinden wanneer de juiste condities hiervoor worden gecreëerd en kinderen en
jongeren ook toegang krijgen tot aangepaste informatie die hen in staat stelt om te participeren en een
mening te vormen.



Neem kinderen en jongeren serieus en verlies kwetsbare of moeilijk bereikbare doelgroepen niet uit
het oog, zoals kinderen en jongeren die geplaatst zijn in een gemeenschapsinstelling of kinderen en
jongeren met een beperking.
İ Wees flexibel: voorzie op voorhand voldoende tijd om kinderen en jongeren te leren kennen en te
ondersteunen. Wees je bewust van de open uitkomst: participatief te werk gaan kan er voor zorgen
dat je de uitkomst van het proces niet op voorhand kan vastleggen.
İ Durf je eigen kaders en veronderstellingen in vraag stellen.



Wees steeds waakzaam voor schijnparticipatie: het betrekken van kinderen en jongeren kan soms
ingezet worden om bepaalde beslissingen te legitimeren. Indien zo goed als alles op voorhand al
vastligt, kan er geen sprake zijn van betekenisvolle participatie.
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VOOR BELEIDSMAKERS


Informeer hoe je in contact kan komen met kinderen en jongeren en voorzie in gepaste
kanalen zodat kinderen en jongeren beleidsmakers kunnen bereiken. Op dit moment zijn
deze kanalen vaak niet toegankelijk of bekend genoeg bij kinderen en jongeren.



Stimuleer onderzoek waar participatief met kinderen en jongeren gewerkt wordt en maak
gebruik van de resultaten van onderzoek waar kinderen en jongeren effectief aan hebben
geparticipeerd. Er is heel wat onderzoek voorhanden waar participatie van kinderen en
jongeren centraal stond. Gebruik dit soort onderzoek om je beleid verder te ontwikkelen
en te staven.



Ga na of kinderen en jongeren wel voldoende gehoord zijn bij elke beleidsbeslissing die
betrekking heeft op kinderen en jongeren hun leefwereld. Indien dat niet het geval is,
achterhaal wat de reden hiervoor is en hoe dat in de toekomst anders kan. Bekijk ook welk
gewicht er nadien gegeven wordt aan deze stem(men) en in welke mate hiermee rekening
gehouden wordt.



Zet in op het bereiken van jonge kinderen en kinderen met een verhoogde kwetsbaarheid,
zoals kinderen met een migratieachtergrond.
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VOOR ONDERZOEKERS



Onderschat het belang van het betrekken van kinderen en jongeren bij je onderzoek
niet. Het kan helpen bij het verbeteren van praktische zaken, zoals het verhogen van de
gebruiksvriendelijkheid van je vragenlijsten, maar kan de legitimiteit van je onderzoek in
zijn geheel verhogen. Daarnaast brengt het vaak heel wat nieuwe inzichten, die ervoor
zorgen dat je studie een omvattender beeld brengt van wat je in kaart wil brengen.



Identificeer op voorhand met welke poortwachters je te maken zult krijgen en welke
uitdagingen hiermee gepaard kunnen gaan. Bedenk op voorhand hoe je als onderzoeker
hiermee kan omgaan, hoe je jouw onderzoek en het doel van het onderzoek best kan
terugkoppelen en hoe je gedurende het proces transparant kan blijven communiceren.



Voorzie voldoende aandacht voor terugkoppeling en sta stil bij de manier waarop je dat
zal doen. Bekijk welk materiaal daarvoor het best geschikt is. Afhankelijk van de context
waarin het onderzoek plaatsvindt, kan het bijvoorbeeld gaan om brochures, persoonlijke
toelichting of iets helemaal anders. Bekijk samen met kinderen en jongeren hoe deze
terugkoppeling best kan gebeuren. Sta ook stil bij het feit dat je vaak geen toegang
meer hebt tot dezelfde kinderen en jongeren na afloop van het onderzoek, omdat zij
bijvoorbeeld niet meer op de desbetreffende school zitten.



Laat voldoende ruimte voor onverwachte of onvoorziene zaken en laat kinderen en
jongeren zich uiten op manieren die voor hen betekenisvol zijn. Misschien geven kinderen
tijdens het onderzoek wel aan dat het ontwikkelen van een bepaalde tool heel belangrijk
is voor hen. Zorg ervoor dat je voldoende tijd en ruimte binnen je onderzoek hebt voorzien
om aan suggesties van kinderen en jongeren tegemoet te komen.



Investeer in veilige plaatsen waar kinderen en jongeren hun stem kunnen laten horen. Als
het gaat om hun mening over de leerkrachten bijvoorbeeld, is het klaslokaal misschien
niet de beste optie.



Voorzie methodes en mogelijkheden voor kinderen en jongeren om niet te participeren.
Denk ook na over wat mogelijke gevolgen zouden zijn wanneer kinderen en jongeren
aangeven dat ze niet willen meedoen, en zorg ervoor dat dit geen schadelijke gevolgen
voor hen inhoudt.



Vergeet niet om ook volwassenen te betrekken. Ook al kan participatief werken met
kinderen en jongeren zeer waardevolle input voor je onderzoek opleveren, het is ook
belangrijk om betrokken volwassenen, zoals ouders, leerkrachten, begeleiders, etc.
een stem te geven. Hun visie kan je kijk op het betreffende onderwerp nog verder
verbreden. Zorg ook voor dialoog tussen kinderen en volwassenen. Vaak worden adviesen werkgroepen afzonderlijk ingelast, terwijl uitwisseling net voor een meer divers
perspectief kan zorgen.
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VOOR PRAKTIJKWERKERS


Maak gebruik van het materiaal dat ontwikkeld werd in samenwerking met kinderen
en jongeren. Heel wat participatieve trajecten met kinderen en jongeren hebben geleid
tot concrete tools die gebruikt kunnen worden om aan de slag te gaan met kinderen en
jongeren rond bepaalde thema’s zoals bijvoorbeeld geweld of sociale media.



Denk na over je eigen rol als poortwachter, wanneer er onderzoek wordt gedaan met
kinderen en jongeren. Hoe kan je ervoor zorgen dat de kinderen en jongeren waarmee jij
werkt, kunnen participeren aan onderzoek, indien ze dat willen? Wees ook waakzaam voor
de manier waarop deze participatie vorm krijgt, of kinderen en jongeren wel degelijk vrij
kunnen participeren in een welbepaalde context. Zie er ook op toe dat de omgeving die
gecreëerd wordt om te participeren voldoende veilig is, zodat kinderen en jongeren zich
goed voelen om hun mening te geven.



Laat kinderen en jongeren vrij in de keuze of ze wensen te participeren aan onderzoek,
maar ook of ze willen participeren aan bepaalde methodieken en activiteiten. De optie om
niet mee te doen, moet telkens opnieuw ook voorzien worden.



Zet in op het bewust maken van kinderen en jongeren over hun recht om gehoord te
worden. Vaak zijn kinderen en jongeren zelf niet op de hoogte waarom dit belangrijk is. Via
onder meer kinderrechteneducatie binnen het onderwijs en jeugdwerk kan de kennis van
kinderen en jongeren over hun rechten en het belang daarvan, vergroot worden.
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Reflectievragen ter afsluiting
Om te komen tot betekenisvolle participatie moet er met andere woorden kritisch worden
nagedacht over de reden (de waarom?) en het doel (de impact?) van participatie. Het
betrekken van kinderen en jongeren bij onderzoek vereist daarom voldoende kritische
reflectie en dialoog over onder meer volgende vragen:



Met welk doel betrek ik kinderen en jongeren bij mijn onderzoek?



Is het ethisch verantwoord om kinderen en jongeren te betrekken bij onderzoek? Wat als
het gaat om gevoelige thema’s?



Is onderzoek doen met kinderen en jongeren anders dan met volwassenen? Hoe gebeurt
dit dan?



Is het altijd noodzakelijk om kinderen en jongeren een stem te geven binnen onderzoek
dat handelt over hun leefwereld?



Brengt het betrekken van kinderen en jongeren altijd positieve uitkomsten met zich mee,
of kan dit ook negatieve consequenties hebben?



Wat gebeurt er met de resultaten en welke verplichting heb ik als onderzoeker eens het
onderzoek is uitgevoerd?



Waarom zou ik kinderen en jongeren niet betrekken bij mijn onderzoek?



Zijn er ethische randvoorwaarden waar ik als onderzoeker moet bij stilstaan wanneer ik
kinderen en jongeren betrek?



Hoe kijk ik naar kinderen en jongeren als onderzoeker en in welke mate heeft dit invloed
op hoe ik kinderen en jongeren betrek bij mijn onderzoek?
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Voorstelling Kenniscentrum
Kinderrechten (KeKi)
Kinderen en jongeren zijn niet enkel onze
toekomst, zij zijn ook het heden. Kinderen en
jongeren bezitten mensenrechten. Maar net
omwille van hun kind- en jongere-zijn, genieten
ze extra rechten, namelijk kinderrechten.
Kinderrechten leggen de rollen van en de
rollen in relatie tot kinderen en jongeren in de
samenleving bloot. Kinderrechten reflecteren,
inspireren, innoveren en versterken.

Voor KeKi is interactie met en tussen
actoren cruciaal. KeKi slaat daarom een
brug tussen professionele groepen die een
fundamentele rol vervullen in het realiseren
van kinderrechten, namelijk beleid, praktijk,
onderzoek. We voeden, verbinden en
ondersteunen hen, met aandacht voor
ieders eigenheid en specifieke rol, zodat
(kennis over) kinderrechten worden verbreed
en verdiept. KeKi inspireert actoren om te
functioneren vanuit een houding gebaseerd op
kinderrechten.

Hoe doen we dat?
KeKi investeert in het continue ontwikkelen, verzamelen, verspreiden, activeren
en gebruiken van informatie, ervaringen, vaardigheden en attitudes zodat de
rijkdom van kinderrechten in een verscheidenheid aan contexten toegankelijk is en
bewaard, gedeeld en ontwikkeld wordt. We doen dit op zowel lokaal, nationaal als
internationaal niveau.
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Contact
Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) – Children’s Rights Knowledge Centre
HoGent Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
D-gebouw, 1ste verdieping lokaal 1.023
B-9000 GENT
+32 (0)9 243 24 70
info@keki.be

WWW.KEKI.BE

WWW.KEKIDATABANK.BE
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