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Voorwoord
Het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) stelt u graag het eerste jaarverslag voor.
Het Kenniscentrum ging van start op 1 januari 2010. 2010 was een intensief, boeiend
en leerrijk eerste werkingsjaar, waarin we een stevige basis gelegd hebben voor de
verdere ontwikkeling en positionering van het Kenniscentrum.
Dit eerste jaar ging gepaard met een zoek- en leerproces, eigen aan een nieuwe
organisatie. Eerder uitgezette beleidslijnen hebben we verfijnd, en we hebben keuzes
gemaakt. KeKi hecht groot belang aan een interdisciplinaire en kritische benadering
van kinderrechten, en aan een constructieve en open houding ten aanzien van de
overige jeugd- en kinderrechtenactoren. De gedragenheid van het Kenniscentrum door
onderzoekers vanuit verschillende Vlaamse wetenschappelijke instellingen maakt het
tot een platform voor vruchtbare samenwerking.
In dit eerste jaarverslag laten we het overzicht van de werking in 2010 voorafgaan door
een voorstelling van de doelstellingen en structuur van het Kenniscentrum
Kinderrechten. Ik licht er enkele hoogtepunten uit. Op 20 mei werd het Kenniscentrum
officieel voorgesteld aan alle geïnteresseerde actoren uit onderzoek, beleid en praktijk,
en kwam de adviesraad voor het eerst samen. In september werd de internationale
interdisciplinaire cursus kinderrechten Children’s Rights in a Globalized World: From
Principles to Practice mee georganiseerd. Veel aandacht ging ook naar
beleidsadvisering, met name in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de
Europese Unie in de tweede helft van 2010.
Het Kenniscentrum is inmiddels op kruissnelheid. In 2011 staat er heel wat te
gebeuren. Ik denk hierbij onder meer aan de uitwerking van het jaarthema armoede, de
ontwikkeling van een kinderrechtendatabank en de organisatie van een nationale postacademische vorming kinderrechten in het najaar.
Een welgemeend woord van dank aan iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen
tot de goede werking van KeKi.
Wouter Vandenhole
Voorzitter Kenniscentrum Kinderrechten vzw
UNICEF Chair in Children’s Rights, University of Antwerp Law Research School
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1. Over het Kenniscentrum Kinderrechten
1.1. Situering
Het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) wil de wetenschappelijke kennis over de
rechten van het kind samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren.
Het is op 1 januari 2010 van start gegaan als een interdisciplinair en interuniversitair
centrum. 1
KeKi bouwt voort op de internationale erkenning van het Centrum voor de Rechten van
het Kind, in 1978 opgericht aan de Universiteit Gent door Prof. Eugeen Verhellen. Het
wordt nu gedragen door een interuniversitair platform van onderzoekers verbonden
aan de volgende instellingen: Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel,
Universiteit Gent, Hogeschool Gent en K.U.Leuven.
Het decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid van 18
juli 2008 stelt de creatie (art. 13) en subsidiëring van een Kenniscentrum
Kinderrechten vzw voorop, met als doel de kennis over de rechten van het kind op
nationaal en internationaal niveau te verhogen (art. 14). Overeenkomstig artikel 14
benadert het Kenniscentrum Kinderrechten de rechten van het kind op een
interdisciplinaire wijze en op basis van wetenschappelijk onderzoek en heeft het als
doel de resultaten van dit onderzoek toegankelijk te maken voor het brede publiek.
Daartoe zal het Kenniscentrum:
1) actief
contacten
onderhouden
met
nationale
en
internationale
onderzoeksgemeenschappen inzake rechten van kinderen;
2) actief een bijdrage leveren tot de ontsluiting van wetenschappelijk onderzoek
over de rechten van het kind voor publieke en private actoren;
3) initiatieven nemen en advies verlenen met betrekking tot de implementatie van
de wetenschappelijke inzichten over de rechten van het kind.

1.2. Missie en visie
In lijn met voormelde decretale opdrachten stelt het Kenniscentrum Kinderrechten
volgende missie voorop:
Het Kenniscentrum Kinderrechten bevordert de interuniversitaire
samenwerking met het oog op het samenbrengen, toegankelijk
maken, verspreiden en stimuleren van de kennis over de rechten
van het kind, gegenereerd door wetenschappelijk onderzoek op
nationaal en internationaal niveau.
KeKi’s benadering van kinderrechten steunt op drie pijlers: interdisciplinariteit, een
kritisch-emancipatorisch
perspectief,
en
een
degelijke
wetenschappelijke
onderbouwing.
1 De statuten van de vzw werden neergelegd op 18 september 2009, en gepubliceerd in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad op 29 september 2009.
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Een interdisciplinaire benadering
Het Kenniscentrum Kinderrechten biedt een platform voor interdisciplinair onderzoek
(tussen verschillende disciplines) en transdisciplinair onderzoek (over disciplines
heen). Dit houdt in dat expertises vanuit verschillende vakgebieden samengebracht
worden in een gemeenschappelijk project. Er wordt immers rond kinderrechten
gewerkt
in
diverse
wetenschappelijke
disciplines,
zoals
antropologie,
communicatiewetenschappen, criminologie, filosofie, medische wetenschappen,
pedagogiek, politieke wetenschappen, psychologie, rechten, sociaal werk, sociologie en
taalwetenschappen.
Ook binnen eenzelfde discipline kunnen er uiteenlopende interpretaties van
kinderrechten zijn. Een kritische kijk op de eigen discipline, van binnenuit, en een
voortdurend debat met andere disciplines voorkomt een extreme en eenzijdige
positionering ten aanzien van de rechten van het kind.
Een kritisch-emancipatorisch perspectief
Het Kenniscentrum Kinderrechten kiest bewust voor een kritisch-emancipatorische
benadering van kinderrechten. Dit betekent dat de mogelijkheden en beperkingen van
het concept kinderrechten worden verkend (kritisch). Ook worden kinderrechten
gezien als een hefboom die de sociale verhoudingen in de samenleving kan wijzigen, in
de richting van een grotere menselijke waardigheid (emancipatorisch).
Een dergelijke kritische en strategische benadering van de rechten van het kind, waarin
aandacht gaat naar normstelling, implementatie en context, werkt versterkend voor het
kinderrechtenproject. Uitgangspunt hierbij is de kadering van de studie van
kinderrechten in:
 een historisch maatschappelijke benadering: wat doen kinderrechten concreet
in de leefsituatie van kinderen en jongeren?
 de studie van mensenrechten als hefboom tot samenlevingsopbouw
(burgerschapsvorming)
 meer ‘algemene’ studies als hefboom tot een integrale benadering van kinderen,
en hun rechten, in de maatschappij.
Wetenschappelijke onderbouw
Het Kenniscentrum Kinderrechten werkt vanuit een
wetenschappelijk onderzoek. Het heeft uitdrukkelijk
belangenbehartiging of beleidsvoering te doen.
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1.3. Doelstellingen
Het Kenniscentrum Kinderrechten heeft vier strategische doelstellingen (SD):


SD 1. Het Kenniscentrum Kinderrechten is een ontmoetingsforum voor
wetenschappers op het domein van de kinderrechten.



SD 2. Het Kenniscentrum Kinderrechten is een verbindingsforum tussen
onderzoek, beleid en praktijk.



SD 3. Het Kenniscentrum Kinderrechten formuleert beleidsadviezen vanuit
de wetenschappelijke inzichten over de rechten van het kind.



SD 4. Het Kenniscentrum Kinderrechten is een kwaliteitsvolle organisatie.

Deze strategische doelstellingen worden toegelicht in het tweede deel van dit
jaarverslag, samen met de bijhorende operationele doelstellingen (OD) en de realisaties
in 2010.

1.4. Doelgroepen
De prioritaire doelgroepen van het Kenniscentrum Kinderrechten zijn:




De Vlaamse overheid
Alle jeugd- en kinderrechtenactoren
De academische wereld

De eerste doelgroep is de Vlaamse overheid en in het bijzonder de Afdeling Jeugd van
het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, zowel voor
adviesverlening als voor het ontsluiten van wetenschappelijk onderzoek. Een tweede
doelgroep zijn alle jeugd- en kinderrechtenactoren (NGO’s en het werkveld – op het
niveau van directie- en beleidsfuncties), in het bijzonder voor het ontsluiten van
wetenschappelijk onderzoek en het aanbieden van vorming. Ten derde richt het
Kenniscentrum zich ook tot de wetenschappelijke wereld, onder meer om de
samenwerking rond kinderrechten tussen wetenschappers en disciplines te bevorderen.
Ook andere groepen die direct of indirect met jeugd en kinderrechten in aanraking
komen (pers, overheden, andere beleidsmakers) vormen een doelgroep.

1.5. Structuur
Het Kenniscentrum Kinderrechten heeft de vorm van een vzw, met een Algemene
Vergadering en een Raad van Bestuur (zie Figuur 1). De Algemene Vergadering van
KeKi bestaat uit de acht initiatiefnemers, namelijk:




Jenneke Christiaens, Vrije Universiteit Brussel
Maria De Bie, Universiteit Gent
Els Dumortier, Vrije Universiteit Brussel
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Katrien Herbots, K.U.Leuven
Johan Put, K.U.Leuven
Didier Reynaert, Hogeschool Gent
Rudi Roose, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel
Wouter Vandenhole, Universiteit Antwerpen

De Algemene Vergadering kan uitgebreid worden met personen uit de
wetenschappelijke wereld die onderzoeksmatig actief zijn in het veld van de
kinderrechten.
De Raad van Bestuur bestaat uit vijf personen die ook zetelen in de Algemene
Vergadering, met minstens een vertegenwoordiger per universitaire associatie. De
eerste Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
Wouter Vandenhole (voorzitter)
UNICEF Leerstoel kinderrechten – Universiteit Antwerpen
Wouter Vandenhole is docent mensenrechten en titularis van
de UNICEF Leerstoel kinderrechten. Deze leerstoel werd in
2007 opgericht aan de Faculteit Rechten van de Universiteit
Antwerpen, in samenwerking met UNICEF België. Het doel
van deze interdisciplinaire leerstoel is de wetenschappelijke
aandacht voor kinderrechten levendig te houden door
onderwijs en vorming, onderzoek en maatschappelijke
dienstverlening.
Johan Put (ondervoorzitter)
Leuvens Instituut voor Criminologie en Instituut voor Sociaal Recht – K.U.Leuven
Johan Put is hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid
van de K.U.Leuven, verbonden aan het Instituut voor Sociaal
Recht (ISR) en het Leuvens Instituut voor Criminologie
(LINC). Hij is verantwoordelijk voor onderwijs in het
jeugdrecht en het sociaal- en welzijnsrecht, promotor van tal
van doctoraal en projectonderzoek in deze domeinen, en
betrokken in diverse interdisciplinaire en interuniversitaire
onderzoeksprojecten.
Didier Reynaert (secretaris)
Departement Sociaal-Agogisch Werk – Hogeschool Gent
Didier Reynaert is verbonden als assistent aan de Hogeschool
Gent, Departement Sociaal-Agogisch Werk (SOAG). Hij
bereidt
een
doctoraat
voor
met
als
titel
‘Kinderrechteneducatie als sociaal-pedagogische praktijk, een
onderzoek naar de betekenis van de kinderrechtenbeweging
bij de implementatie van het V.N.-Verdrag inzake de Rechten
van het Kind in België’.
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Rudi Roose (penningmeester)
Vakgroep Sociale Agogiek – Universiteit Gent
Vakgroep Criminologie – Vrije Universiteit Brussel
Rudi Roose is als doctor-assistent verbonden aan de Vakgroep
Sociale Agogiek van de Faculteit Psychologie en Pedagogische
wetenschappen en als deeltijds docent aan de Vakgroep
Criminologie van de VUB. Rudi Roose doceert o.a.
jeugdcriminologie en jeugdrecht en Agogische Theorieën. Aan
de VUB doceert hij het vak forensisch welzijnswerk.

Els Dumortier (personeelsverantwoordelijke)
Vakgroep Criminologie – Vrije Universiteit Brussel
Els Dumortier is deeltijds docent en postdoctoraal
onderzoekster aan de Vakgroep Criminologie van de VUB. Op
het vlak van onderwijs, staat de Vakgroep in voor de
opleidingen ‘bachelor en master in de criminologische
wetenschappen’. In samenwerking met Prof. dr. J. Christiaens
doceert Els Dumortier het masterprofiel ‘jeugdcriminologie’.

Daarnaast werd een Adviesraad opgericht, om een constructieve samenwerking te
verzekeren tussen het Kenniscentrum en de verschillende actoren werkzaam rond
kinderrechten en jeugd. Hiertoe is de Adviesraad samengesteld uit vertegenwoordigers
van de academische wereld, het beleid en het maatschappelijke middenveld.
De Adviesraad neemt kennis van de activiteiten van het Kenniscentrum en formuleert
aanbevelingen voor de toekomstige werking, bijvoorbeeld inzake de keuze van
jaarthema’s en inzake leemtes in het onderzoek over kinderrechten. De ledenlijst van de
Adviesraad is terug te vinden achteraan dit jaarverslag (zie bijlage 1).
In 2010 beschikte het Kenniscentrum Kinderrechten over de volgende stafmedewerkers:
Kathy Vlieghe (voltijds, 1 januari 2010 - heden)
Algemene coördinatie en vorming
Kathy studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent
en deed nog een bijkomende specialisatieopleiding in
documentatie- en literatuurwetenschappen. Zij werkte als
wetenschappelijk medewerkster op het Centrum voor de
Rechten van het Kind (UGent) van 1989 tot 2010. Tot op
vandaag is zij nog steeds voor 10 % verbonden aan de
vakgroep Sociale Agogiek, Faculteit Psychologie en
Pedagogische wetenschappen. Kathy is binnen KeKi verantwoordelijk voor de
algemene coördinatie, de interne werking en de organisatie van de nationale en
internationale cursussen rond kinderrechten.
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Ellen Desmet (voltijds, 1 februari 2010 - heden)
Onderzoek en beleidsadvisering
Ellen is juriste, met bijkomende masteropleidingen Cultures
and Development Studies (CADES) en Ontwikkelingssamenwerking. Begin 2010 verdedigde ze haar doctoraal
proefschrift inzake de verhouding tussen natuurbescherming
en de rechten van inheemse volkeren en lokale
gemeenschappen,
vanuit
een
mensenrechtelijk
en
rechtsantropologisch perspectief. Binnen KeKi focust zij op
onderzoek en beleidsadvisering. Ze blijft ook verbonden als vrijwillig
wetenschappelijk medewerkster aan het Instituut voor Vreemdelingenrecht en
Rechtsantropologie van de K.U.Leuven.
Marieke Franssens (halftijds, 1 maart 2010 - 30 juni 2010)
Marieke is criminologe van opleiding en was van maart tot
juni 2010 deeltijds tewerkgesteld aan het Kenniscentrum
Kinderrechten, naast een tewerkstelling bij het Leuvens
Instituut voor Criminologie (LINC) van de K.U.Leuven.
Ze werkte onder meer rond de voorbereiding van het Vlaams
Jeugdbeleidsplan en communicatie.
Kenny Kolijn (voltijds, 1 september 2010 - heden)
Databank en communicatie
Kenny studeerde Maatschappelijk Werk aan de Hogeschool
West-Vlaanderen en koos daarna voor de opleiding Master in
het Sociaal Werk aan de Universiteit Gent. In 2010 studeerde
hij af met een masterproef over kinderen in armoede. Binnen
KeKi is hij verantwoordelijk voor de kinderrechtendatabank
en communicatie (website, toekomstige bijdragen aan
nieuwsbrieven,…).
Figuur 1. Organigram van het Kenniscentrum Kinderrechten
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1.6. Verhouding tot andere actoren
Het Kenniscentrum Kinderrechten werkt constructief en in een open sfeer samen met
andere actoren betrokken op kinderrechten, zowel vanuit de wetenschap als vanuit het
beleid, NGO’s en de praktijk. Formeel uit deze samenwerking zich in een
vertegenwoordiging in de Adviesraad van KeKi. Inhoudelijk respecteert KeKi de positie
en eigenheid van alle actoren, waarbij het uitgaat van zijn eigen profilering als
academisch
centrum
gericht
op
interuniversitaire
samenwerking
en
wetenschap(scommunicatie).
Het Kenniscentrum Kinderrechten vertrekt vanuit een sterke binding met
wetenschappelijk onderzoek (zie 1.2). Het heeft niet als taak aan belangenbehartiging of
beleidsvoering te doen. Evenmin vervult KeKi een ombudsfunctie. Hierdoor
onderscheidt het zich van een aantal andere kinderrechtenactoren, zoals de NGO's (in
belangrijke mate verenigd in de Kinderrechtencoalitie) en het Vlaams
Kinderrechtencommissariaat. Raakpunten zijn er mogelijk met NGO’s wat het
aanbieden van vorming betreft, en met het Kinderrechtencommissariaat wat
adviesverlening en studiewerk betreft.
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2. Overzicht 2010
Dit deel geeft een overzicht van de activiteiten van het Kenniscentrum Kinderrechten in
2010, aan de hand van de vooropgestelde strategische en operationele doelstellingen.

2.1. Ontmoetingsforum
SD 1. Het Kenniscentrum Kinderrechten is een
wetenschappers op het domein van de kinderrechten.

ontmoetingsforum

voor

Het Kenniscentrum Kinderrechten brengt de expertise inzake kinderrechten aanwezig
bij de Vlaamse universitaire associaties samen en bevordert actief interuniversitaire en
interdisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers. KeKi bevordert de
netwerkontwikkeling binnen de academische wereld, zowel op Vlaams, nationaal als
internationaal niveau: daartoe organiseert het ontmoetingen tussen wetenschappers,
om de aanwezige wetenschappelijke kennis in kaart te brengen en bekend te maken.
Kinderrechtendatabank
OD 1.1 Het Kenniscentrum Kinderrechten bereidt de inventarisatie voor van verricht
en lopend wetenschappelijk onderzoek over kinderrechten in Vlaanderen.
ACHTERGROND
Er gebeurt vandaag in Vlaanderen reeds heel wat onderzoek waarbij kinderrechten als
referentiekader worden gebruikt. Dit onderzoek gebeurt door verschillende
onderzoeksinstellingen, vanuit verschillende perspectieven en over zeer diverse
praktijken. De kennis die deze wetenschappelijke onderzoeken oplevert, zit verspreid
over verschillende instanties en vindt vaak de weg niet naar de noodzakelijke
ontsluiting die ze verdient. Om hieraan tegemoet te komen werd het inventariseren van
wetenschappelijk onderzoek inzake kinderrechten ingeschreven als één van de
doelstellingen van KeKi.
REALISATIES 2010
In 2010 maakte KeKi een analyse van (de voor- en nadelen van) de bestaande
databanken m.b.t. kinderrechten en wetenschappelijk onderzoek over kinderrechten.
Op basis hiervan werd besloten om de oorspronkelijke operationele doelstelling uit te
breiden. Het werd relevant geacht om niet alleen verricht en lopend wetenschappelijk
onderzoek over kinderrechten te inventariseren, maar ook om een overzicht te bieden
van de output van dergelijk onderzoek (bv. in boeken en tijdschriften) en van juridische
instrumenten rond kinderrechten.
De kinderrechtendatabank zal daarom uit drie deeldatabanken bestaan: een
instrumentendatabank, een Vlaamse onderzoeksdatabank en een outputdatabank.
 De instrumentendatabank zal juridische instrumenten en de belangrijkste
beleidsdocumenten over kinderrechten op Vlaams, nationaal en internationaal
niveau bevatten.
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De Vlaamse onderzoeksdatabank zal verricht en lopend onderzoek in
Vlaanderen over kinderrechten inventariseren (oorspronkelijke OD).
De outputdatabank zal output van onderzoek (onderzoeksrapporten,
tijdschriftartikelen en boeken) over kinderrechten op Vlaams, nationaal en
internationaal niveau bevatten.

Het Kenniscentrum Kinderrechten zoekt naar een complementaire samenwerking met
het Jeugdonderzoeksplatform (JOP). In 2010 sprak KeKi met vertegenwoordigers van
het JOP over hun ervaringen in het opzetten en beheren van een onderzoeksdatabank.
Zowel inhoudelijke als technische aspecten werden besproken. In 2011 zal verder
overlegd worden inzake mogelijke vormen van samenwerking en afstemming tussen
(de databanken van) KeKi en JOP.
Als technisch platform voor de databank werd gekozen voor het open source
bibliotheekbeheerssysteem PMB. KeKi sloot een consultancyovereenkomst af met
ATOL – een NGO gespecialiseerd in methodologische ondersteuning van
ontwikkelingsinitiatieven – om de databanksoftware te installeren en aan te passen aan
de specifieke wensen van KeKi. Eind december werden de eerste stappen gezet voor de
technische uitwerking van de databank.

Ontsluiting van wetenschappelijke studies tussen wetenschappers
OD 1.2 Het Kenniscentrum Kinderrechten bereidt de ontsluiting voor van
wetenschappelijke studies tussen wetenschappers, met bijzondere aandacht voor
ontsluiting naar andere disciplines.
ACHTERGROND
Onderzoeksinstellingen zijn vaak niet op de hoogte van elkaars onderzoek en van de
onderzoeksresultaten die deze onderzoeken opleveren. Mede als gevolg hiervan vindt
transdisciplinaire discussie en verder onderzoek zelden plaats.
REALISATIES 2010
Onderzoeksseminarie: kinderrechten in onderzoek
Op 21 september 2010 organiseerde het Kenniscentrum Kinderrechten te Leuven een
in-house onderzoeksseminarie voor de leden van de Algemene Vergadering, de Raad
van Bestuur en de staf van KeKi, evenals voor een aantal geïnteresseerde onderzoekers
verbonden aan de ondersteunende instellingen. De insteek van het seminarie was de
vraag vanuit welk perspectief op kinderrechten gewerkt wordt binnen de verschillende
wetenschappelijke instellingen waaraan de onderzoekers verbonden zijn die KeKi
ondersteunen. In vijf presentaties werden eigen onderzoek en/of de onderzoekslijnen
van de betreffende vakgroep of het instituut voorgesteld, waarbij de visie op
kinderrechten werd aangegeven. Hierna was er ruimte voor vragen en discussie.
Op weg naar een visietekst kinderrechten
Het Kenniscentrum Kinderrechten wil de wetenschappelijke kennis over kinderrechten
samenbrengen en toegankelijk maken. Sleutelvragen die rijzen bij deze algemene
12
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doelstelling zijn: wat wordt verstaan onder ‘kinderrechten’? En hoe wordt omgegaan
met kinderrechten? Vaak ontstaan misverstanden immers doordat begrippen op een
verschillende manier gebruikt worden door verschillende actoren. Daarom is een
visietekst rond kinderrechten wenselijk en nuttig voor de werking van het
Kenniscentrum.
In 2010 werd een eerste aanzet gegeven voor een dergelijke visietekst, geïnspireerd
door onder meer volgende documenten en bijeenkomsten: de basisnota opgesteld in de
aanloop naar het Kenniscentrum Kinderrechten, wetenschappelijke publicaties en
presentaties van de leden van de Raad van Bestuur (onder meer op de kick-off van KeKi
en op de internationale interdisciplinaire cursus kinderrechten), en het in-house
onderzoeksseminarie.
Aanspreekpunt kinderrechtenonderzoek
OD 1.3 Het Kenniscentrum ontwikkelt zich tot aanspreekpunt voor alles wat met
kinderrechtenonderzoek te maken heeft, nationaal en internationaal.
ACHTERGROND
Zowel in het werkveld als bij de overheid leven er vaak vragen over de betekenis en
draagwijdte van (onderzoek over) kinderrechten, over de relevantie van kinderrechten
voor specifieke thema’s, of over de implementatie van het Kinderrechtenverdrag.
REALISATIES 2010
Behandeling van vragen over kinderrechtenonderzoek
Het Kenniscentrum behandelt vragen over onderzoek inzake kinderrechten. In 2010
ontving KeKi via e-mail dertien vragen, die door de staf systematisch werden
geregistreerd en beantwoord. Iets minder dan de helft van de vragen (6) hadden
betrekking op studiewerk rond kinderrechten, en waren vaak afkomstig van studenten
die werkten aan een paper of eindwerk rond kinderrechten. Naast een inhoudelijk
antwoord, voorzag KeKi waar relevant ook bijkomende referenties of links naar
interessante websites. Het Kenniscentrum behandelde ook vragen over de structuur en
werking van de eigen organisatie. Dergelijke vragen kwamen van geïnteresseerden uit
zowel België (3) als het buitenland (2). Gezien KeKi zich concentreert op (vragen rond)
onderzoek inzake kinderrechten, werden vragen over de toepassing van kinderrechten
in concrete gevallen (2) doorverwezen naar andere actoren die wel deze eerstelijns
dienstverlening tot opdracht hebben, zoals het Kinderrechtencommissariaat en de
Kinderrechtswinkel.
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Figuur 2. Overzicht van types vragen ontvangen door KeKi

Type vraag
15%
16%

Studiewerk kinderrechten
46%

Informatie KeKi nationaal
Informatie KeKi internationaal

23%

Toepassing kinderrechten

Ontwikkeling website
Om als aanspreekpunt inzake kinderrechtenonderzoek te functioneren, is een
gebruiksvriendelijke website van groot belang. Bij de conceptontwikkeling van de
website werd geopteerd voor een eenvoudig format, dat gemakkelijk up-to-date
gehouden kan worden via een CMS-systeem (Content Management System). De
website van het Kenniscentrum Kinderrechten (www.keki.be) biedt een veelheid aan
informatie, waaronder de publicaties en andere output van KeKi, aankondigingen van
activiteiten, berichten over kinderrechtenonderzoek en achtergrondinformatie over de
structuur en werking van het Kenniscentrum. De KeKi-website kan geraadpleegd
worden in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.
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Figuur 3. Screenshot van de website

(Actieve) participatie aan nationale en internationale fora
Eerste Europese Jeugdwerkconventie
Onder het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie ging van 7 tot 10 juli 2010 de
Eerste Europese Jeugdwerkconventie door te Gent. Op de conferentie werden verleden,
heden en toekomst van het jeugdwerk met elkaar in verbinding gebracht. Een
stafmedewerker van KeKi trad er op als rapporteur van een werkgroep.
Erasmus Academic Network about Childhood Law and Children’s Rights
Op initiatief van de Universidad Pontificia Comillas (Madrid) werden in 2010 de eerste
voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een academisch netwerk rond
kinderrechten in het kader van het Erasmusprogramma van de Europese Commissie.
Dergelijke academische netwerken beogen de Europese dimensie, samenwerking en
innovatie rond specifieke thema’s te bevorderen. Het Kenniscentrum Kinderrechten is
één van de deelnemende partners aan het netwerk, waarvoor in 2011 een aanvraag tot
erkenning ingediend wordt bij de Europese Commissie.
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Presentaties over kinderrechten
Presentatie tijdens info- en discussiedag ‘Jeugdig Europa’ (JINT)
Op 24 juni 2010 organiseerde JINT een info- en discussiedag ‘Jeugdig Europa’ over het
thema kinderrechten. Het Kenniscentrum Kinderrechten verzorgde er een presentatie
over de stand van zaken van de EU-strategie over de Rechten van het Kind en de
consultatieronde (presentatie beschikbaar op de KeKi-website onder ‘Publicaties’).
KeKi formuleerde ook enkele aanbevelingen als input voor de Vlaamse bijdrage aan
deze strategieontwikkeling.
Presentatie in het kader van de vorming ‘Deontologische en juridische aspecten van
leerlingbegeleiding’ (VCLB)
Het Kenniscentrum Kinderrechten werd door de Vrije-CLB-Koepel vzw (VCLB)
uitgenodigd om op 27 oktober 2010 een presentatie te geven over de geschiedenis en
evolutie van de rechten van het kind, in het kader van hun vijfdaagse vorming
‘Deontologische en juridische aspecten van leerlingbegeleiding’. VCLB is een
koepelorganisatie die (juridische) ondersteuning biedt aan de vrije Centra voor
Leerlingenbegeleiding in Vlaanderen. De presentatie van het Kenniscentrum
Kinderrechten diende ervoor te zorgen dat de deelnemers de thema’s die later tijdens
de vorming aan bod kwamen konden plaatsen in een evoluerend maatschappelijk
(kind-)beeld en dat ze in staat waren juridische regels kritisch te beoordelen.
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2.2. Verbindingsforum
SD 2. Het Kenniscentrum Kinderrechten is een verbindingsforum tussen onderzoek,
beleid en praktijk.
Het Kenniscentrum Kinderrechten functioneert als een verbindingsforum tussen
onderzoekers, beleidsmakers en actoren uit het maatschappelijke middenveld. KeKi
beoogt een ruime maatschappelijke verspreiding van wetenschappelijke inzichten over
kinderrechten.

Opstart KeKi
Huisstijl
Het
Kenniscentrum
Kinderrechten
opteerde voor een eenvoudige en
duidelijk herkenbare huisstijl. Het logo
van KeKi bestaat uit twee letters ‘K’, die in
spiegelbeeld in elkaar haken en zo met
elkaar verbonden zijn. Hiermee wordt
verwezen naar de brugfunctie die KeKi
vervult, zowel tussen academisch onderzoek en beleid en praktijk (functie van
verbindingsforum) als tussen wetenschappers van verschillende disciplines (functie van
ontmoetingsforum).

Kick-off
Op donderdag 20 mei 2010 werd het Kenniscentrum Kinderrechten officieel
voorgesteld te Brussel aan alle geïnteresseerde actoren uit onderzoek, beleid en praktijk
(zie bijlage 2). Dit gebeurde in aanwezigheid van Dhr. Pascal Smet, Vlaams minister
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en coördinerend minister
Kinderrechten.
Na een welkomstwoord door de ondervoorzitter van het Kenniscentrum, Prof. Dr.
Johan Put, lichtte voorzitter Prof. Dr. Wouter Vandenhole het ontstaan en de
doelstellingen van het Kenniscentrum Kinderrechten toe. Vervolgens wenste Minister
Smet het Kenniscentrum Kinderrechten een vliegende start toe. Hij drukte de hoop uit
in het Kenniscentrum een inspirator te vinden voor het jeugdbeleid van de Vlaamse
Gemeenschap.
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Na de speech van minister Smet volgde de voordracht ‘Kinderrechten tussen
betrokkenheid en distantie’ door Prof. Dr. Rudi Roose, lid van de Raad van Bestuur.
Het Kenniscentrum Kinderrechten is betrokken op kinderrechten, maar neemt tegelijk
voldoende afstand om ook kritisch op kinderrechten te kunnen reflecteren. Daarna
vond een boeiend panelgesprek plaats met volgende deelnemers: Dr. Sarah D’hondt
(voorzitter Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind), Mevr. Karin Maes
(voorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen), Mevr. Barbara Poppe (stafmedewerkster
Vlaamse Jeugdraad), Prof. Dr. Wouter Vandenhole (voorzitter Kenniscentrum
Kinderrechten) en Dr. Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris). Moderator
van dienst was Prof. Dr. Johan Put. Onderwerpen van debat waren de meerwaarde van
KeKi voor de panelleden, de verhouding tussen KeKi en de organisaties/instellingen
van de panelleden, en aanbevelingen naar KeKi toe. De officiële lancering van het
Kenniscentrum werd feestelijk afgesloten met een receptie.
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Voorstelling in tijdschrift Krax
De start van het Kenniscentrum Kinderrechten
kreeg ook weerklank in het vakblad van jeugdwerk
en jeugdbeleid Krax. In het nummer van oktobernovember 2010 verscheen een interview met een
stafmedewerker van KeKi.
Het interview bood de lezers een mooi portret van
KeKi, als nieuwe actor in het kinderrechten- en
jeugdlandschap.

Netwerkfunctie
OD 2.1 Het Kenniscentrum Kinderrechten vervult een netwerkfunctie tussen
onderzoekers, beleidsmakers en praktijkactoren.
ACHTERGROND
Het Kenniscentrum Kinderrechten bouwt een breed netwerk uit binnen het
kinderrechten- en jeugdlandschap en daarbuiten, zowel nationaal als internationaal.
Het participeert aan bestaand overleg met beleid en praktijk, waarbij het zich profileert
vanuit zijn expertise van wetenschappelijke kennis over kinderrechten.
REALISATIES 2010
Deelname aan overlegorganen
In 2010 was het Kenniscentrum Kinderrechten actief in verschillende overlegorganen
(zie 1.6). Zo is KeKi lid van de reflectiegroep Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid en
van de netwerkgroep Kinderrechten en Jeugd. KeKi nam ook deel aan een vergadering
georganiseerd door Steunpunt Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad waarin de opstart van
‘Koepel Z’ werd toegelicht. Op initiatief van het Kinderrechtencommissariaat (KRC)
werd een overleg werkveld jeugdrecht ingericht waarin KeKi actief participeert. KeKi
woonde ook de voorstelling van het jaarverslag 2009-2010 van het KRC bij. Bovendien
werd met de andere actoren van de bovenbouw de nieuwjaarsreceptie voor januari 2011
voorbereid.
Daarnaast organiseerde KeKi zelf overlegmomenten met een aantal kinderrechten- en
jeugdactoren. Bedoeling was om, op basis van een erkenning van de eigenheid van elke
organisatie, mogelijkheden tot afstemming en samenwerking te verkennen. Een
dergelijk overleg vond plaats met het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse
Jeugdraad en Steunpunt Jeugd.
Daarnaast namen leden van de Raad van Bestuur deel aan overleg binnen de Nationale
Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) inzake de klachtenprocedure bij het
Kinderrechtenverdrag.
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Organisatie eerste Adviesraad
Op 20 mei 2010 kwam de Adviesraad voor de eerste keer samen, voorafgaand aan de
officiële kick-off van KeKi. De voorzitter en ondervoorzitter van KeKi verduidelijkten de
verschillende doelstellingen van het Kenniscentrum Kinderrechten. Vervolgens werd
stilgestaan bij de functie en samenstelling van de Adviesraad. Daarna werd aan de
leden van de Adviesraad gevraagd om hiaten of overlappingen met betrekking tot
wetenschappelijk onderzoek rond kinderrechten in Vlaanderen te identificeren. Ook
werd gepeild naar thema’s waarrond KeKi tijdens de volgende jaren zou kunnen of
moeten werken.
Ontsluiting van wetenschappelijke studies naar beleid en praktijk
OD 2.2 Het Kenniscentrum Kinderrechten bereidt de ontsluiting voor van
wetenschappelijke studies naar het beleid en de praktijk.
ACHTERGROND
Er is een duidelijke lacune in het toegankelijk maken en verspreiden van bestaand
wetenschappelijk onderzoek over kinderrechten op nationaal en internationaal niveau.
Het gaat hierbij niet enkel over ontsluiting naar een specifiek praktijk- of beleidsveld in
de tweede lijn (bijvoorbeeld middenveldactoren op het domein van het jeugdwerk of de
jeugdzorg), maar ook om ontsluiting via allerhande mediakanalen om zo een ruimer
publiek te bereiken.
REALISATIES 2010
Thema armoede
In het kader van het Europees Jaar voor de Bestrijding van Armoede en Sociale
Uitsluiting werden in 2010 heel wat initiatieven genomen rond het thema armoede. Het
Kenniscentrum Kinderrechten zal in 2011 terugblikken op de verschillende activiteiten
en onderzoeken die plaatsvonden in 2010, onder meer om na te gaan welke inzichten
en aanbevelingen verder meegenomen kunnen worden in beleid en praktijk. De nadruk
zal
hierbij
liggen
op
een
wetenschappelijke
reflectie
vanuit
een
kinderrechtenperspectief. Ter voorbereiding hiervan volgde KeKi de initiatieven rond
armoede in 2010 nauw op. Ook werden reeds enkele actieve bijdragen geleverd aan het
debat rond kinderarmoede en kinderrechten. Hieronder volgt een beknopt overzicht:
Presentatie ‘Over springplanken en valkuilen – Kinderrechten en kinderen in
armoede’
Op de conferentie ‘Meer Kansen voor kinderen in Europa’ van Kind en Gezin op 22
oktober 2010, verzorgde Prof. Dr. Wouter Vandenhole de voordracht ‘Over
springplanken en valkuilen – Kinderrechten en kinderen in armoede’, waarbij hij een
aantal spanningsvelden identificeerde die (vragen rond) de benadering van
kinderarmoede doorkruisen.
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Paneldebat BuitenSpel!?
In het kader van het driedaagse project BuitenSpel!? rond kinderrechten en armoede,
opgezet door de Universiteit Antwerpen, vond op 16 november 2010 een panelgesprek
plaats met actoren uit onderzoek, beleid en praktijk. Ter voorbereiding van dit debat
distilleerde Prof. Dr. Wouter Vandenhole een aantal stellingen over kinderrechten en
armoede uit vier recente onderzoeken. 2
Bijgewoonde activiteiten in functie van thema armoede
De KeKi stafmedewerkers namen deel aan volgende infovoorstellingen, studiedagen en
vormingen ter voorbereiding van de uitwerking van het thema armoede:
05.03.2010
01.04.2010
14.06.2010
14.10.2010
16.11.2010
22.10.2010
16.11.2010
07.12.2010

Studiedag armoede en bijzondere jeugdzorg
(Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg vzw)
Open Forum 1 over kinderen en jongeren in armoede (Kinderrechtencoalitie)
Open Forum 2 over kinderen en jongeren in armoede (Kinderrechtencoalitie)
Lezing Bruno Vanobbergen “Kinderarmoede in kinderrechtenperspectief”
(Universiteit Gent, Vakgroep Sociale Agogiek)
Project BuitenSpel?! over armoede en kinderrechten (Universiteit Antwerpen)
Conferentie “Meer kansen voor kinderen in Europa” (Kind en Gezin)
Slot Open Forum over kinderen en jongeren in armoede (Kinderrechtencoalitie)
Colloquium jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2010 (OASeS)

Het TJK-project
Het Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten (TJK) bevindt zich in een proces van
omschakeling (‘TJK-project’), waarbij papieren en elektronische dragers gecombineerd
zullen worden. Het Kenniscentrum Kinderrechten neemt deel aan deze gesprekken, en
zou vanaf 2012 instaan voor de wetenschappelijke redactie van het vernieuwde
tijdschrift. Het TJK zal een belangrijk instrument zijn om wetenschappelijke kennis
over kinderrechten toegankelijk te maken voor een ruimer publiek.
Andere ontsluitingskanalen
In 2010 verkende KeKi ook de mogelijkheden voor het gebruik van andere
mediakanalen voor de ontsluiting van wetenschappelijke studies naar beleid, praktijk
en het brede publiek. Een up-to-date gehouden website (zie OD 1.3) is één van de
instrumenten bij uitstek voor wetenschapscommunicatie. Ook de ontwikkeling van een
gebruiksvriendelijke kinderrechtendatabank (zie OD 1.1) zal bijdragen tot de
ontsluiting van wetenschappelijk onderzoek. Binnen het ‘TJK project’ werd bovendien
de mogelijkheid bekeken om betrokken te worden bij de opzet van een elektronische
nieuwsbrief.

Concreet ging het hier ging om volgende onderzoeken: de studie “Participatie van kinderen en jongeren
in armoede. Lessen uit de praktijk” door de Koning Boudewijnstichting; de studie “Belevingsonderzoek bij
kinderen en jongeren die in armoede leven” door Kind en Samenleving in opdracht van Unicef België; het
boekproject “Why Care? Children's Rights and Child Poverty” van Wouter Vandenhole (Unicef leerstoel
kinderrechten) en OASeS; en het onderzoek rond vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren in armoede
(Vakgroep Sociale Agogiek Universiteit Gent).

2
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Internationale vorming
OD 2.3 Het Kenniscentrum Kinderrechten zet een internationale vorming op.
ACHTERGROND
Er blijkt nog steeds een grote nood te bestaan aan intensieve, kortdurende
interdisciplinaire vormingen inzake kinderrechten voor gevorderden. Daarom
organiseert het Kenniscentrum Kinderrechten verschillende vormingen, waaronder een
internationale interdisciplinaire cursus kinderrechten (tweejaarlijks) en een nationale
postacademische vorming kinderrechten (tweejaarlijks)
REALISATIES 2010
Internationale cursus kinderrechten
Van 5 tot 17 september 2010 vond de
internationale interdisciplinaire cursus
‘Children’s Rights in a Globalized
World: From Principles to Practice’
plaats.
De cursus werd georganiseerd door de
UNICEF-leerstoel
Kinderrechten
(Universiteit Antwerpen), de Vakgroep
Sociale Agogiek (Universiteit Gent), het
Departement Sociaal-Agogisch Werk
(Hogeschool Gent) en het Leuvens
Instituut voor Criminologie / Instituut
voor Sociaal Recht (K.U. Leuven), in
nauwe
samenwerking
met
het
Kenniscentrum Kinderrechten.

Doelgroep
De cursus richtte zich tot professionelen van niet-gouvernementele organisaties,
nationale mensenrechteninstellingen, de overheid, internationale organisaties,
academici en doctoraatsstudenten. Van de 150 kandidaten werden uiteindelijk 42
deelnemers uit 31 verschillende landen geselecteerd, waarbij rekening werd gehouden
met beroepservaring, achtergronden/disciplines, geslacht en geografische
vertegenwoordiging.
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Inhoud
De cursus wil een actieve bijdrage leveren aan de verspreiding en bevordering van het
Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de onderliggende waarden en is gericht op
een kritische reflectie over de rechten van kinderen. De cursus bestond uit vier clusters.
In de eerste cluster (2 dagen) werd een multidisciplinaire introductie over
kinderrechten gegeven, met een bijzondere focus op het Kinderrechtenverdrag. In de
tweede cluster werden implementatiestrategieën en -methodologieën verkend. In een
derde cluster (5 dagen) werden vijf thema’s geanalyseerd vanuit een
kinderrechtenperspectief: armoede, kinderarbeid, gewapende conflicten, migratie en
het milieu. In een vierde en laatste cluster (1 dag) kwamen verschillende opvattingen en
modellen van kinderrechteneducatie aan bod en werd aandacht besteed aan het
organiseren van een cursus kinderrechten. Daarnaast werkten de deelnemers in kleine
groepjes aan een collectieve opdracht, die ze op het einde van de eerste week
presenteerden. Daarin moesten de deelnemers aantonen dat zij het
Kinderrechtenverdrag en zijn onderliggende concepten begrepen en dat ze kritisch
konden reflecteren over het kinderrechtenkader en de betekenis ervan in de dagelijkse
praktijk. Tegen het einde van de tweede week werd een individuele opdracht afgerond.
De deelnemers schreven een korte paper waarin ze aangaven hoe zij naar kinderrechten
kijken en op welke manier zij die in hun werk integreren. Zij werden gevraagd om aan
te geven welke inzichten, verworven tijdens de cursus, zij gingen meenemen naar huis
en hoe zij deze zullen implementeren in de dagelijkse werking van hun
organisatie/instituut.
Financiële steun
De internationale interdisciplinaire cursus werd mogelijk gemaakt dankzij de
structurele financiële steun van de Vlaamse Interuniversitaire Raad – Universitaire
Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS) en de United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO). Deze cofinanciering maakte de participatie van
19 cursisten en 4 sprekers mogelijk. Ongeveer één derde van de financiële middelen
werd bekomen door inschrijfgelden van deelnemers (vaak gedekt door andere
instellingen of werkgevers). Het Kenniscentrum Kinderrechten zorgde voor het
drukwerk en kantoormaterialen, en zette zijn stafmedewerkers in. De ondersteunende
universiteiten en hogescholen droegen ook bij in natura door het ter beschikking stellen
van hun staf, gebouwen en logistieke steun.
Output: verslagboek
VANDENHOLE, W., REYNAERT, D., LEMBRECHTS, S., DESMET, E. & VLIEGHE, K. (eds.),
International Interdisciplinary Course “Children’s Rights in a Globalized World: From
Principles to Practice”, 5 to 17 September 2010, Ghent-Antwerp (Belgium). Summary report,
Antwerp, 2011, iv + 73 p.

Dit rapport bestaat uit 2 delen: Deel I is de weergave van de evaluatie (p. 1-15) gevolgd
door de formulering van enkele uitdagingen voor de toekomst. Deel II bevat een
selectie van de papers geschreven door de cursisten. Het rapport is beschikbaar op de
KeKi-website onder de rubriek ‘Publicaties’.
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Sfeerbeelden
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2.3. Beleidsadvisering
SD 3. Het Kenniscentrum Kinderrechten formuleert beleidsadviezen vanuit de
wetenschappelijke inzichten over de rechten van het kind.
Eén van de taken van het Kenniscentrum Kinderrechten voorzien in het decreet
houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid van 18 juli 2008 is
“initiatieven nemen en adviezen verlenen met betrekking tot de implementatie van de
wetenschappelijke inzichten over de rechten van het kind” (art. 14, § 2, lid 2, 3°).
Adviezen over kinderrechtengerelateerde thema’s
OD 3.1
Het Kenniscentrum Kinderrechten stelt beleidsadviezen op over
kinderrechtengerelateerde thema’s, vanuit wetenschappelijk onderzoek en
communiceert haar beleidsadviezen naar alle geïnteresseerden in het domein van het
kinderrechten- en jeugdbeleid.
ACHTERGROND
Het Kenniscentrum Kinderrechten brengt advies uit in opdracht van de Vlaamse
overheid, in het bijzonder de Afdeling Jeugd binnen het Agentschap Sociaal-Cultureel
Werk voor Jeugd en Volwassenen. Vooraleer de adviesvraag formeel wordt gesteld,
vindt steeds overleg plaats tussen de overheid en het Kenniscentrum. KeKi waakt over
het wetenschappelijk karakter van de adviesverlening, door een heldere formulering
van de onderzoeksvraag, het bepalen van de geschikte onderzoeksmethode en het
onafhankelijk rapporteren over de stand van de wetenschap. Naast dit vraaggestuurde
advies kan KeKi ook op eigen initiatief beleidsadviezen uitbrengen.
REALISATIES 2010
In 2010 gaf het Kenniscentrum Kinderrechten advies in het kader van het nieuwe
Vlaams Jeugdbeleidsplan (VJBP), het Belgisch EU-voorzitterschap Jeugd en een
studiedag over het Decreet Rechtspositie Minderjarige.
Advies inzake Vlaams Jeugdbeleidsplan
Het derde Vlaams Jeugdbeleidsplan (2010-2014) legt tot 2014 het geïntegreerd
jeugdbeleid van de Vlaamse regering vast. Ter voorbereiding van dit VJBP richtten
minister Pascal Smet en de Afdeling Jeugd acht werkgroepen op. Het Kenniscentrum
Kinderrechten was lid van de werkgroep sociale inclusie. De output van de
werkgroepen werd verwerkt tot een voorlopig doelstellingenkader in het document
‘Vlaams Jeugdbeleidsplan – Insteek van de Werkgroepen’ van 1 juni 2010.
Gezien het belang van het VJBP als document dat voor de huidige regeerperiode een
aantal krijtlijnen uitzet voor het jeugdbeleid over de verschillende beleidsdomeinen
heen, besloot het Kenniscentrum Kinderrechten om op eigen initiatief een advies uit te
brengen over voormeld document ‘Insteek van de Werkgroepen’, vanuit een
kinderrechtenperspectief. In het kader van dit advies werd overlegd met het
Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Jeugdraad.
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Advies in het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap
Jeugd
Tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
(van 1 juli tot 31 december 2010), coördineerde Vlaanderen de
activiteiten op gebied van jeugd. Het Belgisch voorzitterschap Jeugd
schoof drie speerpunten naar voor: jeugdwerk, jongeren en werk, en de
Europese en internationale beleidsagenda’s inzake kinderen, jongeren
en kinderrechten. De Afdeling Jeugd van het Agentschap SociaalCultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen vroeg het Kenniscentrum
Kinderrechten wetenschappelijke ondersteuning te bieden bij de
inhoudelijke uitwerking van het thema rond de Europese en
internationale beleidsagenda’s naar kinderen, jongeren en
kinderrechten.
Publicaties
Er werd verzocht een inventaris op te maken van de beleidsagenda’s inzake kinderen,
jongeren en kinderrechten van de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde
Naties, en de mogelijkheden tot afstemming te identificeren. Dit resulteerde in
volgende publicaties (beschikbaar op de KeKi-website):
X., “European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s Rights. A
Belgian EU Presidency-Youth Note”, 2010 ( ‘voorzitterschapsdocument’)
DESMET, E., “European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s
Rights. Comparison and Possible Synergies”, Kenniscentrum
Kinderrechten, 2010,
www.keki.be ( ‘Comparison and Possible Synergies’)

Conferenties
Van 8 tot 10 september 2010 ging de expertenconferentie ‘Europe de l'Enfance’ door in
Antwerpen.
Op
8
september
stelde
KeKi
het
ontwerp
van
het
voorzitterschapsdocument voor aan de leden van de Permanente Intergouvernementele
Groep ‘Europe de l’Enfance’, waarna er ruimte was voor reacties van de aanwezige
lidstaten en waarnemers. Op de expertenconferentie van 9 september, met een divers
palet aan deelnemers (overheid, NGO’s, academici en middenveld, zowel nationaal als
internationaal) werd de studie ‘Comparison and Possible Synergies’ geïntroduceerd.
Daarnaast werd voor de expertenconferentie op volgende manieren ondersteuning
verleend:
 Het mee uitdenken en uitschrijven van het concept van de werkgroepsessies
rond het thema ‘European and International Policy Agendas on Children, Youth
and Children’s Rights: Comparison and Possible Synergies’
 Expertinput door twee leden van de Raad van Bestuur in de werkgroepsessies
(Prof. Dr. Rudi Roose en drs. Didier Reynaert).
 Het optreden van een stafmedewerker van KeKi als algemeen rapporteur en het
mee uitschrijven van de sleutelboodschappen van de conferentie.
Op 16 november 2010 vond in Brussel de ministerconferentie ‘Europe
plaats. Ook hier stelde het Kenniscentrum het document ‘Comparison
Synergies’ voor. In zijn slotbeschouwingen drukte KeKi de hoop
voorzitterschapsdocument en de studie als hefboom zouden dienen
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onderzoek (bv. inzake de externe dimensie, of inzake de verhouding tussen
kinderrechten en jeugd in specifieke sectoren).
Follow-up
Daarnaast werd in het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap Jeugd input geleverd
bij het opstellen van volgende documenten:




‘Contribution of the Belgian presidency of the permanent intergovernmental
group “Europe de l’Enfance” to the European Commission regarding the
development of a new communication – Towards an EU Strategy on the Rights
of the Child’
‘Declaration of the Permanent Intergovernmental Group ‘Europe de l’Enfance’,
meeting on 16 November 2010 in Brussels’

Advies Decreet Rechtspositie Minderjarige
Op 19 november 2010 vond de
studiedag ‘Vier jaar werking van het
decreet rechtspositie: realisaties en
aanbevelingen’ plaats, georganiseerd
door het Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin van de
Vlaamse overheid in samenwerking
met
de
Inspectie
Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin en de
Onderwijsinspectie. Bedoeling van de studiedag was om de werking van het Decreet
betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp na vier jaar
te evalueren, onder meer op basis van de resultaten van de inspectie uitgevoerd door
Zorginspectie en Onderwijsinspectie.
Het Kenniscentrum Kinderrechten werd gevraagd deze studiedag inhoudelijk te
ondersteunen. Dit resulteerde in de presentatie ‘ De realisatie van kinderrechten via het
Decreet Rechtspositie: een kritische reflectie’ van Prof. Dr. Johan Put, waarin een
drievoudige toetsing van het decreet werd uitgevoerd: een handhavingstoetsing, een
juridische toetsing, en een toetsing aan het internationaalrechtelijke kader.
Een schriftelijke neerslag van deze bijdrage zal in het Tijdschrift voor Jeugdrecht en
Kinderrechten worden gepubliceerd. De presentatie is beschikbaar op de KeKi-website
onder de rubriek ‘Publicaties’.
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2.4. Kwaliteitsvolle organisatie
Het Kenniscentrum Kinderrechten is een kwaliteitsvolle organisatie. Het voert een
adequaat personeelsbeleid, financieel beleid en kwaliteitsbeleid.
Personeelsbeleid
OD 4.1. Het Kenniscentrum Kinderrechten voert een adequaat personeelsbeleid.
De stafmedewerkers van het Kenniscentrum Kinderrechten functioneren als team
waarbij aandacht gaat naar het formuleren van heldere doelstellingen, het
optimaliseren van de competenties van teamleden, goede communicatie, wederzijds
respect en het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er wordt steeds
gestreefd naar een multidisciplinaire samenstelling van het team. Minstens één keer
per jaar worden er functioneringsgesprekken georganiseerd.
Het Kenniscentrum Kinderrechten sloot een dienstverleningsovereenkomst met het
Centrum voor Ondernemen van de Hogeschool Gent. Hieraan gekoppeld werd een
student ondernemerschap binnen KeKi ingezet, die meehielp met de activiteiten in het
kader van de opstart van KeKi (o.a. de kick-off).
Vorming, training en opleiding
Binnen het Kenniscentrum Kinderrechten werd het afgelopen jaar een adequaat VTObeleid (vorming, training en opleiding) uitgebouwd. De stafmedewerkers namen deel
aan verschillende studiedagen en conferenties om de expertise van het team te
vergroten. Hieronder een kort overzicht:
05.02.2010

09.02.2010
25.03.2010
03.06.2010
04.06.2010
19.11.2010
23.11.2010
07.12.2010

Presentatie kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen ‘Geen slak en
ook geen bange hond. Het Kinderrechtencommissariaat en ‘de kinderrechten’:
een vooruitblik.’ (Debatlunch Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg)
Jong & Energiek Toekomstcongres (Steunpunt Jeugd)
Studiedag ‘Jongeren doen & dromen’ (Jeugdonderzoeksplatform)
Binnen(ste) buiten: Rechtswaarborgen voor minderjarigen in detentie
doorgelicht (Kinderrechtencommissariaat)
Doctoraatsseminarie Kinderrechten, jeugdwerk en jeugdbeleid
(Associatie Universiteit Gent)
Studiedag ‘Vier jaar werken met het decreet rechtspositie: realisaties en
aanbevelingen’
Studiedag ‘Op weg naar een kindnorm’ (Gezinsbond)
Fundamental Rights Conference 2010 ‘Ensuring justice and protection for all
children’ (European Union Agency for Fundamental Rights)

Deelname aan studiedagen in het kader van de uitwerking van het thema armoede
vindt u terug onder ‘thema armoede’ (zie OD 2.1).

28

Kenniscentrum Kinderrechten – Jaarverslag 2010

Financieel beleid
OD 4.2. Het Kenniscentrum Kinderrechten voert een adequaat financieel beleid.
In 2010 werd de werking van het Kenniscentrum Kinderrechten mogelijk gemaakt door
een eenjarige werkingssubsidie (€ 200.000) en een opstart- en overbruggingskrediet (€
30.000), beide toegekend door de Vlaamse overheid. Daarnaast verwierf KeKi in het
kader van vraaggestuurde beleidsadvisering bijkomende eigen inkomsten (€ 5.000).
De Raad van Bestuur stelt op basis van het beleidsplan jaarlijks een begroting op.
Jaarlijks wordt ook de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Het
Kenniscentrum Kinderrechten dient jaarlijks een financieel verslag in bij de Vlaamse
overheid en zorgt samen met een externe boekhouder voor een kwalitatieve en
transparante dubbele boekhouding. Voor de balans- en resultatenrekening wordt ook
samengewerkt met een bedrijfsrevisor/beëdigd accountant.
Kwaliteitsbeleid
OD 4.3. Het Kenniscentrum Kinderrechten voert een adequaat kwaliteitsbeleid.
Het Kenniscentrum Kinderrechten is een lerende organisatie. Op basis van feedback
wordt permanente reflectie georganiseerd over de eigen werking. Deze feedback wordt
zowel intern (door de stafmedewerkers en de leden van de Raad van Bestuur en de
Algemene Vergadering) als extern (Adviesraad, externe contacten) gegenereerd.
KeKi laat zich bijstaan door een Adviesraad, die aanbevelingen formuleert voor de
werking van het Kenniscentrum, bv. inzake leemtes in onderzoek en op te nemen
thema’s. Daarnaast pleegt het Kenniscentrum Kinderrechten structureel overleg met
andere kinderrechtenactoren (zie OD 2.1).
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3. Vooruitblik
Als sluitstuk van dit jaarverslag wordt al even vooruitgekeken naar 2011, waarin het
Kenniscentrum Kinderrechten start met de uitvoering van het beleidsplan 2011-2013,
dat goedgekeurd werd door de Vlaamse overheid. Hieronder volgt een niet-exhaustief
overzicht van enkele plannen en uitdagingen voor het komende jaar.
Ontmoetingsforum
De verdere ontwikkeling van de kinderrechtendatabank is een van de prioriteiten
voor 2011. Tijdens de eerste maanden zal gefocust worden op de technische
ontwikkeling van de drie deeldatabanken. Tijdens een testfase zal KeKi o.m. de
gebruikersvriendelijkheid van de databank controleren. Zo wordt gegarandeerd dat de
databank zoveel mogelijk beantwoordt aan de noden en wensen van de gebruikers. Er
zal ook verder overlegd worden met het JOP inzake samenwerking en afstemming
tussen beide databanken.
De inhoudelijke invulling van de kinderrechtendatabank zal in verschillende stappen
gebeuren. De lancering van een eerste deeldatabank, de instrumentendatabank, wordt
voorzien tegen eind 2011. Bij de lancering zal een goede bekendmakingsstrategie
onontbeerlijk zijn wil het Kenniscentrum Kinderrechten de beoogde doelgroepen
daadwerkelijk bereiken. KeKi zal op zoek gaan naar creatieve en efficiënte manieren om
de databank bekend te maken. De databank zal vrij geraadpleegd kunnen worden, in
het Nederlands en het Engels.
In 2011 zal ook de visietekst kinderrechten besproken en gefinaliseerd worden.
KeKi beoogt ook zijn rol als aanspreekpunt over kinderrechtenonderzoek verder te
vervullen, onder meer door het beantwoorden van vragen en het uitbouwen van zijn
website. Ten slotte zal geparticipeerd worden aan het Erasmus Academic Network
about Childhood Law and Children’s Rights en aan andere nationale en internationale
fora.
Verbindingsforum
In het raam van het vervullen van zijn netwerkfunctie, zal KeKi verder deelnemen
aan bestaan overleg met beleid en praktijk, evenals aan nieuwe overlegstructuren (zoals
de door de Afdeling Jeugd op te richten onderzoeksstuurgroep). KeKi zal ook zelf
initiatief nemen om het structureel overleg met een aantal jeugd- en
kinderrechtenactoren verder te zetten.
Bij de ontsluiting van wetenschappelijke studies naar beleid en praktijk zal het thema
armoede centraal staan. In februari 2011 staat een eerste, verkennend
onderzoeksseminarie over armoedeonderzoek en kinderrechten op het programma,
georganiseerd door het Kenniscentrum Kinderrechten, het onderzoekscentrum Kind en
Samenleving en de Vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent. In het najaar
volgt dan een tweede, verdiepende activiteit. Een ander thema waarrond het
Kenniscentrum Kinderrechten de volgende jaren zal werken is (de integratie van) het
kinderrechten- en jeugdbeleid.
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In 2011 zullen verdere voorbereidingen getroffen worden m.b.t. de uitbouw van de
wetenschappelijke redactie van het TJK. KeKi zal ook de mogelijkheden bekijken om
samen met andere actoren aan een e-zine te werken binnen het TJK project. In
afwachting hiervan, zal KeKi bijdragen aanleveren aan de nieuwsbrief van Steunpunt
Jeugd. KeKi zal ook bijdragen aan de nieuwe onderzoeksnieuwsbrief van de Afdeling
Jeugd. Op die manier worden de ontsluitingskanalen gediversifieerd, en blijven
deze dus niet beperkt tot de website en de kinderrechtendatabank.
In het najaar van 2011 organiseert het Kenniscentrum Kinderrechten een nationale
postacademische vorming kinderrechten. Het doet dit in samenwerking met de
universiteiten en hogescholen die KeKi ondersteunen. De volgende editie van de
internationale interdisciplinaire cursus kinderrechten zal doorgaan van 2 tot en met 14
september 2012, onder de titel ‘Children’s Rights and Globalization: Critical
Approaches’.
Beleidsadvisering
In 2011 zal KeKi verder inzetten op beleidsadvisering, zowel vraaggestuurd als op eigen
initiatief.
Kwaliteitsvolle organisatie
Het Kenniscentrum Kinderrechten wil in 2011 zijn personeelsbeleid, financieel beleid
en kwaliteitsbeleid optimaliseren.
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Bijlagen
Bijlage 1. Ledenlijst Adviesraad Kenniscentrum Kinderrechten
Bijlage 2. Uitnodiging officiële voorstelling KeKi
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Bijlage 1. Ledenlijst adviesraad Kenniscentrum Kinderrechten
Naam

Voornaam

Organisatie

Functie

ADRIAENSSENS

Peter

K.U.Leuven/kinderpsychiatrie

Prof./Kliniekhoofd

BERGHMANS

Min

Steunpunt Jeugdhulp

Directeur

BHUTANI

Sanghmitra

Minderhedenforum vzw

Stafmedewerker onderwijs

BREMS

Eva

UGent - Vakgroep Publiek Recht

Prof.

CARRETTE

Valérie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Coördinator

DE BECO

Gauthier

FOD justitie Dienst Rechten van de Mens / Université catholique de Louvain

Stafmedewerker / wetenschappelijk
medewerker

DE BROUWER

Ann

Hogeschool Gent

Lektor jeugdrecht

DE DONDER

Rob

Vlaamse Jeugdraad

Coördinator

DE WITTE

Jozef

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

Directeur

DEBOUTTE

Dirk

Universiteit Antwerpen / UGent

Prof.

DECOCK

Geert

Unie van Jeugdadvocaten

Voorzitter

DERLUYN

Ilse

UGent - Vakgroep Orthopedagogiek/ Centre for Children in Vulnerable Situations

Doctor Assistent / Coördinator

D'HONDT

Sarah

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

Voorzitter

DRIESKENS

Annemie

Gezinsbond

Gezinspolitiek secretaris

FIERS

Jan

Hogeschool Gent

Docent

GEBOERS

Jef

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Stafmedewerker

IPERMANS

Marc

Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en Jeugdconsulenten (VVJ)

Coördinator

LAMBERTS

Kris

Steunpunt Jeugd

Directeur

LEMMENS

Paul

K.U.Leuven - Human Rights Institute

Prof.
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Naam

Voornaam

Organisatie

Functie

LIEFAARD

Ton

Universiteit Utrecht – Institute of Criminal Law and Criminology

Dr.

LIETEN

G.K.

Universiteit van Amsterdam/International Research on Working Children

Prof. / Directeur

MAES

Karin

Kinderrechtswinkel Gent / Kinderrechtencoalitie

Coördinator/Voorzitter

MELLEBEEK

Bert

Vlaams Informatiepunt Jeugd

Coördinator

MORTIER

Kathleen

UGent - Vakgroep Orthopedagogiek

Assistente

NICAISE

Ides

K.U.Leuven - HIVA

Hoofddocent

NIEUWENHUYS

Olga

Universiteit Amsterdam - Department of Geography

Dr.

PARMENTIER

Stephan

K.U.Leuven - Faculteit Rechten - Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC)

Prof.

UYTTERSPROT

Kurt

JINT vzw

Team Internationaal Jeugdbeleid

VAN DURME

Rita

Departement Onderwijs en Vorming - Afdeling Ondersteuningsbeleid

Adjunct van de directeur

VAN GILS

Jan

Onderzoekscentrum Kind en Samenleving

Directeur

VAN HAELST

Joost

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen / Afdeling Jeugd

Coördinator Kinderrechten

VAN HECKE

Itte

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw

Stafmedewerker

VAN HOVE

Geert

UGent - Vakgroep Orthopedagogiek

Prof.

VAN LEEUWEN

Karla

K.U.Leuven - Centrum voor Gezins- en orthopedagogiek

Prof.

VAN SWEEVELT

Thierry

Universiteit Antwerpen - Faculteit Rechten

Prof.

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Aanspreekpunt Jeugd- en
Kinderrechtenbeleid

VAN DER AUWERAERT Johan
VANDER LAENEN

Freya

UGent - Vakgroep Strafrecht en Criminologie

Prof.

VANDEVELDE

Stijn

Hogeschool Gent - Departement Sociaal- Agogisch Werk

Dr.

VANOBBERGEN

Bruno

Kinderrechtencommissariaat

Kinderrechtencommissaris

VANSIELEGHEM

Nancy

UGent - Vakgroep Pedagogiek

Doctor-assistente
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Naam

Voornaam

Organisatie

Functie

VETTENBURG

Nicole

UGent Vakgroep Sociale Agogiek

Prof./Coördinator JOP

VLAARDINGERBROEK Paul

Universiteit van Tilburg

Prof.

VRANKEN

Jan

Universiteit Antwerpen - Centrum OASeS

Em. Prof.

WILLEMOT

Yves

Unicef België

Algemeen Directeur

WILLEMS

Jan CM

Maastricht University, Faculty of Law

Dr. Children's Rights and Human
Development
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Bijlage 2. Uitnodiging officiële voorstelling KeKi
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Uitnodiging
voorstelling
kenniscentrum
kinderrechten
Donderdag 20 mei 2010

Locatie

wych
Auditorium Hade
en Vorming
ie van Onderwijs
Vlaams Minister
cegebouw
Hendrik Conscien
laan 15
Koning Albert IItion)		
bij het Noordsta
1210 Brussel (vlak
				

VAN HARTE
WELKOM

Inschrijven

vóór 12 mei 2010
maar inschrijven
is,
at
gr
is
e
am
Deeln
info@keki.be,
is noodzakelijk via
organisatie.
van uw naam en
met vermelding

atie

Meer inform

24 70
keki.be of 09/243

www.kubis.be

www.

Met steun van de
Vlaamse overheid

Programma
Kenniscentrum Kinderrechten vzw
Het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) is op 1 januari 2010 van start gegaan en heeft als algemene doelstelling

13u30: Onthaal met koffie

de kennis over de rechten van het kind - voortgebracht door nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek -

14u00: Welkomstwoord door Prof. dr. Johan Put (ondervoorzitter KeKi)

samen te brengen, toegankelijk te maken, te verspreiden en te stimuleren.

14u10: Voorstelling Kenniscentrum Kinderrechten door Prof. dr. Wouter Vandenhole (voorzitter KeKi)

KeKi kiest bewust voor een interdisciplinaire en kritische benadering van kinderrechten, waarin potentieel en grenzen

14u30: Toespraak door Dhr. Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd,

worden verkend.

		 Gelijke Kansen & Brussel en coördinerend minister Kinderrechten

De oprichting van het Kenniscentrum Kinderrechten is voorzien in het decreet van 18 juli 2008 over het Vlaams jeugd-

14u50: Voordracht “Kinderrechten tussen betrokkenheid en distantie“

en kinderrechtenbeleid. Het bouwt voort op het Centrum voor de Rechten van het Kind (Universiteit Gent) en wordt

		 door Prof. dr. Rudi Roose (lid Raad van Bestuur KeKi)

nu gedragen door een interuniversitair platform met volgende partners:

15u20: Panelgesprek, gemodereerd door Prof. dr. Johan Put, met
		 Dhr. Rob De Donder (coördinator Vlaamse Jeugdraad)
		 Dr. Sarah D’hondt (voorzitter Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind)
		 Mevr. Karin Maes (voorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen)
		 Prof. dr. Wouter Vandenhole (voorzitter Kenniscentrum Kinderrechten)
		 Dr. Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris)
16u00: Receptie

