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Voorwoord
Als jonge organisatie bevindt het Kenniscentrum Kinderrechten zich in een
b(l)oeiende periode. Na de opstart en bekendmaking in 2010, was 2011 een jaar
van inhoudelijke verdieping, concrete output, verdere profilering en nieuwe
samenwerkingsverbanden. Uiteenlopende projecten werden opgestart en/of tot een
succesvol einde gebracht, waarbij een aantal activiteiten ook de basis legden voor
de toekomstige werking.
Vooreerst
kunnen
we
belangrijke
verwezenlijkingen
inzake
de
kinderrechtendatabank rapporteren, met als hoogtepunt de afwerking en officiële
lancering van de instrumentendatabank. Wie meer informatie zoekt over juridische
instrumenten en belangrijke beleidsdocumenten over kinderrechten op Vlaams,
federaal, regionaal en internationaal niveau, kan sinds november 2011 terecht op
www.kekidatabank.be. Deze databank ontsluit op gebruiksvriendelijke wijze zo’n
440 instrumenten, zowel in het Nederlands als in het Engels, en vormt zo een
waardevolle bron van informatie voor onderzoekers, maar ook voor beleidsmakers
en praktijkwerkers in het kinderrechtenveld.
In 2011 werd ook de wetenschappelijke deelredactie van het vernieuwde Tijdschrift
voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) opgezet en vorm gegeven. Vanaf 2012
verschijnt het TJK in zijn nieuwe vorm, met zowel een papieren als een digitale
drager (e-zine). In het papieren tijdschrift worden zowel theoretische als empirische
bijdragen gepubliceerd die een kritische duiding geven bij ontwikkelingen m.b.t.
jeugd en kinderrechten, doorheen tal van disciplines, sectoren, levensdomeinen en
contexten.
Na de internationale cursus in 2010, werd in 2011 opnieuw een nationale
postacademische vorming georganiseerd, met als thema ‘Kinderrechten tussen
individuele responsabilisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid’. Deze
vorming werd voor de eerste keer gedragen door de vijf ondersteunende
wetenschappelijke instellingen (Universiteit Antwerpen, VUB, UGent, Hogent en KU
Leuven), en leidde tot boeiende discussies tussen personen van uiteenlopende
professionele en disciplinaire achtergronden.
Dit zijn enkele van de sleutelactiviteiten die in 2011 bijgedragen hebben tot
communicatie, informatie-uitwisseling en samenwerking tussen onderzoek, beleid
en praktijk. Precies dit stimuleren van interactie is de core business van KeKi, en
we zullen daar ook in 2012 voluit op inzetten. 2011 legde onmisbare fundamenten
voor een uitdagend en productief 2012, een jaar waarin KeKi de eigen projecten
verder inhoudelijk zal verdiepen en zijn werking nog steviger zal verankeren.
Een hartelijk woord van dank aan iedereen die in 2011 bijdroeg tot de succesvolle
werking van KeKi!
Wouter Vandenhole
Voorzitter Kenniscentrum Kinderrechten vzw
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Over het Kenniscentrum Kinderrechten
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.
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 gedragen door een interuniversitair platform van onderzoekers
verbonden aan de volgende instellingen: Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit
Brussel, Universiteit Gent, Hogeschool Gent en KU Leuven.
Het decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
van 18 juli 2008 vormt de basis voor de oprichting (art. 13) en subsidiëring van een
Kenniscentrum Kinderrechten vzw, 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.
In het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, dat op 11
januari 2012 werd aangenomen, worden voormelde bepalingen m.b.t. de
subsidiëring van het Kenniscentrum Kinderrechten hernomen.

2. Missie en visie
In lijn met deze 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.
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KeKi’s benadering van kinderrechten steunt op drie pijlers: interdisciplinariteit, een
kritisch-emancipatorisch
perspectief, en
een
degelijke wetenschappelijke
onderbouwing.
 Een interdisciplinaire benadering
Het Kenniscentrum Kinderrechten biedt een platform voor interdisciplinair
onderzoek (tussen verschillende disciplines). 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).
 Wetenschappelijke onderbouw
Het Kenniscentrum Kinderrechten werkt op basis van wetenschappelijk onderzoek.
Het heeft uitdrukkelijk niet als taak aan belangenbehartiging of politieke
beleidsvoering te doen.
 Reflectietekst kinderrechten
Na een intensief proces werden de basisideeën van KeKi over kinderrechten
uitgeschreven in een reflectietekst. Deze tekst vormt evenwel geen eindpunt, maar
legt eerder de basis voor verdere discussies en vraagstukken rond kinderrechten
(zie §1.3 in dit verslag).
 Thematische werking
Jaarlijks stelt KeKi een nieuw thema centraal waarrond een deel van de activiteiten
geconcentreerd wordt. In 2011 stond het thema ‘armoede’ centraal, in 2012 zal
rond ‘indicatoren’ gewerkt worden. Het thema ‘jeugd en kinderrechtenbeleid’
daarentegen, vormt een rode draad doorheen de volledige beleidsperiode 20112012.
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3. Doelstellingen
Het Kenniscentrum Kinderrechten streeft de volgende drie doelen na:
1. Het Kenniscentrum Kinderrechten is een ontmoetingsforum voor
wetenschappers op het domein van de kinderrechten.
2. Het Kenniscentrum Kinderrechten is een verbindingsforum tussen
onderzoek, beleid en praktijk.
3. Het Kenniscentrum Kinderrechten formuleert beleidsadviezen vanuit de
wetenschappelijke inzichten over de rechten van het kind.
Deze doelstellingen en de activiteiten die hiertoe in 2011 gerealiseerd werden,
worden toegelicht in het tweede deel van dit jaarverslag. Daarnaast hecht KeKi, als
lerende organisatie, een groot belang aan de vorming, training en opleiding (VTO)
van de staf. Op deze manier blijft KeKi up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen
binnen het domein van kinderrechten op zowel wetenschappelijk en beleidsmatig
vlak als binnen de praktijk. Bijgevolg komen ook de activiteiten die in het kader van
KeKi’s VTO-beleid gerealiseerd werden, aan bod in dit jaarverslag.

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 het wetenschappelijke veld, onder meer om de
samenwerking rond kinderrechten tussen wetenschappers en disciplines te
bevorderen.
Naast deze drie prioritaire groepen, vormen ook andere actoren die direct of
indirect met jeugd en kinderrechten in aanraking komen (pers, overheden, andere
beleidsmakers) een doelgroep.

5. Structuur
Het Kenniscentrum Kinderrechten heeft de vorm van een vzw, met een Algemene
Vergadering en een Raad van Bestuur (zie figuur 1). Gezien de wetenschappelijke
basis van het kenniscentrum, bestaan deze organen bij uitstek uit individuen uit het
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academisch veld die onderzoeksmatig rond kinderrechten werken. 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
Katrien Herbots, KU Leuven
Johan Put, KU Leuven
Didier Reynaert, Hogeschool Gent
Rudi Roose, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel
Wouter Vandenhole, Universiteit Antwerpen

De Raad van Bestuur bestaat uit vijf personen die ook zetelen in de Algemene
Vergadering, met minstens een vertegenwoordiger per universitaire associatie. De
Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
Wouter Vandenhole (voorzitter)
UNICEF Leerstoel kinderrechten – Universiteit Antwerpen
Wouter Vandenhole doceert mensenrechten en is 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 – KU Leuven
Johan Put is gewoon hoogleraar aan de Faculteit
Rechtsgeleerdheid van de KU 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.
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Didier Reynaert (secretaris)
Faculteit Mens en Welzijn, Vakgroep Sociaal Werk – Hogeschool Gent
Didier Reynaert is verbonden als assistent aan de
Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn, Vakgroep
Sociaal Werk. 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’.
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 docent aan de opleiding Criminologie van de
Vrije Universiteit Brussel. Zij doceert
jeugdrecht en
jeugdcriminologie,
‘new
questions
in
criminology’,
grondwettelijke aspecten van de strafrechtsbedeling en
bronnen van de criminologie.

In 2011 beschikte het Kenniscentrum Kinderrechten over de volgende stafmedewerkers:
Kathy Vlieghe (90%, 1 januari 2011 - 31 december 2011)
Algemene coördinatie en vorming
Kathy Vlieghe studeerde Germaanse filologie aan de
Universiteit Gent en deed nog een bijkomende
specialisatieopleiding
in
documentatieen
literatuurwetenschappen. Zij werkte als wetenschappelijk
medewerkster op het Centrum voor de Rechten van het
Kind (UGent) van 1989 tot 2010. Sinds 1 februari 2011 is
zij aangesteld als praktijkassistent (10%) aan de vakgroep Sociale Agogiek,
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Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen (UGent). Kathy is binnen
KeKi verantwoordelijk voor de algemene coördinatie, de interne werking en de
organisatie van de nationale en internationale cursussen rond kinderrechten.
Ellen Desmet (100%, 1 januari 2011 - 31 december 2011)
Onderzoek en beleidsadvisering
Ellen Desmet 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 KU Leuven.
Kenny Kolijn (halftijds, 1 januari 2011 - 31 augustus 2011)
Databank en communicatie
Kenny Kolijn 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 was hij verantwoordelijk
voor
de
kinderrechtendatabank,
de
website
en
communicatie.
Sara Lembrechts (jobstudent, 1 september 2011 – 31 oktober 2011)
Instrumentendatabank
Sara Lembrechts studeerde Internationaal Recht aan de
Universiteit van Maastricht, in het kader waarvan zij
stages volgde bij UNICEF en bij de Nationale Commissie
voor de Rechten van het Kind (NCRK). Als jobstudent bij
KeKi werkte zij mee aan het vervolledigen van de
instrumentendatabank.

Kathy Vlieghe en Ellen Desmet blijven in 2012 verbonden aan het Kenniscentrum
Kinderrechten. Vanaf 1 januari 2012 is ook Hanne Op de Beeck als nieuwe
stafmedewerker werkzaam bij KeKi.
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6. Verhouding tot andere actoren
Het Kenniscentrum Kinderrechten werkt constructief en in een open sfeer samen
met andere actoren betrokken op kinderrechten, zowel vanuit academische hoek
als vanuit het beleid, NGO’s en de praktijk. Formeel uit deze samenwerking zich in
een vertegenwoordiging in de adviesraad (meer uitleg in § 2.1 van dit verslag) 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 wetenschappelijke
invalshoek. Het heeft niet als taak aan belangenbehartiging of politieke
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 Vlaanderen) en het
Kinderrechtencommissariaat. Raakpunten zijn er mogelijk met NGO’s wat het
aanbieden van vorming betreft, en met het Kinderrechtencommissariaat wat
adviesverlening en studiewerk betreft.

Figuur 1. Organigram van het Kenniscentrum Kinderrechten
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Overzicht 2011
Dit deel geeft een overzicht van de activiteiten van het Kenniscentrum
Kinderrechten in 2011, aan de hand van de vooropgestelde drie doelstellingen.

1. Het Kenniscentrum Kinderrechten is een ontmoetingsforum
voor wetenschappers in het domein van de kinderrechten
Het Kenniscentrum Kinderrechten verzamelt expertise over kinderrechten binnen de
Vlaamse universitaire
gemeenschap
en
bevordert
interuniversitaire
en
interdisciplinaire
samenwerking
tussen
wetenschappers.
KeKi
stimuleert
netwerkontwikkeling binnen de academische wereld, zowel op Vlaams, nationaal als
internationaal niveau.
1.1.
Het
Kenniscentrum
Kinderrechten
ontwikkelt
een
kinderrechtendatabank, met juridische instrumenten over kinderrechten,
afgewerkt en lopend wetenschappelijk onderzoek over kinderrechten in
Vlaanderen, en wetenschappelijke output rond kinderrechten
Om bij te dragen tot een goede ontsluiting van
instrumenten,
onderzoek
en
publicaties
rond
kinderrechten,
werkt
KeKi
aan
een
kinderrechtendatabank.
Deze
bestaat
uit
drie
deeldatabanken: een instrumentendatabank, een Vlaamse onderzoeksdatabank en
een publicatiedatabank.
 De instrumentendatabank bevat juridische instrumenten en de belangrijkste
beleidsdocumenten over kinderrechten op Vlaams, federaal, regionaal en
internationaal niveau.
 De Vlaamse onderzoeksdatabank inventariseert afgewerkt en lopend
onderzoek over kinderrechten, uitgevoerd aan Vlaamse (wetenschappelijke)
instellingen.
 De publicatiedatabank bevat output van onderzoek (onderzoeksrapporten,
tijdschriftartikelen en boeken) over kinderrechten op Vlaams, nationaal en
internationaal niveau.
 Try-out lunch
In 2011 werd in de eerste plaats gewerkt aan de technische ontwikkeling van de
drie deeldatabanken. Hierbij werd er o.m. voor gezorgd dat deze alle drie zowel in
het Nederlands als in het Engels toegankelijk (zullen) zijn. Om de
gebruiksvriendelijkheid van de volledige kinderrechtendatabank te optimaliseren,
werd deze op 24 oktober 2011 voorgelegd aan een testpubliek tijdens een ‘try-out
lunch’. Het aanwezige publiek vertegenwoordigde diverse profielen: actoren uit de
jeugd- en kinderrechtensector, academici, ambtenaren en praktijkmensen.
Commentaren en feedback die bij deze try-out naar voor kwamen, alsook de
schriftelijke commentaren van de deelnemers en andere geïnteresseerden, werden
meegenomen in de verdere ontwikkeling van de databank.
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IN DE KIJKER
Realisatie van de instrumentendatabank
Het eerste luik van de kinderrechtendatabank, de instrumentendatabank, werd
symbolisch gelanceerd op 20 november 2011, als bijdrage van KeKi aan de
verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. Vandaag ontsluit deze databank zo’n 440
fiches die een overzicht bieden van fundamentele mensenrechtenverdragen en verklaringen alsook specifieke juridische instrumenten en beleidsdocumenten over
kinderrechten. Alleen definitieve instrumenten worden opgenomen, geen
ontwerpteksten.
De instrumentendatabank kan geconsulteerd worden via www.kekidatabank.be, via
verwijzing door de homepage van KeKi (www.keki.be) en via verwijzing door
andere websites, zoals o.m. de bibliotheken van de Universiteit Antwerpen, de KU
Leuven en de Associatie KU Leuven, de Hogeschool Gent, de Universiteit Gent en de
Vrije Universiteit Brussel.
In dit kader kunnen op de homepage van KeKi overigens ook de volgende
ondersteunende documenten teruggevonden worden: een duidelijke handleiding,
een trefwoordenlijst, uitleg over de types instrumenten en over de selectiecriteria,
en een overzicht van de types instrumenten die gescreend werden.
 Voorbereiding Vlaamse onderzoeksdatabank en publicatiedatabank
In de loop van 2011 werden ook inhoudelijke voorbereidingen getroffen voor zowel
de Vlaamse onderzoeksdatabank als de publicatiedatabank. Met het oog op het
uitwerken van de onderzoeksdatabank pleegde KeKi overleg met het
Jeugdonderzoeksplatform
(JOP), dat
afgewerkt
onderzoek
over
‘jeugd’
inventariseert en ontsluit via haar eigen databank. Het overleg mondde uit in een
afsprakennota, waarin een aantal concrete afspraken inzake samenwerking werden
opgenomen. Voorts werd overleg gepleegd met de Kinderrechtencoalitie en werden
reeds enkele ‘testfiches’ opgemaakt. Ten slotte werd ook al, ter voorbereiding van
de publicatiedatabank, een lijst met te screenen tijdschriften opgesteld en werd van
start gegaan met het verzamelen van publicaties die in 2012 geïnventariseerd
zullen worden.
1.2. Het Kenniscentrum Kinderrechten ontsluit wetenschappelijke studies
tussen wetenschappers, met bijzondere aandacht voor ontsluiting naar
andere disciplines
Met het oog op het ontsluiten van wetenschappelijk gefundeerde kennis over
kinderrechten brengt KeKi ook zelf op regelmatige basis publicaties uit, waarin
specifieke onderwerpen uit het kinderrechtenveld op wetenschappelijke en
interdisciplinaire wijze uitgediept worden.
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Gerealiseerde Publicaties in 2011
Desmet, E., “Is het glas halfvol of halfleeg? Kinderrechten en culturele diversiteit”, in
Reynaert, D. Roose, R. Vandenhole, W. & Vlieghe, K. (eds.), Kinderrechten: springplank of
struikelblok? Naar een kritische benadering van kinderrechten, Antwerpen, Intersentia, 2011,
83-97.
Desmet, E., Put J., “Het Decreet Rechtspositie Minderjarigen: een internationaalrechtelijke
toetsing”, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten 2011, vol. 12, nr. 2, 103-120.
Desmet, E., Put J., Het Decreet Rechtspositie Minderjarigen in internationaal perspectief,
Gent, Kenniscentrum Kinderrechten, 2011, 50 p.
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, Antwerpen, 2011, iv +
73 p.

1.3.
Het Kenniscentrum Kinderrechten stimuleert de aandacht voor
kinderrechten in het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen
KeKi wil de aandacht voor kinderrechten in het wetenschappelijk onderzoek in
Vlaanderen bevorderen. In 2011 werden in dit kader uiteenlopende activiteiten
gerealiseerd.
 Reflectietekst kinderrechten
Bij de doelstelling ‘het stimuleren van de aandacht voor kinderrechten in het
wetenschappelijk onderzoek’, rijzen een aantal belangrijke vragen, zoals: wat wordt
er verstaan onder ‘kinderrechten’? Hoe wordt omgegaan met kinderrechten? Vaak
ontstaan misverstanden doordat begrippen op een verschillende manier gebruikt
worden door verschillende actoren. Daarom ging het Kenniscentrum in 2010 van
start met het schrijven van een reflectietekst rond kinderrechten. In 2011 werd
deze tekst verder bediscussieerd, herschreven en verfijnd, om in het voorjaar van
2012 gefinaliseerd te worden. KeKi stipt hierbij duidelijk aan dat de opvattingen uit
deze tekst steeds onderhevig blijven aan nieuwe evoluties en inzichten, en dat de
tekst in dat opzicht zeker geen ‘eindpunt’ vormt.
 Deelname aan de reflectiedag van het JOP
KeKi werd door het JOP uitgenodigd deel te nemen aan een reflectiedag die
doorging op 24 oktober 2011, waarbij bediscussieerd werd hoe de
onderzoeksactiviteiten van het JOP nog beter afgestemd kunnen worden op de
noden vanuit de praktijk en het beleid. KeKi suggereerde hier drie belangrijke
onderzoekspaden voor het JOP. In de eerste plaats stelde KeKi voor om nader te
onderzoeken in welke mate jongeren voelen dat ze controle hebben over, dan wel
kunnen participeren in, belangrijke beslissingen die betrekking hebben op hun
eigen leven. Daarnaast werd door KeKi gesuggereerd om na te gaan in welke mate
de Vlaamse kinderen en jongeren kennis hebben van hun rechten en zich ook
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daadwerkelijk in staat achten deze zelf uit te oefenen. Tot slot benadrukte KeKi nog
de noodzaak tot onderzoek naar jongere kinderen (jonger dan 12 jaar, zij vallen
buiten het onderzoeksbereik van het JOP).
IN DE KIJKER
Het TJK-project
Het Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten (TJK)
onderging in 2011 een omschakeling (‘TJK-project’), waarbij
papieren en elektronische dragers voortaan gecombineerd zullen
worden. Het Kenniscentrum Kinderrechten nam deel aan de
voorbereiding en uitvoering van dit omschakelingsproces,
waarbij o.m. werd afgesproken dat KeKi vanaf 2012 zal instaan
voor de wetenschappelijke redactie van het vernieuwde
wetenschappelijk multidisciplinair “Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten” (TJK).
Het doel van dit vernieuwde tijdschrift bestaat eruit een forum te bieden voor het
maatschappelijk debat inzake jeugd en kinderrechten. Hiertoe zal het TJK zowel
theoretische als empirische bijdragen publiceren die een kritische duiding geven bij
ontwikkelingen m.b.t. jeugd en kinderrechten, dit overheen tal van disciplines,
sectoren, levensdomeinen en contexten die aansluiten bij het brede kinderrechtenen jeugdbeleid in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten. Het TJK zal daarom een
belangrijk instrument zijn om wetenschappelijke kennis over kinderrechten
toegankelijk te maken voor een ruimer publiek.
De wetenschappelijke redactie van het vernieuwde Tijdschrift voor Jeugd en
Kinderrechten is als volgt samengesteld:
-

Johan Put (KU Leuven, hoofdredacteur)
Didier Reynaert (Hogeschool Gent, cohoofdredacteur)

-

Valérie Carrette (Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
Ilse Derluyn (UGent)
Ellen Desmet (Kenniscentrum Kinderrechten)
Ton Liefaard (U.Utrecht)
An Piessens (Onderzoekscentrum Kind en Samenleving)
Stefaan Pleysier (KU Leuven)
Jessy Siongers (VUB)
Wouter Vandenhole (Universiteit Antwerpen, UNICEF-leerstoel kinderrechten)
Gerd Verschelden (UGent)
Kathy Vlieghe (Kenniscentrum Kinderrechten, redactiesecretaris)

1.4. Het Kenniscentrum ontwikkelt zich tot aanspreekpunt voor alles wat
met kinderrechtenonderzoek te maken heeft (nationaal en internationaal)
KeKi wil een laagdrempelige organisatie zijn voor iedereen die vragen heeft die
betrekking hebben op kinderrechtenonderzoek. Op dit streven werd in 2011
uitdrukkelijk ingezet. Wel werd hierbij de basisopdracht van KeKi strikt bewaakt:
het vormt enkel een aanspreekpunt voor wie meer wil weten over onderzoek.
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Vragen over de concrete toepassing van kinderrechten behoren tot de opdracht van
andere organisaties in het veld.
 Behandeling van vragen naar onderzoek inzake kinderrechten
Het Kenniscentrum behandelt vragen over onderzoek inzake kinderrechten. In 2011
ontving KeKi via email en telefoon 30 vragen (ter vergelijking: in 2010 waren er 13
vragen) die door de staf systematisch werden geregistreerd en beantwoord. Iets
minder dan de helft van de vragen (N=14) had betrekking op studiewerk rond
kinderrechten. Deze vragen waren afkomstig van nationale en internationale
(doctoraats)studenten die werkten aan een opdracht, artikel of (doctoraats)thesis
rond kinderrechten en aanverwante thema’s.

Toepassing kinderrechten
Studiewerk kinderrechten
Informatie databank KeKi
Informatie
vormingsaanbod KeKi
Informatie KeKi nationaal
Informatie KeKi
internationaal

Figuur 2. Overzicht van types vragen ontvangen door KeKi

Naast een inhoudelijk antwoord, voorzag KeKi waar nodig ook bijkomende
referenties of links naar relevante websites in het kader van de specifieke vraag.
Daarnaast solliciteerden twee vraagstellers naar een stageplaats binnen KeKi.
Voorts werden drie vragen beantwoord die betrekking hadden op de pas
gelanceerde instrumentendatabank, en drie vragen over het vormingsaanbod van
het Kenniscentrum, m.n. over de nationale postacademische vorming kinderrechten
en de internationale interdisciplinaire cursus kinderrechten.
Gezien KeKi zich toespitst op onderzoek inzake kinderrechten, werden vragen over
de toepassing van kinderrechten in concrete gevallen (N=7) doorverwezen naar
andere actoren die wel eerstelijns dienstverlening aanbieden, zoals het
Kinderrechtencommissariaat en de Kinderrechtswinkel. Tot slot werden drie vragen
over de eigen structuur en organisatie van KeKi behandeld, deze kwamen van
geïnteresseerden uit België (N=1) en uit het buitenland (N=2). Figuur 2 geeft een
visueel beeld van de vragen die door KeKi beantwoord werden.
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 Lidmaatschap en deelnames aan nationale (en internationale) fora
inzake kinderrechten
KeKi wil zich zowel nationaal als internationaal profileren als een aanspreekpunt
voor kinderrechtenonderzoek(ers). Hiertoe maakt het de eigen werking ook bekend
via het verzorgen van inhoudelijk relevante presentaties op (inter)nationale
kinderrechtenfora.
Gerealiseerde presentaties in 2011


“The Children’s Rights

Knowledge Centre: vision,

objectives and structure”,

gepresenteerd aan Childnet, Madrid, 21 januari 2011 en aan het International Youth
Policy Review Team of the Council of Europe, Brussel, 13 april 2011.


“The Children’s Rights Knowledge Centre and the International Interdisciplinary
Course on Children’s Rights”, gepresenteerd aan de Raad van Bestuur van
Childwatch, Den Haag, 21-22 maart 2011.



“Implementing the Convention on the Rights of the Child for ‘youth’: who and how?”,
Conferentie “Opportunities and Challenges: Implementing the United Nations
Convention on the Rights of the Child”, Research Forum for the Child (Queen’s
University Belfast), Belfast, 1-2 juni 2011.



“Het Kenniscentrum Kinderrechten: situering in de bovenbouw”, gepresenteerd op
het Basistraject Jeugdwerk (het Grote Jeugdwerkmonopolyspel), 3-daagse cursus
voor startende beroepskrachten in het jeugdwerk, Zottegem, 11 oktober 2011.



“Key cases on children’s rights in the case-law of the European Court of Human
Rights and the European Committee of Social Rights”, presentatie in het kader van
de

ontwikkeling

van

een

cursus

kinderrechten

in

Rusland,

Russian

State

Humanitarian University, Moskou, 17-19 november 2011.


“Children’s rights in legal sciences: state of the art and current debates”, seminarie
“Children and Rights in the Global South”, georganiseerd door Pôle Sud van de
Université de Liège, in samenwerking met LASC (Laboratoire d'Anthropologie Sociale
et Culturelle), Luik, 25 november 2011.

 Website met actuele en systematisch bijgehouden informatie
Om als aanspreekpunt inzake kinderrechtenonderzoek te functioneren, is een
gebruiksvriendelijke website van groot belang. De website van het Kenniscentrum
Kinderrechten (www.keki.be) biedt informatie in drie talen: Nederlands, Frans en
Engels. De belangrijkste realisatie van 2011 bestaat eruit dat de
instrumentendatabank van KeKi online gelanceerd werd (zie ‘In de kijker’ van
§1.3). Daarnaast werd de website doorlopend up-to-date gehouden door de
permanente weergave van de activiteiten van KeKi via de webkalender. De
belangrijkste activiteiten werden daarenboven extra in de kijker gezet onder de
rubriek ‘nieuws’ op de homepage. Ook de jaarverslagen, de wetenschappelijke
publicaties en de beleidsrelevante output die KeKi in 2010 en 2011 genereerde (zie
§1.2 en 3.1), werden systematisch ontsloten via de website.
De website werd in 2011 door 3605 bezoekers geraadpleegd. 62.4% hiervan
(N=2339) waren nieuwe bezoekers, zo blijkt uit tabel 1. De overgrote meerderheid
van de bezoekers raadpleegde de website vanuit België (81.7%, N=2945), gevolgd
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door Nederland (4.7%, N=168) en de Verenigde Staten (1.3%, N=46). De overige
bezoekers kwamen voornamelijk uit het Verenigd Koninkrijk (N=32), Iran (N=31),
Italië (N=19), Finland (N=18), Duitsland (N=17), Noorwegen (N=15), Zwitserland
(N=12), de Filippijnen (N=12), Canada (N=11), Australië (N=10), Ierland (N=10),
Kenia (N=10) en Zweden (N=10).1
Tabel 1. Type, land van herkomst en verkeersbron van bezoekers KeKi website
Type

N

%

Herkomst

N

%

Verkeersbron

N

%

Nieuw

2339

62.4

België

2945

81.7

Zoekmachine

1915

53.1

Terugkerend

1266

37.6

Nederland

168

4.7

Verwijzing

992

27.5

Verenigde

46

1.3

Rechtstreeks

698

19.4

Andere

446

12.3

Totaal

3605

100

Totaal

3605

100

Staten

Totaal

3605

100

Iets meer dan de helft (53.12%) vond de website via het ingeven van een
zoekterm in een zoekmachine. Een kleine 20% van de bezoekers ging rechtstreeks
naar de website, door zelf het juiste adres in te geven. Een kleine 30%, ten slotte,
werd naar de website verwezen via andere webpagina’s. De databank van KeKi
(www.kekidatabank.be), de website van Childwatch (www.childwatch.uio.no) en de
website van het voormalige Centrum voor de Rechten van het Kind
(www.centrumkinderrechten.ugent.be),
waren
hierbij
de
belangrijkste
(door)verwijzers.

1

Landen met minder dan tien bezoekers worden niet gerapporteerd.
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2. Het Kenniscentrum Kinderrechten is een verbindingsforum
tussen onderzoek, beleid en praktijk
2.1. Het Kenniscentrum Kinderrechten vervult een netwerkfunctie tussen
onderzoekers, beleidsmakers en praktijkactoren
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.
 Deelname aan bestaand overleg met beleid en praktijk
Overleg met sleutelactoren uit beleid en praktijk vormt een belangrijke opdracht
van KeKi met het oog op het vervullen van de netwerkfunctie tussen onderzoekers,
beleidsmakers en praktijkactoren. In 2011 kreeg dit overleg op de volgende wijze
vorm:
Reflectie- en netwerkgroepen
In 2011 was
overlegorganen.

het Kenniscentrum Kinderrechten actief in verschillende
Zo is KeKi lid van de reflectiegroep Vlaams Jeugd- en

Kinderrechtenbeleid en van de netwerkgroep Kinderrechten en Jeugd. Voorts
werden, op initiatief van het Kinderrechtencommissariaat (KRC), twee
overlegmomenten ‘werkveld jeugdrecht’ ingericht waarin KeKi actief participeerde.
In het kader van dit overleg werd onder meer een eerste aanzet tot een
‘landschapstekening’ van het werkveld gemaakt, met als doel het aanbod en de
activiteiten van de verschillende organisaties in kaart te brengen (en, op langere
termijn, beter op elkaar af te stemmen).
Overleg met de Vlaamse overheid inzake het werkveld kinderrechten
Het Kenniscentrum verleende constructieve feedback op het ontwerp van een
‘Kadernota Instellingen Jeugdbeleid’, die mee aan de basis lag van het decreet
houdende
een
vernieuwd
jeugden
kinderrechtenbeleid.
Daarnaast
vertegenwoordigde de voorzitter van de Raad van Bestuur, prof. Vandenhole, KeKi
op de hoorzitting over het werkveld kinderrechten die op 21 juni georganiseerd
werd in het Vlaams Parlement, waarbij o.m. de doelstellingen en werking van KeKi
werden toegelicht.
Overleg op initiatief van de Afdeling Jeugd: deelname aan onderzoeksstuurgroep en
overleg over het ‘Vlaamse Actieplan Kinderrechten’
KeKi maakt sinds 2011 deel uit van een onderzoeksstuurgroep die, op initiatief van
de Afdeling Jeugd, tweejaarlijks bijeenkomt. In dit overlegorgaan komen
beleidsmakers en onderzoekers die zich op het veld van kinderen en jongeren
bevinden, samen om informatie uit te wisselen en onderzoek bekend te maken. De
stuurgroep heeft aandacht voor o.a. de presentatie van nieuw of lopend onderzoek,
het bekendmaken van nieuwe datasets en studiedagen, het bespreken van
vragenlijsten, het brainstormen rond indicatoren…. Op langere termijn zou dit
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netwerk inspiratie moeten bieden voor o.m. de afstemming van vragenlijsten, het
ontwikkelen van nieuwe onderzoeksvragen, enz. Tot slot streeft deze stuurgroep
ernaar een nieuwsbrief rond onderzoek over kinderen en jongeren te verspreiden waarin o.a. updates van bestaande databanken, studiedagen,… aangekondigd
worden - en een datafiche ‘kinderen en jongeren in Vlaanderen’ te ontwikkelen, die
een aantal relevante basisindicatoren en cijfers meegeeft.
Voorts nam KeKi, op vraag van de Afdeling Jeugd, deel aan overleg in het kader
van het opstellen van het ‘Vlaams Actieplan Kinderrechten 2011-2014’ (VAK). Dit
plan vormt een aanvulling op het Vlaamse jeugdbeleidsplan en geeft aan welke
taken en acties de Vlaamse ministers in deze regeerperiode dienen op te nemen in
uitvoering van de slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de Rechten van het
Kind (zie ook §3.1).
Overleg met ‘bovenbouw’
KeKi woonde een overlegmoment bij over het uitwerken van het fusieproject van de
Vlaamse Jeugdraad, het Steunpunt Jeugd en het Vlaams Informatiepunt Jeugd.
Nieuwjaarsreceptie
Op 28 januari 2011 organiseerde KeKi samen met Steunpunt Jeugd, Vlaams
Informatiepunt Jeugd, de Vlaamse Jeugdraad, JINT en de Vereniging Vlaamse
Jeugddiensten een nieuwjaarsreceptie. Deze gezamenlijke activiteit biedt
gelegenheid om relaties met de (jeugd)organisaties te bestendigen en
mogelijkheden tot overleg te creëren.
 Organisatie tweede adviesraad
De adviesraad van het Kenniscentrum heeft tot doel een constructieve
samenwerking te verzekeren tussen KeKi en de verschillende actoren werkzaam
rond jeugd en kinderrechten. Deze raad is 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 rond kinderrechten. De ledenlijst
van de adviesraad is terug te vinden achteraan dit jaarverslag (zie bijlage 1). De
eerste bijeenkomst van de raad vond plaats in 2010.
Op 13 mei 2011 kwam de adviesraad voor de tweede keer samen. Op de agenda
stond een overzicht van de realisaties in 2010 en een bespreking van de activiteiten
van 2011. Daarbij werd een stand van zaken gegeven met betrekking tot het
jaarthema ‘armoede’, werd het meerjarenthema ‘jeugd en kinderrechten’
besproken op basis van een ontwerpnota en werd input gegeven/gebrainstormd
rond mogelijke jaarthema’s voor 2012 en 2013. Met het oog op 2012 legden de
leden van de adviesraad een sterke nadruk op het uitwerken van onderwerpen die
betrekking hebben op ‘monitoring en implementatie’. Deze input werd
meegenomen in de keuze van het jaarthema voor 2012: ‘Zin en onzin van het
gebruik van indicatoren in een kinderrechtenbeleid’. Tot slot werd aan de
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adviesraad nog de kinderrechtendatabank voorgesteld en de verdere planning
hierrond (o.m. de voorziene lancering van de instrumentendatabank in november)
besproken.
 Organisatie studiedag ‘armoedeonderzoek en kinderrechten’
Naar aanleiding van de initiatieven die in 2010 genomen werden in het kader van
het Europees Jaar voor de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting, besloot
KeKi in 2011 ‘armoede en kinderrechten’ als jaarthema naar voor te schuiven. De
nadruk
lag
hierbij
op
een
wetenschappelijke
reflectie
vanuit
een
kinderrechtenperspectief. Op 10 januari werd door KeKi, in samenwerking met de
vakgroep Sociale Agogiek (Universiteit Gent) en Kind & Samenleving een studiedag
‘armoedeonderzoek en kinderrechten’ georganiseerd. De keynote speaker van de
dag was Em. Prof. Dr. Ruth Lister van het Department of Social Sciences van de
Longborough University (Verenigd Koninkrijk). Het thema van haar voordracht
betrof ‘Re-conceptualising poverty’.
Haar voordracht werd gevolgd door een onderzoeksseminarie waarin van gedachten
werd gewisseld tussen de verschillende deelnemers uit onderzoek, beleid en
praktijk. In dit seminarie stonden de volgende vragen centraal: ‘Welke
kennisverwerving inzake kinderarmoede in relatie tot kinderrechten is nodig of
betekenisvol en welk soort onderzoek vraagt dit?’ ‘Is de focus op
armoedeonderzoek relevant of moet de focus eerder liggen op uitsluiting in diverse
domeinen?’ ‘Wat is de betekenis van kinderrechten voor onderzoek?’ ‘Welke
onderzoeksagenda is relevant?’ De discussie werd ingeleid door Prof. Dr. Elisabetta
Ruspini van de universiteit van Milaan-Biocca (Italië), die een uiteenzetting gaf over
de verschillende omschrijvingen van armoede, het meten van armoede,
armoedetrends, gender, (kinder)armoedeindicatoren en de aanpak van
kinderarmoede. Uit haar betoog, waarin ook voorbeelden uit Italië werden gegeven,
bleek het belang van het kaderen van (kinder)armoede in de respectievelijke
sociale, politieke, economische en culturele context. Zowel de slides van de
presentatie van Ruth Lister als die van Elisabetta Ruspini worden ter beschikking
gesteld via de KeKi website.
 Overige activiteiten in het kader van het jaarthema ‘armoede’
Voorts werd door de KeKi staf aan verschillende activiteiten deelgenomen die
kaderen in het jaarthema. Op basis van deze activiteiten werd o.m. een
conceptnota ‘armoede en kinderrechten’ uitgewerkt. Een kort overzicht:
24.03. 2011

Deelname

aan de VIA rondetafel kinderarmoede

aan de

Provinciale

Hogeschool Limburg. Deze zitting had o.m. tot doel mensen in armoede, het
werkveld, het brede middenveld en beleidsmakers op Vlaams en lokaal
niveau met elkaar in dialoog te laten treden rond uiteenlopende relevante
thema’s.
25.05.2011

Deelname

aan

de

studiedag

‘Bind-kracht:

gekleurde

armoede

hulpverlening’ aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen.

20

en

Kenniscentrum Kinderrechten – Jaarverslag 2011

28.06.2011

Deelname aan de studiedag ‘Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede’,
door de vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent.

18.08.2011

Evaluatieronde over de studiedag ‘armoedeonderzoek en kinderrechten’.

29.09.2011

Bijwonen van de doctoraatsverdediging van Tineke Van de Walle: ‘Jeugdwerk
en sociale uitsluiting. De toegankelijkheidsdiscussie voorbij?’

09.12.2011

Contactcomité ‘armoede en vrije tijd’: ‘Over mixen, matchen en switchen.
Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede’. Presentatie door Filip Coussée
(Vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent), gevolgd door debat.

 Ad hoc acties die inspelen op actuele
beleidsmatige of wetenschappelijke evoluties

maatschappelijke,

Eigen initiatieven tot overleg & verder uitbouwen van netwerkfunctie
KeKi organiseerde ook zelf overlegmomenten met een aantal jeugd- en
kinderrechtenactoren. De bedoeling hiervan 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 KRC, met
het JOP en met de Kinderrechtencoalitie. Voorts woonde KeKi de volgende
evenementen bij: de voorstelling van het Vlaams Jeugdbeleidsplan, de voorstelling
van het jaarverslag 2010-2011 van het Kinderrechtencommissariaat, de opening
van de tentoonstelling ‘Jongeren met een label’ (georganiseerd door
Kinderrechtencommissariaat) en een netwerklunch met journalisten

het
en

woordvoerders uit de jeugdsector. Tot slot werd, met het oog op het actief
stimuleren van de aandacht voor kinderrechten in het wetenschappelijk onderzoek
in
Vlaanderen,
overleg
gepleegd
met
Gezinswetenschappen. Naast het bespreken

het
Hoger
en wederzijds

Instituut
voor
afstemmen van

initiatieven aangaande promotie en bekendmaking van o.m. studiedagen en
permanente vorming, werden verscheidene pistes tot samenwerking verkend en dit
zowel op korte, middellange en lange termijn.
Uitwerken nota tot het ondertekenen van standpunten
Op vraag van de Raad van Bestuur werd gereflecteerd over de mate waarin
initiatieven of standpunten die door andere actoren uit het jeugd- en
kinderrechtenveld worden genomen of geformuleerd, door KeKi onderschreven
kunnen worden. Op basis van deze reflecties werd een nota uitgewerkt die een
toetsingskader omvat van noodzakelijke en wenselijke voorwaarden, die
geëvalueerd worden bij een vraag om een standpunt te onderschrijven. Op basis
van dit toetsingskader werd in 2011 het Advies over het aanvullend protocol bij het
Kinderrechtenverdrag tot instelling van een Klachtenprocedure, opgesteld door het
KRC, ondertekend.
2.2. Het Kenniscentrum Kinderrechten ontsluit wetenschappelijke studies
naar het beleid en de praktijk
Naast het ontwikkelen van de kinderrechtendatabank, de jaarlijkse organisatie van
een studiedag, het regelmatig uitbrengen van eigen publicaties en het onderhouden
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van de website, vormen ook het leveren van bijdragen aan nieuwsbrieven en het
uitbouwen van activiteiten rond het meerjarenthema ‘jeugd en kinderrechten’
belangrijke opdrachten binnen de doelstelling tot het ontsluiten van
wetenschappelijke studies naar het beleid en de praktijk.
 Bijdragen aan nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven van organisaties uit het werkveld vormen een belangrijk medium om
onderzoek en (onderzoeks)activiteiten bekend te maken. In 2011 leverde KeKi zes
bijdragen aan de nieuwsbrief ‘Kreten’ van Steunpunt Jeugd, vier berichten aan de
nieuwsbrief van de Kinderrechtencoalitie (in enkele gevallen op initiatief van de
Kinderrechtencoalitie), twee bijdragen aan de Inventaris van activiteiten in het
kader van de Nationale Dag voor de Rechten van het Kind (opgesteld door de
Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind) en een aankondiging in de
nieuwsbrief van het Child Rights International Network (CRIN, zie ook §2.4 in dit
verslag). Ook binnen het ‘TJK project’, ten slotte, zal KeKi vanaf 2012
nieuwsberichten kunnen aanleveren voor de elektronische nieuwsbrief: het TJK ezine.
 Persberichten n.a.v. de eigen activiteiten of belanghebbend
onderzoek
Op 4 mei 2011 werd naar aanleiding van het debat rond de mogelijke afschaffing
van het KRC een reactie gepubliceerd door Prof. Dr. Jenneke Christaens (VUB), lid
van de Algemene Vergadering van KeKi.2 Hierin werd ook kort toelichting gegeven
over de oprichting en het doel van KeKi. Op de Yeti webpagina (bijlage voor leraren
bij Klasse) werd op 20 december 2011 een bericht gepubliceerd naar aanleiding van
de lancering van de instrumentendatabank. Daarnaast werd, met het oog op KeKi’s
opdracht tot het uitbrengen van persberichten n.a.v. eigen activiteiten of
belanghebbend onderzoek, een workshop gevolgd met journalisten en
woordvoerders uit de jeugdsector. Dit vormde een eerste stap om de juiste kanalen
te verkennen.
IN DE KIJKER
Activiteiten in het kader van het meerjarenthema ‘kinderrechten en jeugd’
In de subsidieovereenkomst werd vastgelegd dat KeKi jaarlijks een specifiek
jaarthema uitdiept. Daarbovenop kiest KeKi ervoor om, over de gehele
beleidsperiode heen, rond een meerjarenthema te werken. Het meerjarenthema
voor de beleidsperiode 2011-2013 ‘kinderrechten en jeugd’ werd door KeKi gekozen
in overeenstemming met het eigen beleidsplan. In 2011 werd een nulnota
uitgewerkt waarin beschreven wordt hoe er doorheen de beleidsperiode rond dit
thema gewerkt zal worden.

Artikel in ‘De Wereld Morgen’, terug te vinden op
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/04/sommige-politici-aanvaarden-niet-dat-deoverheid-kritisch-in-het-oog-gehouden-wo.
2
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In 2011 werden in het kader van dit thema de volgende acties ondernomen:
Uitwerken van reflectietekst kinderrechten
Er
werd
een
explorerende
analyse
gemaakt
van
de
verschillende
invullingen/definities die aan het begrip ‘kinderrechten’ worden toegekend, vanuit
uiteenlopende wetenschappelijke disciplines3 en invalshoeken. De resultaten van
deze analyse werden vastgelegd in de reflectietekst (zie ook §1.3).
Kennisuitwisseling
KeKi selecteert relevante fora en congressen waarop kennisuitwisseling en debat
plaatsvindt rond onderwerpen die kaderen in het meerjarenthema. In 2011 werd
hiertoe de volgende presentatie gegeven: “Implementing the Convention on the
Rights of the Child for ‘youth’: who and how?” op de conferentie “Opportunities and
Challenges: Implementing the United Convention on the Rights of the Child”,
georganiseerd door het Research Forum for the Child (Queen’s University Belfast),
1-2 juni 2011 (zie ook §1.4).
Publicaties
In 2011 werden in het kader van het meerjarenthema twee publicaties voorbereid,
die in 2012 zullen verschijnen in het ‘International Journal of Children’s Rights’ en
in het ‘Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten’. Deze zullen ook via de website
aangekondigd worden.
Debat: deelname aan de rondetafel conventie jeugdrechten
Twee leden van de Raad van Bestuur van het Kenniscentrum Kinderrechten namen
in 2011 deel aan een rondetafelgesprek rond het uittekenen van een standpunt van
de Vlaamse Jeugdraad over de verankering van jongerenrechten. In de discussie
kwamen o.m. de volgende thema’s aan bod: de moeilijkheden omtrent het
definiëren van jongeren als een afzonderlijke demografische groep, de zin en onzin
van een afzonderlijke jongerenrechtenconventie en een op rechten gebaseerd
jeugdbeleid.
Beleidsadvisering
KeKi gebruikt de expertise die door de activiteiten in het kader van het
meerjarenthema opgedaan wordt in de eigen beleidsadviezen. Voorbeelden zijn de
input die gegeven werd tot het uitwerken van het ‘Vlaams Actieplan Kinderrechten’,
het advies over de strategie kinderrechten van de Raad van Europa (2012-2015) en
de evaluatie van de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER). Deze adviezen
komen uitgebreid aan bod in §3.1 van dit verslag.

3

Hierbij ging het vooral om disciplines waarvan binnen KeKi expertise aanwezig is.

23

Kenniscentrum Kinderrechten – Jaarverslag 2011

2.3. Het Kenniscentrum Kinderrechten zet op korte en middellange termijn
nationale en internationale vormingen op
In het kader van de opdracht tot het ontsluiten en verspreiden van kennis rond
kinderrechten, organiseert KeKi afwisselend een nationale en een internationale
vorming. In 2010 werd in dit kader een internationale cursus georganiseerd rond
het thema ‘Children’s Rights in a Globalized World’, in 2012 zal de internationale
cursus betrekking hebben op het thema ‘Human Rights for Development’. Deze
cursus van vier weken wordt georganiseerd in samenwerking met het Vlaams
Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Law and Development (LAW&DEV) en het
Instituut voor Ontwikkelingsbeleid- en beheer (IOB). In 2011 was de nationale
vorming aan de beurt, deze bestond uit vier afzonderlijke cursusdagen.
IN DE KIJKER
Organisatie van nationale postacademische vorming kinderrechten
In oktober en november 2011 vond de nationale vorming ‘Kinderrechten tussen
individuele responsabilisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid’ plaats. De
vorming werd gezamenlijk aangeboden door de UNICEF leerstoel kinderrechten aan
de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen, de vakgroep Criminologie van
de Vrije Universiteit Brussel, de vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent,
de Faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent, het Leuvens Instituut voor
Criminologie en het Instituut voor Sociaal Recht aan de KU Leuven, en het
Kenniscentrum Kinderrechten.
Doelgroep
De vorming richtte zich op een brede doelgroep: jeugdwerkers, welzijns-werkers,
beleidsmedewerkers, juristen, advocaten, magistraten, kinderrechten-actoren,
NGO’s,
onderzoekers…
uit
heel
Vlaanderen. Er waren 42 deelnemers
- voor deze cursus werd een
maximum
van
45
deelnemers
vooropgesteld,
om
tegemoet
te
komen aan de vraag van de
deelnemers
tot
een
intensieve
werking, wat kleine groepen vereist
- met zeer diverse professionele
achtergronden; de meesten onder
hen kwamen uit het academische
veld, het jeugdbeleid of de jeugdhulpverlening.
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Inhoud
De spanningen inzake (opvattingen over) de verantwoordelijkheden die
kinderrechten met zich meebrengen, vormden de rode draad doorheen deze
vorming. Tijdens de algemene startdag werden de begrippen ‘responsabilisering’ en
‘verantwoordelijkheid’ verkend. Gedurende de volgende drie vormingsdagen werd
het spanningsveld rond verantwoordelijkheid verder onderzocht in een aantal
concrete domeinen. Volgende thema's kwamen aan bod: 'baas over eigen lijf en
leven', de rechtspositie van jongeren, en de 'harde aanpak' van jeugddelinquentie.
De vorming wilde een kader bieden om vragen en knelpunten aangaande
‘verantwoordelijkheid’ kritisch te benaderen vanuit een kinderrechtenperspectief.
Folder
De folder van de vorming is te vinden in bijlage 2 van dit verslag.
 Evaluatie cursus 2010 en voorbereiding cursus 2012
Voorts vormden ook het opvolgen van de afgelopen cursus in 2010 en het treffen
van de nodige voorbereidingen voor de cursus van 2012, belangrijke activiteiten
binnen KeKi. Tot midden 2011 liep de afwikkeling (evaluatie en rapportering) van
editie 2010 van de internationale cursus. Vanaf half 2011 werd bovendien van start
gegaan met de voorbereiding van editie 2012: de dossiers tot fondsenwerving
werden opgemaakt en het organiserend comité kwam samen om een planning op te
maken en voorbereidingen te treffen.
2.4.
Het Kenniscentrum Kinderrechten participeert aan internationale
netwerken op het domein van wetenschappelijke kennisontwikkeling van
kinderrechten
Doorheen 2011 legde KeKi zich erop toe contacten te leggen dan wel te
bestendigen met uiteenlopende internationale netwerken.
IN DE KIJKER
Bezoek uit Rusland
Van 24 tot 26 mei 2011 ontving KeKi een Russische delegatie. De insteek van hun
bezoek bestond voornamelijk uit het consulteren van de expertise en know how
waarover KeKi beschikt in het kader van het ontwikkelen van een cursus
kinderrechten. Zelf is deze delegatie bezig met de opzet van een
trainingsprogramma bedoeld voor regionale ombudspersonen voor kinderen, aan de
Russische State University for the Humanities. Gezien het aantal regionale
kinderombudspersonen in Rusland recent sterk steeg, is de nood aan een
kinderrechtentraining voor deze specifieke doelgroep enorm gegroeid.
De bedoeling van hun studiebezoek aan KeKi was om zo veel mogelijk input te
verwerven inzake de ontwikkeling van een kinderrechtentrainingsprogramma. De
groep bestond uit acht personen: vier professoren van de Russian State University
for the Humanities, drie personen van ombudsinstellingen voor kinderen (regionaal
en nationaal), en één child protection officer van UNICEF.
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Op het programma stond een
exploratie van het bestaand
aanbod
aan
kinderrechteneducatie met een bijzondere
focus op de verschillende
aspecten van de Internationale
Interdisciplinaire
Cursus
Kinderrechten:
geschiedenis,
opzet (inhoud/vorm), curriculumontwikkeling en methodologie. Er werd ook specifieke
aandacht besteed aan de rol en de positionering van een kinderombudspersoon én
er werden ervaringen uitgewisseld en input gegeven m.b.t. de uitwerking van de
Russische kinderrechtencursus.
 Bezoek aan Rusland
Van 17 tot 19 november vond er een follow-up zending plaats: op uitnodiging van
de regionale kinderrechtenombudsen en UNICEF Moskou participeerde de voorzitter
van de Raad van Bestuur van KeKi aan de eerste editie van het Russische
trainingsprogramma. Naast een rol als observator - zowel in de plenaire sessies als
de workshops - gaf prof. Vandenhole ook een presentatie in het programma met
als titel: “Key cases on children’s rights in the case-law of the European Court of
Human Rights and the European Committee of Social Rights”. Ten slotte vond ook
een overleg plaats met verschillende medewerkers van het organiserend comité,
met cursisten zelf, en met de vice-rector innovatie van de Russian State University
for the Humanities. KeKi blijft dit project, als een spin-off van de eigen
internationale cursus, verder ondersteunen en opvolgen.
 Bezoek uit Finland
Op 1 april 2011 ontving KeKi een delegatie van Finse jeugdwerkers en
beleidsmakers die Vlaanderen bezochten in het kader van het thema “Children,
children’s rights and youth (work) policy at all levels”. KeKi presenteerde o.m. de
eigen werking en de manier waarop in Vlaanderen aan onderzoek wordt gedaan.
Daarnaast werden specifieke vragen van de bezoekers beantwoord, o.m. over de
manier waarop informatie verspreid wordt en de wijze waarop KeKi een brugfunctie
vervult tussen de academische wereld, beleid en praktijk.
 Overleg met Children’s Institute, University of Cape Town, ZuidAfrika
Aansluitend op het congres ‘Living Realities of Legal Pluralism’ (zie §4) werd door
KeKi overleg gepleegd met het Children’s Institute van de University of Cape Town.
Dit overleg betrof een eerste, algemene kennismaking. Beide organisaties stelden
zich aan elkaar voor, waarna mogelijkheden tot samenwerking geëxploreerd
werden. Het Children’s Institute toonde hierbij een sterke interesse voor het
internationale vormingsaanbod van KeKi.
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 Childwatch (www.childwatch.iou.no)
Het Kenniscentrum Kinderrechten participeert als sleutelorganisatie aan het
‘Childwatch International Research Network’. Dit is
een internationaal netwerk van organisaties die
samenwerken rond jeugdonderzoek en die instaan
voor de sensibilisering rond en bevordering van
kinderrechten en jongerenwelzijn wereldwijd. De
Engelstalige output van de activiteiten van KeKi wordt op de website van
Childwatch geplaatst.
 Child Rights International Network (CRIN) (www.crin.org)
Het Child Rights International Network is een
internationaal netwerk dat zich actief inzet voor het
promoten van en het verspreiden van kennis over
kinderrechten.
Het
netwerk
streeft
ernaar
kinderrechten bovenaan de internationale agenda te plaatsen en laat zich hierbij
leiden door het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Meer dan 2100
organisaties uit 160 verschillende landen maken gebruik van CRIN’s onderzoek en
informatie. De activiteiten van KeKi worden internationaal bekend gemaakt door
vermelding in de CRIN nieuwsbrief (zie §2.2).
 Childnet
KeKi maakt deel uit van ‘Childnet – Childhood Law and Children’s Rights’, een
academisch netwerk rond kinderrechten dat een aanvraag voorbereidt om erkend
te worden als Erasmus Academic Network door de Europese Commissie, in het
kader van het Lifelong Learning Programme. Dergelijke academische netwerken
beogen de Europese dimensie, samenwerking en innovatie rond specifieke thema’s
- in dit geval kinderrechten - te bevorderen. Op de meeting van 21 januari 2011 in
Madrid stelde KeKi de eigen werking voor aan de verschillende partners.
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3. Het Kenniscentrum Kinderrechten formuleert
beleidsadviezen vanuit de wetenschappelijke inzichten over
de rechten van het kind
3.1. Het Kenniscentrum Kinderrechten stelt beleidsadviezen op over
kinderrechtengerelateerde thema’s - vanuit wetenschappelijk onderzoek en communiceert beleidsadviezen naar alle geïnteresseerden in het
domein van het kinderrechten- en jeugdbeleid
Eén van de taken van het Kenniscentrum Kinderrechten bestaat uit het nemen van
initiatieven en het verlenen van adviezen met betrekking tot de implementatie van
de wetenschappelijke inzichten over de rechten van het kind. In 2011 werden
hiertoe drie vraaggestuurde adviezen en één advies op eigen initiatief gerealiseerd.
 Vraaggestuurde beleidsadviezen
Keki werkte in 2011 aan de volgende drie vraaggestuurde beleidsadviezen, allen op
vraag van de Afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd
en Volwassenen.
Dialoogdag ‘Vlaams Actieplan Kinderrechten’ (VAK)
Tijdens het ontwerpproces van het Vlaams Actieplan Kinderrechten verzorgde KeKi,
op vraag van de Afdeling Jeugd, de afsluitende beschouwingen op de inspiratie- en
dialoogdag op donderdag 7 april 2011.
Reflectie over strategie kinderrechten Raad van Europa 2012-2015
KeKi leverde een gefundeerde reflectie naar aanleiding van de bevraging van de
Raad van Europa bij de lidstaten over een eerste ontwerp van de strategie
kinderrechten 2012-2015. De belangrijkste aanbevelingen van KeKi hadden
betrekking op de noodzaak tot afstemming met de Europese Unie, de Verenigde
Naties en andere actoren; het versterken van de connecties met de jeugdsector;
het vervangen van de term ‘kwetsbare kinderen’ door de uitdrukking ‘kinderen in
kwetsbare situaties’; het prioritair stellen van kinderen in armoede en kinderen uit
minderheidsgroepen; het leggen van een sterkere nadruk op gender; de nood aan
een werkbare definitie van het begrip ‘kindvriendelijk’ en de noodzaak tot het
stimuleren van wetenschappelijk onderzoek rond kinderrechten. Daarnaast werden
uiteenlopende secundaire opmerkingen geformuleerd.
Evaluatie van de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER)
Aan KeKi werd gevraagd een evaluatie te maken van de kind- en
jongereneffectrapportage (JoKER). Deze is sinds 1 januari 2009 van toepassing
voor ontwerpdecreten die het belang van personen jonger dan 25 jaar rechtstreeks
raken. De evaluatie moet leiden tot een SWOT-analyse van de JoKER als instrument
van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het proces wordt begeleid door een
stuurgroep, bestaande uit de Afdeling Jeugd, de Dienst Wetsmatiging, het
Departement Onderwijs en Vorming en KeKi. De evaluatie gebeurt aan de hand van
verschillende methoden, waaronder literatuurstudie, documentanalyse, een

28

Kenniscentrum Kinderrechten – Jaarverslag 2011

elektronische bevraging (van ambtenaren, kabinetsmedewerkers, jeugd- en
kinderrechtenactoren, strategische adviesraden en commissies van het Vlaams
Parlement),
twee
focusgroepen
(van
ambtenaren
en
jeugden
kinderrechtenactoren) en een expertenrondetafel. In 2012 zal KeKi op basis van
deze studie een gefundeerd beleidsadvies aanleveren.
 Beleidsadviezen op eigen initiatief
Gezien het sterke belang van het VAK, hield het Kenniscentrum Kinderrechten
eraan om ook een beleidsadvies op eigen initiatief uit te brengen. Het advies
bestond vooral uit een metareflectie. Na een aantal beschouwingen over het
ontwerpproces en de inbedding van het VAK, werden twee aspecten verder
besproken: hoe een actieplan zich tot een kinderrechtenbeleid verhoudt, en de
voordelen en valkuilen van het gebruik van indicatoren voor het monitoren van zo’n
plan. Dit advies werd door de Vlaamse Overheid naar het Vlaams Parlement
gestuurd.
 Verslag conferentie rond indicatoren
Op uitnodiging van de Vlaamse Overheid nam KeKi deel aan de ‘3rd Conference of
the International Society for Child Indicators: Children’s Well-being: The Research
and Policy Challenges’, georganiseerd aan de University of York. Keki bracht
hierover verslag uit bij de Afdeling Jeugd.
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4. KeKi als ‘lerende’ organisatie: vorming, training en
opleiding
KeKi is een lerende organisatie. In 2011 werd dan ook een adequaat VTO-beleid
(vorming, training en opleiding) gevoerd. De stafmedewerkers namen deel aan
verschillende studiedagen en conferenties om de expertise van het team te
vergroten. Hieronder een kort overzicht:
09.03.2011

Congres ‘Towards an anthropology of childhood and children’, door het
Institute of Human and Social Sciences, Université de Liège

12.05.2011

Studievoormiddag ‘Jong in Brussel’, door het Jeugdonderzoeksplatform

13.05.2011

Studiedag ‘Jeugdbeleid over morgen’ door het Steunpunt Jeugd

30.05.2011

Doctoraatsverdediging Waheeda Amien: ‘A Consideration of the Conflict
between Women's Right to Equality and Freedom of Religion when Muslim
Family Law is Assimilated, Accommodated or Integrated into Multicultural
Constitutional Jurisdictions’

01.06.2011-

Congres ‘Implementing the Convention on the Rights of the Child’, door het

02.06.2011

Research Forum for the Child of the Queen’s University of Belfast

07.06.2011-

Interuniversitaire

08.06.2011

Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent

15.06.2011

Open

forum

Francqui

‘Kinderen

leerstoel,

en

jongeren:

door

de

geestelijke

Faculteit

Psychologie

gezondheidszorg

en

psychiatrie’, door de Kinderrechtencoalitie
27.08.2011-

Congres: ‘3rd Conference of the International Society for Child Indicators:

29.08.2011

Children’s Well-being: The Research and Policy Challenges’, door the
University of York

04.09.2011-

Cursus ‘Living Realities of Legal Pluralism’, door de Commission on Legal

07.09.2011

Pluralism

09.09.2011-

Jubilee Congress ‘Commission on Legal Pluralism’ door de Commission on

10.09.2011

Legal Pluralism

23.09.2011

Studiedag ‘Geweld’, door het Kinderrechtencommissariaat

30.09.2011

Congres ‘Scheiden anders bekeken’, door het interdisciplinair project voor de
optimalisatie van scheidingstrajecten (IPOS)

28.10.2011

Studiedag ‘Wel en wee in Vlaanderen: een wetenschappelijke kijk op
welzijns- en gezondheidszorg’, door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin

20.12.2011

Doctoraatsverdediging Hanne Op de Beeck: ‘Strain en jeugddelinquentie. Een
dynamische relatie? Een toets van twee centrale verklaringsmechanismen uit
Agnews General Strain Theory’

Daarnaast werd ook in het kader van het uitwerken van het jaarthema ‘armoede en
kinderrechten’ aan verschillende studiedagen deelgenomen, een overzicht hiervan
werd in dit verslag reeds in §2.1 opgenomen.
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5. Het financieel beleid van KeKi
In 2011 werd de werking van het Kenniscentrum Kinderrechten mogelijk gemaakt
door een werkingssubsidie van € 200.000 (goedgekeurd bedrag beleidsperiode
2011-2013) toegekend door de Vlaamse Overheid (Afdeling Jeugd). Daarnaast
verwierf KeKi in het kader van (vormings)projecten bijkomende eigen inkomsten
ten bedrage van € 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 die eveneens een verslag opmaakte
betreffende het voorbije boekjaar.
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En verder?
Om af te sluiten, volgt alvast een voorsmaakje van wat KeKi voor 2012 op het
programma staan heeft. Een greep uit de voornaamste activiteiten:
 Kinderrechtendatabank
Nu de instrumentendatabank officieel gelanceerd werd, richt KeKi alle energie op
het realiseren van de Vlaamse onderzoeks- en publicatiedatabank. Voor 2012 wordt
alleszins vooropgesteld een volledige up-to-date onderzoeksdatabank te lanceren.
De officiële aankondiging hiervan kan in het najaar verwacht worden!
 Internationale cursus ‘Human Rights for Development’ (HR4DEV)
In 2012 organiseert KeKi, samen met de Universiteit Antwerpen, het Vlaams
Onderzoeksnetwerk ‘Law & Development’ en het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid
en -beheer de cursus ‘Human Rights for Development’ (H4DEV). Dit internationale
opleidingsprogramma, richt zich op mensenrechten in ontwikkeling met een
specifieke focus op kinderrechten, en vindt plaats in Antwerpen van 30 juli tot 24
augustus 2012. Meer informatie is te vinden op www.hr4dev.be.
 Beleidsadvies over JoKER
Hoewel KeKi in 2012 verschillende beleidsadviezen zal uitbrengen, wordt het advies
over de JoKER iets om in het bijzonder naar uit te kijken. Dit omwille van het
grondige multimethodenonderzoek dat KeKi uitvoerde in het kader van de evaluatie
van de JoKER, waarop dit advies gebaseerd is.
 Jaarthema ‘indicatoren’
In 2012 gaat KeKi de uitdaging aan om de mogelijkheden en beperkingen van het
gebruik van kinderrechtenindicatoren nader onder de loep te nemen. Hierbij wordt
uitdrukkelijk vertrokken vanuit een kritisch perspectief. Rond deze studie zullen een
aantal sleutelactiviteiten geconcentreerd worden, zoals het uitwerken van een
beleidsadvies en de organisatie van een studiedag met beleidsmakers voor wie dit
thema relevant is.
 Internationale kennisuitwisseling
Ook in 2012 zet KeKi in op internationale kennisuitwisseling. Zo werd KeKi onder
meer uitgenodigd door Swansea University om een workshop ‘UNCRC, children’s
rights and 18-24 years old’ te verzorgen op de conferentie ‘Taking the rights steps.
Children’s rights: Wales and the World’. KeKi gaat graag in op deze invitatie, die
perfect kadert in het meerjarenthema ‘jeugd en kinderrechten’ en zal aldus op 11
juni in Swansea aanwezig zijn om banden aan te halen, kennis uit te wisselen en
alleszins ook zelf bij te leren over wat er internationaal leeft op het vlak van
kinderrechten.
 Vervolgtraject jaarthema armoede
Aansluitend op de werking van 2011, wordt het thema ‘armoede’ in 2012 nog
verder opgevolgd. Hiertoe wordt in het bijzonder aandacht besteed aan
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kinderrechtelijke reflecties ten behoeve van het beleid op basis van een traject over
methodologische uitdagingen in onderzoek over armoede.

Bijlagen
Bijlage 1. Ledenlijst adviesraad Kenniscentrum Kinderrechten
Bijlage 2. Folder nationale postacademische vorming rond kinderrechten
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Bijlage 1. Ledenlijst adviesraad Kenniscentrum Kinderrechten (december 2011)
Naam

Voornaam

Organisatie/Functie

ADRIAENSSENS

Peter

KU 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 / Coördinator

HAAN

Marjolein

Vlaams Informatiepunt Jeugd / Coördinator

IPERMANS

Marc

Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en Jeugdconsulenten (VVJ) / Coördinator

LEMMENS

Paul

KU Leuven - Human Rights Institute / Prof.

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

MORTIER

Kathleen

UGent - Vakgroep Orthopedagogiek / Assistente
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NICAISE

Ides

KU Leuven – HIVA / Hoofddocent

NIEUWENHUYS

Olga

Universiteit Amsterdam - Department of Geography / Dr.

PARMENTIER

Stephan

KU Leuven - Faculteit Rechten - Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) / Prof.

PIESSENS

An

Onderzoekscentrum Kind en Samenleving / Directeur

UYTTERSPROT

Kurt

JINT vzw Team Internationaal Jeugdbeleid / Stafmedewerker

VAN DURME

Rita

Departement Onderwijs en Vorming - Afdeling Ondersteuningsbeleid / Adj. van de 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

KU Leuven - Centrum voor Gezins- en orthopedagogiek / Prof.

VAN SWEEVELT

Thierry

Universiteit Antwerpen - Faculteit Rechten / Prof.

VAN DER AUWERAERT Johan

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin / Aanspreekpunt Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

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

VERMEIREN

Bram

Steunpunt Jeugd / Directeur

VETTENBURG

Nicole

UGent - Vakgroep Sociale Agogiek / Prof. / JOP / Coördinator

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.
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INSCHRIJVINGSSTROOK

PRAKTISCH

Mevr./Dhr.

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

Inrichters

Functie

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

Instelling

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

Adres

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

Tel.

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

E-mail

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

Schrijft in voor

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

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

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

Data en locatie

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

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

Handtekening

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

Datum

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

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

Post-Academische Vorming

Doelgroep

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

Kinderrechten
tussen individuele
responsabilisering en
maatschappelijke
verantwoordelijkheid

Inschrijven

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

Erkenning

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

Meer informatie

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

Gent/Antwerpen/Leuven/Brussel
oktober - november 2011

ACHTERGROND

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

PROGRAMMA
Algemene introductie: Verantwoordelijkheid
vanuit een kinderrechtenperspectief

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

Baas over eigen lijf en leven

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

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

De rechtspositie van jongeren: groei naar verantwoordelijkheid?

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

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

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

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

Gedragen door een interuniversitair platform van onderzoekers verbonden aan de volgende instellingen:

