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Voorwoord
Aan het eind van de eerste beleidsperiode (2011-2013) heeft het Kenniscentrum Kinderrechten vzw
(KeKi) zich ontwikkeld tot aanspreekpunt voor de wetenschappelijke kennis over de rechten van het
kind. KeKi heeft zich op verschillende manieren ingezet om die kennis samen te brengen, toegankelijk te
maken, te verspreiden en te stimuleren.
Zo werd de Kinderrechtendatabank vervolledigd, werden de zwaartepunten in het Vlaamse
kinderrechtenonderzoek geïnventariseerd en voorgesteld, werden de KeKi berichten verder verspreid,
ging het vernieuwde Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) zijn tweede jaargang in en kwamen
verschillende actoren tijdens de PAVO in gesprek over kinderrechten en publieke ruimte. Via deze en
andere initiatieven bereikte KeKi een brede doelgroep. Hierbij blijft KeKi zich profileren als sleutelfiguur
op de brug tussen beleid, praktijk en onderzoek uit verschillende disciplines.
Op het eind van de eerste beleidsperiode stelde KeKi haar werking van de voorbije 3 jaar voor in de
overzichtspublicatie “KeKi’s onderzoek in vogelvlucht – een overzicht van 4 jaar kennisopbouw over
kinderrechten voor beleid, praktijk en onderzoek.” In de eigen kennisopbouw ging KeKi niet alleen
dieper in op het thema ‘indicatoren’ uit 2012, maar werd ook het thema ‘kinderrechten en media’ onder
de loep genomen. Bovendien verzorgde KeKi een aantal adviesopdrachten, onder andere in het kader
van het nieuwe Vlaamse Jeugd en Kinderrechtenbeleidsplan.
Over deze en andere activiteiten kan de lezer verdere toelichting vinden in voorliggend verslag.
De komende beleidsperiode (2014-2017) zal KeKi zich blijven inzetten om haar rol in expertiseopbouw
en ontsluiting van kennis over kinderrechten tussen onderzoekers, beleidsmakers en praktijkactoren in
te vullen en te verfijnen. Het onderzoek rond de brugfunctie van KeKi zal deze rol helpen definiëren,
omkaderen en versterken.
Een hartelijk woord van dank aan iedereen die in 2013 bijdroeg tot de succesvolle werking van KeKi!
Didier Reynaert
Voorzitter Kenniscentrum Kinderrechten vzw

1

Kenniscentrum Kinderrechten – Werkingsverslag 2013

Inhoud
Voorwoord ..........................................................................................................................1

Lijst van figuren ...................................................................................................................2
Lijst van tabellen .................................................................................................................2

Over het Kenniscentrum Kinderrechten ...............................................................................3
Situering ..................................................................................................................3
Missie en visie .........................................................................................................3
Doelgroepen ............................................................................................................5
Structuur .................................................................................................................5
Verhouding tot andere actoren ................................................................................9

Overzicht 2013 .................................................................................................................. 10
1. Het Kenniscentrum Kinderrechten is een ontmoetingsforum voor wetenschappers
in het domein van de kinderrechten. ...................................................................... 10
2. Het Kenniscentrum Kinderrechten is een verbindingsforum tussen onderzoek,
beleid en praktijk ................................................................................................... 18

Bijlage ledenlijst adviesraad Kenniscentrum Kinderrechten (december 2013) ...................... 28

Lijst van figuren
Figuur 1. Organigram van het kenniscentrum Kinderrechten
Figuur 2. Overzicht van types vragen ontvangen door KeKi

Lijst van tabellen
Tabel 1. Type, land van herkomst en verkeersbron van bezoekers KeKi-website.

2

Kenniscentrum Kinderrechten – Werkingsverslag 2013

Over het Kenniscentrum Kinderrechten
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 van 20 januari 2012 worden
voormelde bepalingen hernomen.

Missie en visie
In lijn met deze decretale opdrachten stelt het Kenniscentrum Kinderrechten volgende missie voorop:
Het Kenniscentrum Kinderrechten wil de wetenschappelijke kennis over kinderrechten
samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren.
KeKi’s benadering van kinderrechten steunt op vier pijlers: een degelijke wetenschappelijke
onderbouwing, interdisciplinariteit, een kritisch-emancipatorisch perspectief en een evenwicht tussen
betrokkenheid en distantie. Deze basisprincipes staan centraal bij de vertaling van de missie en visie van
KeKi naar concrete doelstellingen en acties:


Wetenschappelijke onderbouw
Het Kenniscentrum Kinderrechten werkt op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het heeft
uitdrukkelijk niet als taak aan belangenbehartiging of politieke beleidsvoering te doen.
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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.
Dit sluit evenwel niet uit dat er ook monodisciplinaire studies of vormingen gerealiseerd
kunnen worden, noch dat er in de toekomst stappen gezet worden in de richting van een
transdisciplinaire benadering.
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 uitgangspunten van de kinderrechten bevraagd worden,
en dat de mogelijkheden en beperkingen van het concept kinderrechten worden erkend en
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).



Evenwicht tussen betrokkenheid en distantie
De nadruk in het debat over kinderrechten ligt overwegend op de vraag hoe we de rechten van
het kind beter kunnen toepassen (implementatie). Er gaat echter – ook onderzoeksmatig –
minder aandacht naar de betekenis van kinderrechten en de spanningen die in het
kinderrechtendebat aanwezig zijn (reflectie). Deze discussie tussen implementatie en reflectie
verwijst naar een spanning tussen betrokkenheid en distantie. KeKi streeft, zowel in zijn
benadering van kinderrechten als in zijn algemene werking, een evenwicht na tussen deze
polen van betrokken-zijn en voldoende afstand bewaren die ruimte biedt voor kritische
reflectie.

Visietekst kinderrechten
Na een intensief denk- en schrijfproces werden de basisideeën van KeKi over kinderrechten
uitgeschreven in een reflectietekst, waaruit in 2012 een gebalde visietekst werd gedistilleerd. Beide
teksten vormen evenwel geen eindpunt, maar leggen eerder de basis voor verdere discussies en
vraagstukken rond kinderrechten (zie OD 1.4 in dit verslag).
Thematische werking
Jaarlijks stelt KeKi een nieuw thema centraal waarrond een deel van de activiteiten geconcentreerd
wordt. In 2013 stond het voortraject van het thema ‘kinderrechten en media’ centraal (zie OD 2.1. in dit
verslag), in voorbereiding op het meerjarenthema wat van start zal gaan in de nieuwe beleidsperiode
(2014-2017) (zie eveneens OD 2.1.). Het thema ‘jeugd en kinderrechtenbeleid’ daarentegen, vormt een
rode draad doorheen de volledige beleidsperiode (zie OD 2.2.).
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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 2013.

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.

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 academisch veld die onderzoeksmatig rond kinderrechten
werken.
De Algemene Vergadering van KeKi bestaat uit:
 Lieve Bradt, Universiteit Gent
 Jenneke Christiaens, Vrije Universiteit Brussel
 Ellen Desmet, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent
 Els Dumortier, Vrije Universiteit Brussel
 Stefaan Pleysier, KU Leuven
 Johan Put, KU Leuven
 Didier Reynaert, Hogeschool Gent
 Rudi Roose, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel
 Wouter Vandenhole, Universiteit Antwerpen
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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:
Didier Reynaert
Vakgroep Sociaal Werk – Hogeschool Gent
Didier Reynaert is lector sociaal werk aan de Hogeschool Gent, Faculteit Mens en
Welzijn. Hij behaalde een bachelor in de pediatrische verpleegkunde
(Erasmushogeschool Brussel) en een master in de pedagogische wetenschappen,
optie orthopedagogiek (Universiteit Gent). In 2012 promoveerde hij aan de
Universiteit Gent op een proefschrift over kinderrechteneducatie en de rol van de
kinderrechtenbeweging bij de implementatie van het V.N.-Verdrag inzake de
Rechten van het Kind. Zijn onderwijs- en onderzoeksexpertise is gelegen in het ruime veld van het
jeugd(welzijns)beleid.
Johan Put
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.
Wouter Vandenhole
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.
Lieve Bradt
Vakgroep Sociale Agogiek – Universiteit Gent
Lieve Bradt is doctor-assistent aan de Vakgroep Sociale Agogiek van de Faculteit
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent. Zij is co-promotor van
het interuniversitair en interdisciplinair Steunpunt Jeugdonderzoeksplatform (JOP).
Lieve doceert ‘internationaal sociaal werk’ en ‘studie van sociaal werkpraktijken’.
Haar onderzoek focust zich op herstelrecht, herstelrechtelijke praktijken en het ruime
veld van jeugdbeleid.
Els Dumortier
Vakgroep Criminologie – Vrije Universiteit Brussel
Els Dumortier is docent aan de opleiding Criminologie van de VUB. Zij doceert
jeugdrecht en jeugdcriminologie, ‘new questions in criminology’, grondwettelijke
aspecten van de strafrechtsbedeling en bronnen van de criminologie.
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In 2013 beschikte het Kenniscentrum Kinderrechten over de volgende stafmedewerkers:
Kathy Vlieghe (90%, 1 januari 2011 - heden)
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, Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen (UGent). Kathy is
binnen KeKi verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en de interne
werking van de vzw en staat in voor de organisatie van de nationale en internationale cursussen rond
kinderrechten.
Hanne Op de Beeck (50%, 1 januari 2012 – heden)
Onderzoek en beleidsadvisering
Hanne volgde de opleiding ‘Master in de Criminologische Wetenschappen’ aan de KU
Leuven, in het kader waarvan zij stage liep bij het ‘Regina Alternative Measures
Program’ (een herstelrechtelijke organisatie voor jongeren in Regina, Canada) en bij
de ‘Terrorism Prevention Branch’ (Verenigde Naties, Wenen). Na haar afstuderen in
2006 volgde zij, opnieuw aan de KU Leuven, de aanvullende Academische
Lerarenopleiding. Van 2008 tot 2011 was zij werkzaam bij het Jeugdonderzoeksplatform (JOP), in
december 2011 verdedigde zij haar doctoraat met als titel ‘Strain en jeugddelinquentie. Een
dynamische relatie? Een toets van twee centrale verklaringsmechanismen uit Agnews General Strain
Theory’. Sinds januari 2012 is Hanne tewerkgesteld bij KeKi, vanaf september 2012 neemt zij daarnaast
een nieuwe opdracht aan als postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven.
Sara Lembrechts (100%, 1 oktober 2012 – heden)
Onderzoek en beleidsadvisering
Sara Lembrechts voltooide haar specialisatiemaster in Childhood Studies &
Children’s Rights aan de Vrije Universiteit van Berlijn in augustus 2013. Ze volgde
eerder een LLM in International & European Law (2011), alsook een Bachelor in
European Studies (2009), beide aan de Universiteit van Maastricht (Nederland). In
het kader van haar studies was Sara stagiaire bij Amnesty International in NieuwZeeland, bij UNICEF in Genève en bij de Belgische Nationale Commissie voor de
Rechten van het Kind (NCRK). Sinds 2010 is ze betrokken bij het werk van KeKi,
onder andere bij de Instrumentendatabank en bij de organisatie van de tweejaarlijkse Internationale
Cursus. Sinds oktober 2012 is Sara voltijds tewerkgesteld bij KeKi.
Nele Willems (1 mei 2013– heden)
Algemene ondersteuning van de KeKi-werking
Nele Willems studeerde Sociale Agogiek aan de Universiteit Gent. Zij werkte als
attachee bij de Studiedienst van de Gezinsbond van 2000 tot 2005. Daar was ze
verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van dossiers betreffende
opvoeding en onderwijs, jeugd en kinderrechten. In 2006 ging ze aan de slag als
coördinator bij de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. In 2011 verruilde Nele de
Kinderrechtencoalitie voor de lerarenopleiding bij Artesis Hogeschool Antwerpen.
Daarnaast doceerde ze de voorbije 2 jaar ‘Mensen- en Kinderrechten’ aan de
Katholieke Hogeschool West-Vlaanderen. Vanaf mei 2013 is Nele voor 20%
tewerkgesteld bij KeKi.
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Daarnaast werd KeKi dit jaar ondersteund door drie jobstudenten:
Sofie Marnef (jobstudent, 1 oktober 2012 – heden)
Algemene ondersteuning
Sofie Marnef is studente aan de Universiteit Antwerpen. In 2013 behaalde zij de
graad van Master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar zij ook haar
Bachelor in de Rechten behaalde in 2011. Sofie was stagiaire bij het
Kinderrechtencommissariaat en bij UNICEF België. Van eind 2012 tot eind 2013
was zij jobstudente bij KeKi. In september 2013 vatte ze de Specifieke
Lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen aan. Vanaf januari 2014 is Sofie
ook voor 40% tewerkgesteld bij KeKi.
Julie Van Passel (jobstudent, 1 februari – 31 juli 2013)
Publicatiedatabank
Julie Van Passel is studente aan de Universiteit Antwerpen en behaalde in februari
2013 haar Master in de Sociaal-Economische Wetenschappen. Haar thesis was
getiteld “Mammoni, of is er meer aan de hand? Waarom Italiaanse jongeren langer
thuis blijven wonen.” Begin 2014 behaalde zij een Master-na-Master in
Internationale Betrekkingen en Diplomatie. Als jobstudente bij KeKi werkte ze
hoofdzakelijk mee aan de publicatiedatabank.
Emma Ver Elst (jobstudent, 1 juli – december 2013)
Onderzoeksdatabank en algemene ondersteuning
Emma Ver Elst is studente aan de KULeuven. In juli 2013 behaalde zij haar Bachelor in de
Criminologische Wetenschappen. In september 2013 heeft ze haar Masteropleiding
aangevangen waarbinnen ze in het tweede semester van het academiejaar naar The
University Of Sheffield (UK) op Erasmus gaat. Haar thesis zal handelen over de bijdrage
van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of
Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT). Emma heeft stage gelopen binnen de
onderzoekslijn Jeugdcriminologie van het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), waar ze onderzoek
deed naar de houding t.a.v. ‘evidence-based’ werken in de praktijk van de Bijzondere Jeugdzorg. Van juli
tot december 2013 was ze bij KeKi als jobstudente tewerkgesteld, waarbij ze onder meer meewerkt aan
de Vlaamse onderzoeksdatabank, het traject ‘Zwaartepunten & Hiaten in het Vlaamse
Kinderrechtenonderzoek’, de focusgroepen m.b.t. de brugfunctie en de methodologische indeling van
de databank.
Ten slotte liepen twee studenten stage bij KeKi in het kader van hun opleiding:
Annelien Adams (stagiaire, 1 april – 31 mei 2013)
Communicatie
Annelien Adams studeerde Communicatiewetenschappen aan de UGent,
afstudeerrichting Communicatiemanagement. In het voorjaar van 2013 deed ze vrijwillig
haar stage bij KeKi. Vanuit haar studies werd haar stagedomein binnen KeKi
communicatie. KeKi kreeg een Facebook pagina en stop motion animatiefilmpje. In dit
filmpje wordt de werking van het Kenniscentrum kort uitgelegd.
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Arie Zoontjes (stagiair, 1 september 2013 – 28 februari 2014)
Onderzoek
Arie zoontjes behaalde in 2012 een bachelor in de Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente.
Daarna startte hij een pre-master Communicatiewetenschappen ter voorbereiding van een master New
Media & Communication Studies, ook aan de Universiteit Twente (Nederland). In het kader van zijn
master thesis voert momenteel voor KeKi een onderzoek uit naar het informatiezoekgedrag van
kinderrechten professionals, met als titel 'Information Seeking Behaviour of Child's Rights Professionals:
a Case Study'.
Kathy Vlieghe, Hanne Op de Beeck, Sara Lembrechts, Nele Willems en Sofie Marnef blijven in 2014 de
vaste medewerkers van het Kenniscentrum Kinderrechten.

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 en de praktijk.
Formeel uit deze samenwerking zich in een vertegenwoordiging in de Adviesraad (zie ook OD 4.3 in dit
verslag) van KeKi. Inhoudelijk respecteert KeKi de positie en eigenheid van alle actoren, waarbij het
uitgaat van zijn eigen profilering als wetenschappelijk centrum gericht op de verspreiding van kennis en
expertise inzake kinderrechten over disciplines, invalshoeken, actoren en (wetenschappelijke)
instituties. Het Kenniscentrum Kinderrechten ziet het uitdrukkelijk als zijn taak om – vanuit een
interuniversitaire samenwerking – deze wetenschappelijke kennis samen te brengen, toegankelijk te
maken, te verspreiden en kennisontwikkeling te stimuleren, zowel op nationaal als op internationaal
niveau.
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 2013
Dit deel geeft een overzicht van de activiteiten van het Kenniscentrum Kinderrechten in 2013, aan de
hand van de vooropgestelde strategische en operationele 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.
De kinderrechtendatabank 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.
 Evaluatie
Een evaluatie van ‘Google Analytics’ toont dat de databank in 2013 in totaal 3 667 keer werd bezocht,
waarvan 2 470 keer door ‘unieke’ bezoekers. De databank werd grotendeels bezocht vanuit België
(85%), gevolgd door Nederland (8,34%) en de Verenigde Staten (0,87%). Het merendeel van de
bezoekers vond de weg naar de databank via een zoekmachine (42,49%). Vorig jaar waren de bezoekers
die het adres in de webbrowser ingaven nog in de meerderheid. Zij vertegenwoordigen nu nog 28,10%
van het totaal aantal bezoekers. Tot slot bezocht 26,8% de databank via doorverwijzing vanop een
andere databank. De website van KeKi (zie OD 1.5) was met 23,43% duidelijk de grootste bron van
verwijzingen.
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 Verdere ontwikkeling kinderrechtendatabank
In 2010 en 2011 werd de kinderrechtendatabank technisch uitgewerkt. In 2011 werd ook de
instrumentendatabank officieel gelanceerd (zie jaarverslag 2011, p.12). In 2012 lag de focus op het
inhoudelijk uitwerken van de onderzoeksdatabank en de voorbereiding van de publicatiedatabank (zie
jaarverslag 2012). In 2013 werden de onderzoeksdatabank en de publicatiedatabank verder uitgewerkt.
 Up-to-date houden van de instrumenten
De instrumentendatabank biedt, sinds eind 2011, een overzicht van fundamentele
mensenrechtenverdragen en –verklaringen, alsook van specifieke juridische instrumenten en
beleidsdocumenten over kinderrechten. In 2013 werd de instrumentendatabank opnieuw verder
aangevuld. Op 31 december 2013 bevatte zij 537 fiches.
 Up-to-date houden van de onderzoeksdatabank
De Vlaamse onderzoeksdatabank bevat lopend en afgerond (sinds 2005) onderzoek over kinderrechten
uitgevoerd aan Vlaamse wetenschappelijke instellingen. In totaal werden in 2013 215 fiches toegevoegd
aan de onderzoeksdatabank. Op 31 december 2013 bevatte zij in totaal 328 fiches, waarvan er op dit
moment 84 online staan. De overige fiches worden momenteel herbekeken
en aangevuld in functie van het traject ‘Zwaartepunten in onderzoek’ (zie OD
1.2) en zullen in het voorjaar van 2014 opnieuw online raadpleegbaar zijn.
 Realisatie van de publicatiedatabank
Na de inhoudelijke voorbereidingen voor de publicatiedatabank, werden de
geïnventariseerde artikelen en boeken verder ingevoerd en online
toegankelijk gemaakt. Op 31 december bevatte de publicatiedatabank 1150
fiches, waarvan 171 boeken en 979 artikelen .
In 2013 werden een Nederlandstalige en een Engelstalig flyer uitgegeven om
de kinderrechtendatabank bekend te maken.

IN DE KIJKER
Voorstelling van de onderzoeks- en publicatiedatabank
Op 6 juni 2013 vond de officiële voorstelling van de KeKi onderzoeks- en publicatiedatabank plaats.
Hierbij werden tevens de resultaten gepresenteerd van een eerste, door KeKi zelf uitgevoerde, analyse
op de Vlaamse onderzoeksdatabank. Deze analyse resulteerde in het rapport 'Zwaartepunten in het
huidig Vlaams kinderrechtenonderzoek'. Daarnaast kaderde KeKi de databank in de zoektocht naar het
bouwen van bruggen tussen onderzoek, beleid en praktijk.

Vooruitblik
Ook in 2014 zal blijvend gewerkt worden aan het up-to-date houden van de gehele databank.
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1.2 Het Kenniscentrum identificeert blinde vlekken in het wetenschappelijk onderzoek over kinderrechten in
Vlaanderen en signaleert hiaten en/of uitdagingen in onderzoek
Na een eerste verkenning van het thema kwam KeKi tot de vaststelling dat het niet mogelijk is een rapport te
schrijven over hiaten in kinderrechtenonderzoek, zonder eerst een goed overzicht van wat er wel allemaal
reeds bestaat. Daarom werd besloten om het identificeren van onderzoeksuitdagingen onderdeel te maken
van een langer lopend traject, waarbij in de eerste plaats thematische zwaartepunten in Vlaams
kinderrechtenonderzoek werden in kaart gebracht.
Dit rapport werd officieel voorgesteld op het onderzoeksseminarie ‘KeKi presenteert… de
Kinderrechtendatabank’ (zie OD 1.3). In tweede instantie wordt ook een methodologische, disciplinaire en
paradigmatische
vergelijking
van
bestaande
onderzoeksprojecten
vooropgesteld,
waarna
onderzoeksuitdagingen op basis van deze twee inventarisaties geïdentificeerd kunnen worden.

1.3 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 treedt KeKi ook
zelf op regelmatige basis naar buiten met publicaties, waarin specifieke onderwerpen uit het kinderrechtenveld
op wetenschappelijke en interdisciplinaire wijze uitgediept worden.
 Publicaties
In 2013 realiseerde KeKi met het oog op de interdisciplinaire ontsluiting van kennis over kinderrechten de
volgende publicaties:
 Desmet, E., Duff, B., Lembrechts, S., Reynaert, D., Vandenhole, W. & Vlieghe, K. (eds.), Human Rights
for Development – An International Training Programme on human rights in development with a focus
on children’s rights”, 30 July to 24 August 2012, Antwerp (Belgium), Summary Report, Antwerpen,
2013, ii + 130 p.
 Op de Beeck, H., Put, J., Lembrechts, S. (2013). Zwaartepunten in het Vlaams kinderrechtenonderzoek
vanaf 2004. Een thematische analyse op basis van de KeKi onderzoeksdatabank. Gent: Kenniscentrum
Kinderrechten vzw.
 Willems, N., Lembrechts, S., Op de Beeck, H. & Vlieghe, K. (2013). KeKi’s onderzoek in vogelvlucht. Een
overzicht van vier jaar kennisopbouw over kinderrechten voor beleid, praktijk en onderzoek. Gent:
Kenniscentrum Kinderrechten vzw.
Bovendien werden in 2013 volgende publicaties voorbereid:
 Desmet, E., Lembrechts, S., Reynaert, D. & Vandenhole, W. (eds.) (2015), The Routledge International
Handbook of Children’s Rights Studies, Oxon: Routledge (forthcoming).
 Desmet, E., Op de Beeck, H., Vandenhole, W. (2014). Walking a tight rope. Evaluating the Child and
Youth Impact Report in Flanders. International Journal of Children’s Rights. Aanvaard voor publicatie.
 Desmet, E., Op de Beeck, H. (2014). Strategic decisions in setting up child rights impact assessments.
Revue générale de droit. Aanvaard voor publicatie
 Lembrechts, S. (2014), “Het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake
een Mededelingsprocedure”, in De Geyter, L., Decock, G., Devolder, K., Van Rumst, S. en
Vandekerckhove, A., Wet & Duiding KIDS-Codex Boek I. Kinderrechten in de Grondwet, Implementatie
van het IVRK, Wet betreffende familie- en jeugdrechtbanken, Jeugdrecht, Minderjarigen en het
procesrecht, Brussel: Larcier (verwachte publicatie: maart 2014).
 Op de Beeck, H. (2014). Children's rights indicators from theory to implementation: the Flemish case.
Child Indicators Research. Aanvaard voor publicatie.
 Roose, R., Roets, G., Schiettecat, T., Pannecoucke, B., Piessens, A., Van Gils, J., Driessens, K., Desair, K.,
Hermans, K., Op de Beeck, H., Vandenhole, W., Van Robaeys, B. & Vandenbroeck, M. Discussing areas
of choice in social work research with people in poverty.European Journal of Social Work. In Review.
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 Onderzoeksseminarie
Op 6 juni 2013 vond de officiële voorstelling van de KeKi
onderzoeks- en publicatiedatabank plaats. Hierbij
werden tevens de resultaten gepresenteerd van een
eerste, door KeKi zelf uitgevoerde, analyse op de
Vlaamse onderzoeksdatabank, die resulteerde in het
rapport 'Zwaartepunten in het huidig Vlaams
kinderrechtenonderzoek'. Dit rapport, dat gebaseerd is
op de onderzoeksprojecten in de KeKi databank (zie OD
1.1), bundelt het Vlaams onderzoek vanaf 2004.
Daarnaast werd op deze studiedag vanuit een
onderbouwde conceptnota op zoek gegaan naar nieuwe
methoden tot het bouwen van bruggen tussen onderzoek, beleid en praktijk.
1.4 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 2013
werden in dit kader uiteenlopende activiteiten gerealiseerd.
 Bekendheid van KeKi
Voorstellingsfolder
In 2012 ontwierp KeKi een nieuwe folder waarin de organisatie, doelstellingen, voornaamste activiteiten en de
structuur van de vzw worden voorgesteld. Tevens bevat de folder de contactgegevens van KeKi, alsook een
referentie naar de website. Er werd zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige versie uitgewerkt. Deze
folders worden gebruikt om KeKi bij relevante partners en instanties nog meer bekendheid te geven.
De folder werd ook in 2013 zowel op nationale als internationale evenementen uitgedeeld:
 18 januari: KRAS-zitting in Malle
 22 maart: Wereldwaterdag in Brussel
 8-10 april: Media Trends in Genève
 24 april: adviesraad en distributie jaarverslag
 3 mei: KRAS overkoepelende slotzitting in Brussel
 8 mei: AV kwadraat Ambrassade
de
 29-31 mei: 4 Congres van International Society for Child Indicators (ISCI) in Seoul.
 5 juni: European Master in Children’s Rights Praxistag in Berlijn
 23 september: start van het academiejaar (verspreiding via de leden van de Raad van Bestuur)
 23-25 september: CREAN conference in Madrid
 9 oktober: PAVO in Antwerpen
 21 oktober: bovenbouwdiner met jeugdwerkers in Kessel-Lo (Leuven)
 14 november: presentatie aan leraren lager onderwijs in avond- en weekendopleiding (Thomas More,
Mechelen)
 29 november: PAVO in Brussel
 9 december: vorming aanspreekpunten kinderrechten

Filmpje
In mei 2013 werd een stop-motionfilmpje gelanceerd op de KeKi-website, waarin de werking van het
Kenniscentrum Kinderrechten creatief en op een toegankelijke manier wordt uiteengezet.
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Facebookpagina
De Facebookpagina van KeKi werd in september 2013 gecreëerd. Deze wordt wekelijks geüpdate. Voorlopig
werden hiermee 100 mensen bereikt.
 Visietekst 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 immers doordat begrippen op een verschillende manier
gehanteerd worden door verschillende actoren. Daarom besloot KeKi de eigen reflecties en visie rond
kinderrechten te expliciteren via een duidelijke reflectie- en visietekst, die beide via de website (www.keki.be)
ontsloten worden. Deze tekst dient als basis voor zowel de interne werking als voor de dialoog met ‘externe’
actoren uit onderzoek, beleid en praktijk.
In januari 2013 werd een Engelse en een Franse vertaling van de visietekst uitgebracht. Deze is te vinden op
respectievelijk de Engelse en Franstalige versies van de KeKi-website
 Het TJK-project
Sinds januari 2012 staat het Kenniscentrum Kinderrechten in voor de
wetenschappelijke redactie van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK). Het
doel van het vernieuwde tijdschrift bestaat erin een forum te bieden voor het
maatschappelijk debat inzake jeugd en kinderrechten. Hiertoe publiceert het TJK
zowel theoretische als empirische bijdragen die een kritische duiding geven bij
ontwikkelingen m.b.t. jeugd en kinderrechten, dit overheen tal van disciplines,
sectoren, levensdomeinen en contexten die aansluiten bij het brede kinderrechtenen jeugdbeleid in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten. Het TJK blijft daarom een
belangrijk instrument om wetenschappelijke kennis over kinderrechten toegankelijk
te maken voor een ruimer publiek.

IN DE KIJKER: Forumtekst naar aanleiding van de veldtekening middenveld kinderrechten
In navolging van de veldtekening kinderrechten, waarvan de hoorzitting op 21 januari 2013 plaatsvond
in het Vlaams Parlement, werden de verschillende geëvalueerde actoren uitgenodigd om een reactie te
formuleren in de vorm van een forumtekst. Het artikel van W. Vandenhole, dat in het TJK van maart
2013 werd gepubliceerd, vormde hiervoor het uitgangspunt. Deze tekst bevatte aandachtpunten en
perspectieven waarmee hij de lezer aan het denken wilde zetten over de toekomstige organisatie van
het kinderrechtenveld in Vlaanderen. Via de rubriek “forumtekst” bood de redactie van TJK
middenveldactoren de kans om hierop hun reactie te formuleren. Drie actoren (Vlaamse Jeugdraad,
Kinderrechtencoalitie en Kinderrechtencommissariaat) gingen hierop in. Hun respectievelijke
forumteksten werden gepubliceerd in het TJK van mei 2013.
 Vandenhole,
W.,
“De
evaluaties geëvalueerd:
welke
toekomst
voor
het
Kinderrechtencommissariaat en het Vlaamse maatschappelijke middenveld kinderrechten?”,
TJK 2013/1, 23.
 Vlaamse Jeugdraad, “Forumtekst Vlaamse Jeugdraad”, TJK 2013/2, 136.
 Strik, E., “Forumtekst Kinderrechtencoalitie. Evaluatie in een context van efficiëntie en
effectiviteit: de veldtekening middenveld kinderrechten nader bekeken”, TJK 2013/2, 140.
 Ackaert,
L.
en
Vanobbergen,
B.,
“Forumtekst
kinderrechtencommissariaat.
Kinderrechtenorganisaties zijn geen gewone organisaties”, TJK 2013/2, 146.
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 Conceptnota ‘Brugfunctie’
Als ‘facilitator’ in wetenschapscommunicatie en kennisdeling over kinderrechten botst KeKi op een aantal
terugkerende vragen en hindernissen. Welke visie op kennis wil KeKi uitdragen? Hoe kan KeKi’s sleutelpositie in
het overbruggen van de knowledge gap tussen beleid, praktijk en onderzoek, versterkt worden naar de
volgende beleidsperiode toe? Hoe kan de vertaalslag van kennis over kinderrechten tevens
‘kind(errechten)gevoelig’ zijn? En hoe kan de opbouw van een kennisbasis die aan de complexiteit van het
kinderrechtendebat tegemoet kan komen, in zijn werk gaan?
Met deze en andere vragen ging KeKi aan de slag in een eerste fase van het traject ‘Brugfunctie’. Onder deze
noemer wordt getracht om een theoretisch raamwerk te ontwikkelen waarbinnen de rol van KeKi op het
snijvlak van beleid, praktijk en onderzoek inzake kinderrechten, omkaderd kan worden. Vervolgens zal dit
kader vertaald worden naar praktische aanbevelingen voor de werking van KeKi en, bij uitbreiding, het bredere
(Vlaamse) kinderrechtenlandschap. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een literatuurstudie, focusgroepen
met vertegenwoordigers uit beleid, praktijk en onderzoek, en een documentanalyse. De finale nota wordt eind
2014 verwacht.
 Publicatie ‘KeKi’s onderzoek in vogelvlucht’
Naar aanleiding van het einde van de eerste beleidsperiode van het Kenniscentrum (2011-2013), werd een
overzichtpublicatie uitgebracht. De publicatie "KeKi’s onderzoek in vogelvlucht – Een overzicht van vier jaar
kennisopbouw over kinderrechten voor beleid, praktijk en onderzoek" bevat een overzicht van 6 gerealiseerde
kernprojecten van KeKi uit (de aanloop naar) de eerste beleidsperiode. Begin 2014 werden 100 exemplaren van
het boekje uitgestuurd naar Vlaamse parlementairen en partners van KeKi.
1.5 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. Ook in 2013 bleef dit een uitdrukkelijk streefpunt voor het Kenniscentrum. Wel werd
hierbij de basisopdracht van KeKi strikt bewaakt: het vormt enkel een aanspreekpunt voor wie meer wil weten
over onderzoek. 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 2013 ontving KeKi via email en
telefoon 48 vragen (ter vergelijking: in 2010 waren er 13 vragen, in 2011 waren er 30, in 2012 waren er 29
vragen) die door de staf systematisch werden geregistreerd en beantwoord.
30

25
20
15

Info KeKi

8

1

2

Info vorming

2

Info KeKi
internationaal

9

Databank

26

Toepassing
kinderrechten

5

Studiewerk
kinderrechten

10
0

Figuur 2. Overzicht van types vragen ontvangen door KeKi
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 Beheer van documentatie (KeKi bib)
De KeKi bib werd aangevuld met enkele (internationale) standaardwerken over kinderrechten en
onderzoeksmethoden. Daarnaast werd een volledig overzicht van de bib opgelijst en verspreid via de KeKi
berichten en de website. Via die weg worden geïnteresseerden uitgenodigd de bib te raadplegen (op afspraak).
Twee studenten criminologie kwamen de bibliotheek raadplegen op 19 november 2013, in het kader van een
paper rond het audiovisueel verhoor van kinderen.
 Consultfunctie
In de aanloop naar de nieuwe beleidsperiode wordt steeds meer beroep gedaan op KeKi voor vragen die een
meer diepgaande uitwerking vragen. Vanaf 2014 wordt dit expliciet als nieuwe opdracht van KeKi opgenomen.
Zo gaf KeKi methodologische input m.b.t. de vragenlijst die door VVJ ontwikkeld werd in het kader van het
project ‘kindvriendelijke steden’. Bovendien nam KeKi op vraag van het NCRK de door de NCRK opgestelde nota
over ‘child budgeting’ door en voorzag hierbij feedback. Tenslotte nam KeKi op het Open Forum van Kireco op
22 oktober de rol van gespreksleider op in de themagroep rond ‘Leefwereld’.
 Lidmaatschap en minimum 10 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, producten en resultaten ook bekend via het
verzorgen van inhoudelijk relevante presentaties op (inter)nationale kinderrechtenfora. In dit kader verzorgde
KeKi in 2013 de volgende presentaties op (inter)nationale bijeenkomsten:















Lembrechts, S. (2013), Voorstelling KRAS. Presentatie bij KRAS/Globelink, Malle, 18 januari 2013 en
Brussel, 3 mei 2013.
Op de Beeck, H. (2013). School, strain en jeugddelinquentie: een toets van Agnews contextuele General
Strain Theory. Paper gepresenteerd op de vierde forumdag van de Vlaamse Vereniging voor
Criminologie (VVC), Gent, 8 februari 2013.
Vlieghe, K. (2013), Human Rights for Development (HR4DEV): An International Capacity-Building
Programme Funded by UNESCO. Presentatie voor UNESCO-experten in het kader van de FUSTEvaluatie, Brussel, 5 maart 2013.
Roose, R., Roets, G., Piessens, A., van Gils, J., Schiettecat, T., Pannecoucke, B., Vandenhole, W., Desair,
K., Op de Beeck, H., Driessens, K., Hermans, K., Van Robaeys, B., Vandenbroeck, M. (2013).
Participatory research in situations of poverty. Paper gepresenteerd op het 3de European social work
research conference in Finland, Jyväskylä (FI): 20-22 maart 2013.
Vlieghe, K. (2013), Kinder- en vrouwenrechten: presentatie speeddating workshop op Wereldwaterdag,
Brussel, 22 maart 2013, EWI Vlaanderen, Vlaams Partnerschap voor water en ontwikkeling.

Lembrechts, S. (2013), Balancing on a double-edging sword: A Child Rights Perspective on Media
Power & Roma Children. Paper gepresenteerd op het congres Media Trends: Children & Media,
Genève, 9 april 2013.
Desmet, E. (2013). The child and youth impact report (JoKER) in Flanders. Presentatie in “Bringing
children in from the margins: symposium on child rights impact assessment”, University of Ottawa, 1415 mei 2013.
Desmet, E. (2013). Workshop in “Bringing children in from the margins: symposium on child rights
impact assessment”, University of Ottawa, 14-15 mei 2013.
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Op de Beeck, H. (2013). Children’s rights indicators from theory to implementation: The Flemish case.
Paper gepresenteerd op het 4de congres van de International Society for Child Indicators (ISCI), Seoul,
29-31 mei 2013.
Willems, N. (2013), Kinderrechten. Presentatie aan leraren lager onderwijs in avond- en
weekendopleiding, Thomas More, Mechelen, 14 november.

 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 website kreeg in januari een grondige update. Dit gebeurde op basis van de
feedback die ontvangen werd vanuit de elektronische bevraging alsook een eigen screening. Er werd onder
andere een archief aangemaakt voor oudere berichten die op de website werden geplaatst en de website werd
interactiever gemaakt. Tot slot wordt voortaan de mogelijkheid geboden om via de website papieren versies
van de publicaties te bestellen. De website werd in 2013 doorlopend up-to-date gehouden, niet alleen via de
permanente weergave van de activiteiten van KeKi in de webkalender, maar ook door het in de kijker zetten
van de belangrijkste activiteiten onder de rubriek ‘nieuws’ op de homepage. Ook de jaarverslagen, de
wetenschappelijke publicaties en de beleidsrelevante output die KeKi in 2010, 2011, 2012 en 2013 genereerde
(cf. OD 1.3 en OD 3.1), werden systematisch ontsloten via de website.
In 2013 werd de website in totaal 6984 keer bezocht, in 5220 (73,3%) van de gevallen ging het om ‘unieke’
bezoekers (zie tabel 1). Ter vergelijking: in 2011 werd de website 3605 keer bezocht, met 2339 ‘unieke’
bezoekers (zie Werkingsverslag 2011) en in 2012 werd de website in totaal 4862 keer bezocht, in 3349 (67%)
van de gevallen ging het om ‘unieke’ bezoekers. Het bezoekersaantal blijkt met andere woorden in 2013
opnieuw te zijn gestegen. Mogelijk wijst dit op een verbreding van de effectieve doelgroep van KeKi. Alleszins
toont dit aan dat het bereik van KeKi in 2013 groeide.
Type
Nieuw
Terugkerend

N
5112
1872

%
73.2
26.8

Herkomst
N
%
België
4026
57,65
Nederland
285
4.08
Andere
2673
38,27
Totaal
6984
100
Totaal
6984
100
Tabel 1. Type, land van herkomst en verkeersbron van bezoekers KeKi website

Verkeersbron
Zoekmachine
Rechtstreeks
Verwijzing
Totaal

N
4665
1264
1055
6984

%
66,74
18.10
15.16
100

1

Tabel 1 toont aan dat de meerderheid van de bezoekers uit België komt (57,65%). Meer dan de helft (66,74%)
van het bezoek gebeurde via een zoekmachine. Op het vlak van relevante zoektermen waren: ‘KeKi’,
‘kinderrechten’ en kenniscentrum kinderrechten’ de meest gebruikte zoektermen. In 18,10% van de gevallen
werd het webadres rechtstreeks ingegeven. Bij 15,16% van de bezoeken werd men doorverwezen via een
andere website. Net als in 2011 en 2012 blijken de databank van KeKi (www.kekidatabank.be), de website van
Childwatch (www.childwatch.uio.no) de belangrijkste doorverwijzers te zijn.
In november 2013 vonden al de eerste gesprekken plaats met de webbouwer van KeKi met het oog op de
vernieuwing van de website in 2014.
 Andere initiatieven
Werkgroep ‘Vorming Kinderrechten’ AV2 (Ambrassade)
In 2013 begeleidde KeKi een werkgroep ‘Vorming Kinderrechten’ AV2 (Ambrassade) m.b.t. het formuleren van
aanbevelingen om schending van kinderrechten aan te pakken. KeKi zetelde in de werkgroep ‘bewustmaking’.
De workshops werden voorafgegaan door een inleiding, “Kom op voor kinderrechten”, gebracht door Gaëlle
Buysschaert, Child Rights Officer UNICEF Belgium.
1

Bij het aantal ‘Andere’ bezoekers komen er 1540 uit Japan. Hierbij dient de volgende kanttekening gemaakt te worden. Uit
onze analyse blijkt dat bezoekers uit Japan eerder per toeval op de website terecht kwamen. Zij waren niet op zoek naar
kinderrechtengerelateerde informatie. Wanneer de Japanse bezoekersaantallen buiten beschouwing worden gelaten, ziet
men dat het bezoekersaantal van de KeKi-website nog steeds is toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren.
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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
Met het oog op het vervullen van de netwerkfunctie tussen onderzoekers, beleidsmakers en praktijkactoren,
vormt overleg met sleutelactoren uit beleid en praktijk een belangrijke opdracht van KeKi. Dit overleg kreeg in
2013 op de volgende wijze vorm:
a)

Overleg op initiatief van de Afdeling Jeugd

Planningsgesprek met Afdeling Jeugd – op vraag van administratie/kabinet
In 2013 werd door de Afdeling Jeugd een planningsgesprek georganiseerd. Daarnaast vond een overleg plaats
met alle bovenbouworganisaties in aanwezigheid van Dhr. Van Gaens, afdelingshoofd en Mevr. Suzy Bleys,
Kabinet Minister Smet.
Reflectiegroep Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid
KeKi is lid van de reflectiegroep Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid en nam dan ook actief deel aan de
bijeenkomsten. KeKi leverde hier input m.b.t. de nota kinderrechten van de Vlaamse overheid. Daarnaast werd
de voorbereiding van het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan besproken. KeKi formuleerde in het kader
van de reflectiegroep drie beleidsuitdagingen binnen de thema’s ‘Media en innovatie’ en ‘ruimte’ in het traject
naar aanloop van de opmaak van het VJKBP. Deze en andere beleidsuitdagingen werden vervolgens in een
bredere groep besproken.
Netwerkgroep Onderzoek
KeKi nam in 2013 deel aan de netwerkgroep onderzoek, die eveneens in het teken stond van de
omgevingsanalyse, en gaf hier input over bestaande beleidsuitdagingen. In een latere bijeenkomst
presenteerde KeKi, in het kader van het thema ‘kwalitatief onderzoek over of met kinderen en jongeren’, de
methodologie van het onderzoeksproject ‘Protocol van Moed’.
Klankbordgroep kinderrechtenindicatoren
Als een uitloper van KeKi’s uitwerking van het jaarthema van 2012, kinderrechtenindicatoren, is KeKi betrokken
bij de klankbordgroep die de afdeling Jeugd adviseert bij het uitwerken van een kinderrechtenmonitor.
b) Overleg met de bovenbouw
Nieuwjaarsreceptie 2013
De nieuwjaarsreceptie van het Kenniscentrum Kinderrechten, De Ambrassade en Vlaamse Jeugdraad, JINT,
Kinderrechtencoalitie en Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vond plaats op 25 januari 2013 in de Récyclart te
Brussel. Deze gezamenlijke activiteit biedt gelegenheid om relaties met de (jeugd)organisaties te bestendigen
en mogelijkheden tot overleg te creëren. Aan dit netwerkaspect werd in het bijzonder tegemoetgekomen door
het thema ‘Do It Yourself’, waarbij deelnemers een zelfgemaakt product konden uitwisselen met elkaar.
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Netwerkgroep Kinderrechten en jeugd (informeel overlegorgaan)
KeKi neemt bovendien actief deel aan het informeel overlegorgaan Netwerkgroep Kinderrechten en Jeugd,
waar informatie wordt uitgewisseld, samenwerkingsverbanden worden gecreëerd en activiteiten worden
afgestemd tussen de deelnemende organisaties. In 2013 werd in deze netwerkgroep onder meer over
In het kader van de samenwerking rond 25 jaar VRK vond op 6 juni 2013 een brainstorm plaats met de
verschillende leden van de netwerkgroep bij UNICEF in Brussel. Op 7 november 2013 werd, opnieuw bij
UNICEF, gewerkt naar een meer concrete aanpak. De verdere uitwerking hiervan, alsook de uitvoering, zullen
plaatsvinden in 2014.
Overleg JOP- (onderzoeks)databank
Zowel JOP als KeKi inventariseren (Vlaams) onderzoek over jeugd en kinderrechten in hun respectievelijke
databanken. Om overlap en dubbel werk te vermijden, en tevens complementariteit en samenwerking te
garanderen, werden op 22 april 2013 de gemaakte afspraken herbevestigd en waar nodig geconcretiseerd.
Deze afspraken hebben betrekking op de inventarisatie, mailing, bekendmaking van de inventaris,
samenwerking via kruisverwijzingen en het vervolgtraject.
c)

Andere overlegorganen

Hoorzitting veldtekening in het Parlement
Op 22 januari 2013 nam KeKi deel aan de presentatie van de veldtekening kinderrechten in het Vlaams
Parlement. In navolging hiervan werd in het TJK een artikel gepubliceerd en werden de geëvalueerde actoren
uitgenodigd om een forumtekst in te dienen (zie OD 1.4)
Overlegplatform n.a.v. het Derde Facultatief Protocol
KeKi nam deel aan een overlegplatform op initiatief van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
(NCRK) in het kader van de ratificatie van het nieuwe Facultatief Protocol bij het VRK inzake een
mededelingsprocedure. KeKi ondertekende het advies dat door het overlegplatform werd uitgebracht.
 Organisatie vierde 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 verslag (zie bijlage).
Op 4 april 2013 organiseerde het Kenniscentrum Kinderrechten de vierde adviesraad. Hier werden de
realisaties van 2012 besproken. De overstap naar 2013 werd gemaakt met opmerkingen en suggesties rond het
voortraject en meerjarenthema ‘Kinderrechten en Media’, de PAVO en de brugfunctie. De deelnemers werden
ook uitgenodigd om met een opinie of een thema met hoge actualiteitswaarde bij te dragen aan het TJK via de
rubriek ‘Forumtekst’.
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 Jaarlijkse organisatie van een studiedag in functie van een (jaar)thema
Op 6 juni 2013 organiseerde KeKi studievoormiddag van 6 juni ‘KeKi presenteert… de kinderrechtendatabank’
(zie OD 1.1).
 Activiteiten in het kader van het vervolgtraject van het thema ‘armoede’
De uitwerking van het thema ‘armoede’, waartoe in 2012 een ‘co-operative inquiry’ werd uitgevoerd, werd
verder gevaloriseerd in 2013. De resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd op de European Social
Work Research Conference en uitgewerkt in een tijdschriftartikel (zie OD 1.3 en 1.5).
 Activiteiten in het kader van het vervolgtraject van het thema ‘indicatoren’
In opvolging van het jaarthema van 2012 zetelde KeKi in de klankbordgroep ‘indicatoren’ (zie OD 2.1). Ook
werd deelgenomen aan het ISCI congres (zie OD 1.5) en werden 3 publicaties voorbereid zie OD 1.3). Op 14 juni
vond verder een overleg plaats met Vormen om meer toelichting te geven over het indicatorenwerk.
 Activiteiten in het kader van het voorbereidingstraject van het thema ‘kinderrechten en media’
Opstellen van de conceptnota Media
In januari 2013 werd de conceptnota ‘media’ opgesteld. In maart 2013 werd een eerste oplijsting gemaakt van
mogelijke deelthema’s binnen het meerjarenthema (o.a. digitalisering en nieuwe media, beeldvorming van
jongeren en nevenverschijnselen van media. Er werd ook gereflecteerd over de rol van media voor de werking
van het Kenniscentrum.

IN DE KIJKER
Media Trends presentatie Genève
Op 9 april 2013 verzorgde het Kenniscentrum een presentatie op de conferentie 'Media Trends: Children &
The Media - Challenging Crossroads' in Genève. In deze presentatie werd een kritische benadering
geformuleerd van de vaak veronderstelde aanwezigheid van media vanuit een kinderrechtenperspectief. In
deze context worden kinderrechten gezien als de mensenrechten van kinderen. Een
mensenrechtenbenadering werd gebruikt als holistisch kader waarbinnen het empowerment van relatief
machteloze groepen bereikt zou kunnen worden.

Beleidsadvies Kijkwijzer
Binnen het meerjarenthema ‘kinderrechten en media’ werd in 2013 het beleidsadvies ‘Een Kijkwijzer voor
Vlaanderen’ op eigen initiatief voorbereid. Het is het eerste advies van KeKi binnen het meerjarenthema
‘Kinderrechten en Media’. Het advies gaat in op een aantal actuele ontwikkelingen binnen het Vlaamse
medialandschap. In het eerste deel wordt de kinderrechtelijke achtergrond bij het thema geschetst. Dit wordt
gevolgd door een bespreking van het belang van een duidelijk classificatiesysteem. Daarna worden de
Belgische regels uiteengezet op basis van hun huidige vorm en wordt vooruitgekeken naar de vernieuwingen
als gevolg van de zesde staatshervorming. Vaak wordt het Nederlandse Kijkwijzer-model aanroepen als een te
volgen voorbeeld. Het Kijkwijzer-model is een hulpmiddel dat mediaproducten classificeert op basis van leeftijd
en andere factoren. Op basis van dit alles worden dan enkele kritische bedenkingen en acht aanbevelingen
gedestilleerd (zie ook OD 3.1).
Bijwonen vormingsinitiatieven van Mediaraven
KeKi nam in 2013 deel aan vormingen van Mediaraven, waarbij de focus lag op de volgende vragen: hoe gaan
jongeren om met nieuwe media? Wat betekent dat voor ons jeugdwerkers? En wat mogen we verwachten in
de nabije toekomst? Hoe kunnen we als organisatie zelf meer en beter gebruik maken van sociale media?
Welke rol spelen (nieuwe) media in de leefwereld van jongeren? Zijn er good practices te identificeren die de
uitoefening van de rechten van kinderen en jongeren bevorderen?
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Overleg met bevoorrechte partners in functie van het uitwerken van het jaarthema
In 2013 nam KeKi deel aan overleg met het KRC, Vormen en de Gezinsbond over het organiseren van een
gezamenlijk initiatief rond het thema ‘Beeldvorming over kinderen en jongeren’. Er werd afgesproken dat een
‘leidraad’ rond het rapporteren over kinderen en jongeren door journalisten zou worden ontwikkeld, samen
met een verzameling van getuigenissen van kinderen en jongeren die in contact kwamen met de media om de
gevolgen hiervan aanschouwelijk te maken. Deze producten zouden dan worden verspreid via journalistieke
kanalen en worden gepresenteerd op een studiedag in 2014.
Reactie ‘Lilet Never Happened’
Op 31 oktober vond het Kinder- en Jeugdfilmfestival ‘Filem’On plaats, waar de film ‘Lilet never happened’
vertoond werd en aan KeKi een inhoudelijke reactie werd gevraagd. Het ontbreken van consent van het meisje
dat de hoofdrol van kinderprostituee vertolkte, deed vragen rijzen, die aan de organisatoren van het festival en
aan de regisseur werden meegedeeld.
 Ad hoc acties die inspelen op actuele maatschappelijke, beleidsmatige of wetenschappelijke
evoluties
Country expert voor Europese studie naar ‘Missing Children’
In 2013 vond de tweede fase van de studie ‘Missing Children’ plaats, die betrekking had op de eigenlijke
verzameling van data. Op 9 februari 2013 stuurde KeKi de ingevulde ‘country fiche’ van België door naar
Ecorys, met daarin relevante data over vermiste kinderen in België.
Los van deze opdracht, nam KeKi eveneens deel aan de EU expert meeting die in het kader van deze studie
georganiseerd werd (op 14 mei 2013), waarop de aanbevelingen uit de studie voorgelegd werden aan een
aantal belangrijke stakeholders uit het veld.
Bijdrage ‘Establishing child-friendly justice’
In het kader van 'Assises de la justice', een forum waarop het justitieel beleid van de EU mee wordt
vormgegeven en bediscussieerd, leverde KeKi in november 2013 een bijdrage 'Establishing child-friendly
justice'. Op basis van KeKi's visie op kinderrechten werden in deze nota zes actuele Europese uitdagingen voor
een kindvriendelijke justitie aangehaald.
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 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 2013 leverde KeKi de volgende bijdragen:




April: De studievoormiddag van 6 juni ‘KeKi presenteert… de kinderrechtendatabank’ werd
gecommuniceerd via de nieuwsbrief van het Kinderrechtencommissariaat en de Kireco nieuwsbrief.
Juni: De studievoormiddag van 6 juni ‘KeKi presenteert… de kinderrechtendatabank’ werd
aangekondigd en opgevolgd op de website en in de nieuwsbrief van Alles over Jeugd.
September: De postacademische vorming ‘Kinderrechten en de publieke ruimte’ werd aangekondigd
en opgevolgd op de website en in de nieuwsbrief van Alles over Jeugd.
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Oktober: De postacademische vorming ‘Kinderrechten en de publieke ruimte’ werd aangekondigd en
opgevolgd op de website en in de nieuwsbrief van Uit De Marge en de VVJ.
December: De publicatie ‘Establishing Child Friendly Justice’ werd vermeld in de nieuwsbrief van het
Kinderrechtencommissariaat.

 Persberichten n.a.v. de eigen activiteiten of belanghebbend onderzoek
In tegenstelling tot de voorgaande jaren heeft KeKi in 2013 één persbericht opgesteld naar aanleiding van de
lancering van de databank en de voorstelling van de trajecten ‘Zwaartepunten’ en ‘Brugfunctie’. Dit persbericht
werd op 7 juni 2013 uitgestuurd naar 20 contactpersonen binnen klassieke media (radio, televisie en kranten).


KeKi berichten

In 2012 ontwikkelde KeKi voor het communiceren van de eigen activiteiten en resultaten naar het bredere
publiek nog een eigen communicatiekanaal, nl. de ‘KeKi-berichten’. Dit vanuit de vaststelling dat de bestaande
nieuwsbrieven niet altijd toereikend zijn (bijvoorbeeld wat timing betreft) voor het aankondigen van de eigen
activiteiten. Inschrijven voor deze berichten kan men heel eenvoudig via de website. Deelnemers van de PAVO
kregen ook de kans om zich via de evaluatie van de vorming in te schrijven.

IN DE KIJKER
KeKi berichten 2013
In 2013 werd dit communicatiemiddel verder ingeschakeld. Tot nu toe tekenden er 57 personen in op de
Engelstalige ‘KeKi-messages’, de Nederlandstalige versie ‘KeKi-berichten’ heeft 272 ingeschrevenen van een
zeer diverse achtergrond (beleid, praktijk en onderzoek). In 2013 werden de volgende ‘KeKi-berichten’
uitgestuurd:
 Januari: Engelstalig KeKi-bericht. Hierin werd een overzicht gegeven van de publicaties van 2012.
Daarnaast werd de datum voor de HR4DEV editie van 2014 bekendgemaakt.


April: Nederlandstalig KeKi-bericht. In dit bericht werd o.m. een oproep gedaan tot het indienen van
forumteksten voor het TJK, werd de beschikbaarheid van de KeKi-bib in de kijker gezet, werd het
vervolgtraject van het thema ‘kinderrechtenindicatoren’ toegelicht en het jaarthema ‘media’
aangekondigd. Er werd ook bericht over de beschikbaarheid van de publicatie m.b.t. HR4DEV. Tot slot
werden in het bericht de studienamiddag aangekondigd en werd een oproep gedaan voor
kandidaatstellingen voor de Adviesraad van KeKi.



Augustus: Nederlandstalig KeKi-bericht. De inhoud van dit bericht was volledig gewijd aan de
aankondiging van de PAVO ‘Kinderrechten en de publieke ruimte’ (zie OD 2.4).



September: Nederlandstalig KeKi-bericht. Dit bericht fungeerde als herinnering aan de organisatie
van de PAVO, zoals aangekondigd in het KeKi-bericht van augustus 2013.

 Activiteiten in het kader van het meerjarenthema ‘kinderrechten en jeugd’
Hoewel het meerjarenthema ‘kinderrechten en jeugd’ niet meer tot de focus behoorde in 2013, vonden toch
nog randactiviteiten plaats. Er werden meer bepaald een presentatie en een workshop verzorgd tijdens een
symposium in Canada (zie OD 1.5).
 Nieuwsbrief ‘Jong geleerd’
KeKi communiceerde zijn eigen onderzoek ook via de nieuwsbrief ‘Jong Geleerd’ van de afdeling Jeugd. In de
speciale editie van oktober voor thesisonderzoek, deed KeKi binnen de faculteit rechtsgeleerdheid van de KUL
aan de studenten met een 14 of hoger een oproep om voor deze nieuwsbrief een abstract van hun thesis door
te sturen.
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2.3 Het Kenniscentrum Kinderrechten brengt beleids- en praktijkvragen met betrekking tot kinderrechten op
de onderzoeksagenda van Vlaamse onderzoekers
Het plaatsen van beleids- en praktijkvragen met betrekking tot kinderrechten op de onderzoeksagenda van
Vlaamse onderzoekers werd door KeKi in de eerste plaats gefaciliteerd via de eigen georganiseerde
studiedagen en seminaries. In 2013 gebeurde dit via het opstellen van de conceptnota ‘brugfunctie’ (zie OD
1.4), de presentatie van de nota zwaartepunten (zie OD 1.2), de PAVO ‘kinderrechten en publieke ruimte’ (zie
OD 1.4) en in het voorbereidend traject naar enkele activiteiten die in de volgende beleidsperiode van start
gaan, zoals Research on Stage en een multidisciplinair gezamenlijk onderzoeksproject.
Daarnaast houdt KeKi voeling met de vragen die op praktijkvlak leven, niet alleen via regelmatig overleg met de
belangrijkste partners uit o.m. de bovenbouw, maar ook via het zetelen in de AV/Raad van Bestuur van andere
kinderrechten(gerelateerde) organisaties als de kinderrechtswinkel en Jong & Van Zin.
 Conceptnota ‘Brugfunctie’
In 2013 werd de conceptnota ‘Brugfunctie’ verder uitgewerkt. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een
literatuurstudie, focusgroepen met vertegenwoordigers uit beleid, praktijk en onderzoek, en een
documentanalyse (zie ook OD 1.4). Dit onderzoek is niet gericht op concrete inhoudelijk informatieoverdracht,
maar betreft eerder een benadering op meta-niveau, waarbij de focus ligt op de processen van
informatieoverdracht, kennisdeling en kennis cocreatie over kinderrechten in Vlaanderen.
2.4 Het Kenniscentrum Kinderrechten zet op korte en middellange termijn nationale en internationale
vormingen op

IN DE KIJKER
Organisatie van nationale vorming kinderrechten
Tweejaarlijks organiseert het Kenniscentrum Kinderrechten een nationale post-academische vorming (PAVO)
rond kinderrechten. In 2013 wilde de PAVO een forum zijn om vragen en knelpunten over de fysieke en
mentale plaats die kinderen en jongeren binnen de publieke ruimte willen, kunnen en mogen invullen, kritisch
te benaderen vanuit een kinderrechtenperspectief. De vorming richt zich op een brede doelgroep:
jeugdwerkers, welzijnswerkers, beleidsmedewerkers, juristen, advocaten, magistraten, kinderrechtenactoren,
NGO’s, onderzoekers… In navolging van de PAVO over kinderrechten in de publieke ruimte (2013) werden
sprekers, deelnemers en andere geïnteresseerden aangemoedigd om een bijdrage te leveren aan een
themanummer over 'Kinderrechten en de publieke ruimte' binnen het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten,
dat in 2014 zal verschijnen.
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 Internationale vorming
Naar aanleiding van de internationale vorming van 2012, werd in 2014 een rapport uitgebracht. Dit rapport
werd beschikbaar gesteld via de KeKi-website. Daarnaast werd de tweejaarlijkse internationale cursus ‘Human
Rights for Development’ (HR4Dev) van 2014 voorbereid.
Het internationale trainingsprogramma “Human Rights for Development (HR4DEV)” zal plaatsvinden in Gent in
de zomer van 2014. Het brengt de mogelijkheden en beperkingen van de mensenrechten in ontwikkeling en
ontwikkelingssamenwerking in kaart, met een specifieke focus op de rechten van het kind. Het programma
wordt verdeeld in twee delen, met een algemeen gedeelte van twee weken over mensenrechten en
ontwikkeling, en een thematisch gedeelte van twee weken over kinderrechten en globalisering. De
belangrijkste thema's omvatten een contextualisering van de mensenrechten in het ontwikkelingsdebat,
paradigmata van mensenrechten en ontwikkeling, kritische benaderingen van kinderrechten in theorie en
praktijk,
en
de
aanpak
van
mondiale
kinderrechten.
HR4DEV is een gezamenlijk initiatief van twee Vlaamse interuniversitaire partners: het Vlaams Interuniversitair
Onderzoeksnetwerk inzake Recht en Ontwikkeling (LAW & DEV) en het Kenniscentrum Kinderrechten, in
samenwerking met de Faculteit Rechten van UA, het Departement Sociaal Werk van de HoGent, het Human
Rights Centre van de UGent, de Vakgroep Sociale Agogiek van de UGent en het Leuvens Instituut voor
Criminologie.
Meer info over voorgaande edities is te vinden op www.hr4dev.be of op de website van KeKi www.keki.be.
2.5 Het Kenniscentrum Kinderrechten participeert aan internationale netwerken op het domein van
wetenschappelijke kennisontwikkeling van kinderrechten
Doorheen 2013 legde KeKi zich erop toe contacten met uiteenlopende internationale netwerken te leggen dan
wel te bestendigen.
 Alumni-netwerk internationale vormingen
In 2008, 2010 en 2012 namen in totaal een 130-tal deelnemers uit 61 verschillende landen deel aan de
internationale kinderrechtencursus. In 2013 ging het Kenniscentrum na hoe ze achteraf met het
cursusmateriaal aan de slag gingen in hun eigen professionele activiteiten. Dit gebeurde aan de hand van een
vragenlijst. Het antwoord van 23 alumni werd verzameld in een document, wat vervolgens verspreid werd via
de volgende kanalen:
De KeKi website
De nieuwsbrief van het European Network of Masters in Children’s Rights (editie juli 2013)
2
De voor dit doel ontworpen HR4DEV Alumni groep op Linked-In
 Child Rights Connect
In april 2013 werden informele afspraken gemaakt met Child Rights Connect (Zwitserland) voor het uitwisselen
van informatie m.b.t. het werk dat beide organisaties leveren. Child Rights Connect (de voormalig NGO Group
for the CRC) is een onafhankelijk non-profitnetwerk van 80 nationale, regionale en international organisaties,
netwerken en coalities. De uitgewisselde informatie had onder meer betrekking op het derde optioneel
protocol bij het VRK m.b.t. een klachtenprocedure.
 Children’s Rights Erasmus Academic Network (CREAN)
Op 24 en 25 september nam KeKi deel aan de conferentie “Children’s Rights Research: From Theory to
Practice” in Madrid, Spanje.
2

Raadpleegbaar
via
http://www.linkedin.com/groups/ALUMNI-Childrens-Rights-in-Globalised5069566?home=&gid=5069566&trk=anet_ug_hm&goback=.myg.gan_5069566
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 Contacten met Nederlandse onderzoekers
In 2013 werden de eerste stappen gezet in het uitbouwen van contacten met Nederlandse onderzoekers. Dit
werd besproken met Nederlands onderzoeker T. Liefaard, tijdens de adviesraad van 24 april 2013. Naar 2014
worden deze contacten uitgebreid en bestendigd.

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 “initiatieven nemen en adviezen verlenen
met betrekking tot de implementatie van de wetenschappelijke inzichten over de rechten van het kind”.
 Vraaggestuurde beleidsadviezen
Omgevingsanalyse
In het voorjaar van 2013 ontving KeKi van de afdeling Jeugd een eerste opdracht voor een vraaggestuurd
beleidsadvies. In opdracht van de Vlaamse Overheid heeft het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) de Draft
Omgevingsanalyse voor het Vlaamse Jeugd en Kinderrechten Beleidsplan (VJKRP) 2014-2019 gelezen en vanuit
een kinderrechtenbril van commentaar voorzien. De omgevingsanalyse werd grondig nagelezen, waarna
belangrijke normatieve kaders en aanvullingen vanuit het bestaand jeugd- en kinderrechtenonderzoek werden
toegevoegd. Hierbij lag de focus vooral op het uiteindelijke doel van de omgevingsanalyse - het komen tot een
duidelijke probleemanalyse over de stand van zaken m.b.t. kinderrechten in Vlaanderen - en niet op het bieden
van oplossingen, gezien het uitwerken van acties om aan de geïdentificeerde beleidsuitdagingen tegemoet te
komen nog uitgebreid aan bod zal komen in het latere traject van de Afdeling Jeugd, op basis van later samen
te stellen werkgroepen. De omgevingsanalyse werd ook voorzien van een begeleidende tekst, waarin o.m. de
gehanteerde methodologie bondig werd toegelicht.
Vorming aanspreekpunten kinderrechten
Op vraag van de Vlaamse overheid organiseerde het Kenniscentrum in 2013 een vorming voor de
aanspreekpunten Jeugd- en Kinderrechtenbeleid en andere geïnteresseerde ambtenaren. De deelnemers
kregen een inleiding tot het Kinderrechtenverdrag, alsook diens achtergrond en mechanismen. Daarnaast werd
de toepassing ervan in België, met in het bijzonder het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan, toegelicht.
Tot slot werd kort ingegaan op de rol van de aanspreekpunten.
Stadsmonitor
KeKi kreeg van de Dienst Stedenbeleid van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur de opdracht om advies te
verlenen bij het opstellen van een bestek voor belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren inzake een
kindfocus in de stadsmonitor. In een beknopt advies en een uitgebreider achtergronddocument lichtte KeKi toe
hoe het referentiekader van de kinderrechten gebruikt kan worden om dit belevingsonderzoek vorm te geven.
Er werd gekeken naar de mate waarin kinderen en jongeren als co-onderzoekers kunnen optreden, wat de
voordelen en beperkingen van "samenwerkende participatie" zijn, en hoe onderzoekers zo goed mogelijk
rekening kunnen houden met een diverse doelgroep kinderen en jongeren.
Beleidsadvies in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van Europa
Op vraag van de afdeling Jeugd werden eind 2013 de eerste stappen gezet tot het formuleren van een
beleidsadvies inzake het belang van het kind, in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van
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Europa in 2014. Het gaat meer specifiek om een haalbaarheidsstudie m.b.t. de juridische aspecten,
instrumenten, bepalingen, gouvernementele en niet-gouvernementele initiatieven e.a. uit te voeren om inzicht
te verschaffen in wat al bestaat (nationaal, Europees en internationaal) aan goede voorbeelden en waaraan
behoefte is (lacunes) in het kader van het belang van het kind. Op basis van dit overzicht moet de studie
adviseren m.b.t. de mogelijke invalshoek(en) om het belang van het kind te concretiseren tijdens het Belgische
voorzitterschap.
Hiertoe werden in een eerste fase alle gevonden beleids- en praktijkrelevante initiatieven in het kader van het
belang van het kind geïnventariseerd in een matrix en gepresenteerd aan het projectteam van het Belgisch
voorzitterschap (Joost Van Haelst, Malvina Govaert en Christel De Craim). In een tweede fase werd (1) een
extra matrix opgesteld, specifiek met het oog op het belang van het kind in familiezaken, (2) de originele
‘brede’ matrix nog verder aangevuld en vertaald naar het Engels, (3) een preliminaire analyse uitgevoerd op
deze ‘brede’ matrix, waarvan de resultaten in een kort Engelstalig overzicht werden gecommuniceerd. In 2014
wordt hier nog verder op gewerkt, in overleg met de Afdeling Jeugd.
 Beleidsadviezen op eigen initiatief
Kijkwijzer
Het beleidsadvies ‘Een Kijkwijzer voor Vlaanderen’ werd op eigen initiatief verzorgd (zie OD 2.1).
 Ad hoc beleidsadvies
Child Friendly Justice
Het advies ‘Establishing child-friendly justice’ werd ad hoc en op eigen initiatief verzorgd (zie OD 2.1).

4. KeKi als ‘lerende’ organisatie: vorming, training en opleiding
Binnen het Kenniscentrum Kinderrechten werd in 2013 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
21.01.2013

23.01.2013

07.02.2013
08.02.2013
08.02.2013
22.02.2013
25.02.2013
04.03.2013
20.03.2013
29.03.2013
04.04.2013

Doctoraatsverdediging S. Vindevogel: ‘From military to civilian life: Challenges and
resources in the transition of former child soldiers in northern Uganda’, Centre for
Children in Vulnerable Situations, Gent.
Human Rights Integration Training – Adopting a users’ perspective in human rights
research: ‘Freedom of expression, minorities and digital media: the methodological
strategies and challenges of multi-disciplinary and user-oriented approaches’,
presentatie en discussie, UGent.
Studiedag: ‘Samen Werken. Evolueren naar een academische werkplaats door en
voor cliënten, hulpverleners en wetenschappers’. Jeugdzorg Emmaus, UA.
Studienamiddag ‘Jong in Antwerpen en Gent. Bevindingen uit de JOP-monitor
Antwerpen-Gent’. Jeugdonderzoeksplatform, Brussel.
Forumdag Vlaamse Vereniging voor Criminologie, UGent.
Debatlunch ‘Chemie van een GAS’ Contactcomité voor Organisaties van Jeugdzorg,
Gent.
Studienamiddag ‘Onderhoudsbijdragen voor kinderen van beleid tot onderzoek…
en terug?’, HoGent, Vlaams Parlement, Brussel.
Vorming ‘Jongeren & nieuwe media’, Mediaraven vzw, Gent
Lezing ‘Social Media and the Construction of Identity’, UCSIA, Antwerpen.
Conferentie 'Naar een kindvriendelijke implementatie van het klachtenprotocol bij
het IVRK', NCRK, Brussel.
Conferentie ‘Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek’, VlaamsNederlands onderzoeksplatform Researching Children, Leiden.
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08-10.04.2013
15.05.2013
17.05.2013
28.05.2013
29-31.05.2013
23-25.09.2013
22.10.2013
24-26.10.2013
29.10.2013
02.12.2013
12.12.2013
13.12.2013
16.12.2013

Congres ‘Children & Media: Challenging Crossroads’, Webster University, Genève
Studievoormiddag ‘Huizen van het kind: schakels in een sterk lokaal gezinsbeleid?’
Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Brussel.
Vorming ‘Content Creation and Strategy voor sociale media’, Mediaraven vzw,
Gent
Open Forum ‘De impact van de crisis op kinderen’, Kinderrechtencoalitie
Vlaanderen, Brussel
de
3 Congres van de International Society for Child Indicators (ISCI), Seoul
Conferentie ‘Children’s Rights Research: From Theory to Practice’, CREAN, Madrid
Open Forum ‘De impact van de crisis op kinderen’, Kinderrechtencoalitie
Vlaanderen, Hasselt
Conferentie ‘Unfolding the unique potential of children’, Eurochild, Brussel
Doctoraatsverdediging E. Hemelsoet ‘A critical appraisal of policies and practices
focusing upon the right to education: The case of the Roma in Ghent’, UGent
Presentatie Apestaartjaren 4.3, Mediaraven & LINC, Gent
Netwerkmoment journalisten VTMKZOOM & JIM, Brussel
Lezing H. Cunningham ‘Kinderen en de Kindertijd – Een historisch perspectief’,
UGent
Slot open forum Kireco ‘De impact van de crisis op kinderen en jongeren’

5. Het financieel beleid van KeKi
In 2013 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 kreeg KeKi in het kader van de VIA akkoorden een bijkomende subsidie van 10.951,87 €.
Additioneel verwierf bijkomende eigen inkomsten ten bedrage van € 11.799,80 € voor de uitvoering van het
project missing children, het project stedenbeleid en eigen vormingsinitiatieven.
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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Kenniscentrum

Kinderrechten

Naam

Voornaam

Organisatie/Functie

ADRIAENSSENS

Peter

KU Leuven / Prof. / Kinderpsychiatrie / Kliniekhoofd

BERGHMANS

Min

Steunpunt Jeugdhulp / Directeur

BHUTANI

Sanghmitra

Minderhedenforum vzw / Stafmedewerker onderwijs

BRADT

Lieve

UGent / Dr. / Raad van Bestuur KeKi

BREMS

Eva

UGent - Vakgroep Publiek Recht / Prof.

CHRISTIAENS

Jenneke

VUB / Prof. / Algemene Vergadering KeKi

DE BECO

Gauthier

KU Leuven / Post-doctoraal onderzoeker

DE BROUWER

Ann

Hogeschool Gent / Lector jeugdrecht

DE SMET

Sofie

WVG Vlaanderen/Beleidsmedewerker

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 Sociale Agogiek / Prof. / Centre for Children in
Vulnerable Situations/ Coördinator

DESMET

Ellen

UGent / UA / Dr. / Algemene Vergadering KeKi

DUMORTIER

Els

Vrije Universiteit Brussel / Prof./ Raad van Bestuur KeKi

D'HONDT

Sarah

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind / Dr. / Voorzitter

DRIESKENS

Annemie

Gezinsbond / Gezinspolitiek secretaris

FIERS

Jan

Hogeschool Gent / Lector recht / Jeugdadvocaat

GEBOERS

Jef

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen / Coördinator

HERBOTS

Katrien

Sectorcoördinator Bijzondere Jeugdzorg (PPJ)

KOOIJ MARTINEZ

Alice

De Ambrassade vzw / Stafmedewerker Beleid

LAMOTTE

Ruth

Departement Onderwijs en Vorming - Afdeling Horizontaal Beleid /
Adj. van de directeur

LEMBRECHTS

Sara

Stafmedewerker KeKi

LEMMENS

Paul

KU Leuven - Human Rights Institute / Prof.

LIEFAARD

Ton

Leiden University Law School / UNICEF Professor of Children’s Rights

LIETEN

G.K.

Universiteit van Amsterdam / International Research on Working
Children Prof. / Directeur

MAES

Karin

Kinderrechtswinkel Gent / Kinderrechtencoalitie / Coördinator /
Voorzitter
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MORTIER

Kathleen

UGent – Vakgroep Orthopedagogiek/Assistente

NICAISE

Ides

KU Leuven – HIVA / Hoofddocent

NIEUWENHUYS

Olga

Universiteit Amsterdam - Department of Geography / Dr.

OP DE BEECK

Hanne

KU Leuven / Dr. / Stafmedewerker KeKi

PARMENTIER

Stephan
(LINC) / Prof.

KU Leuven - Faculteit Rechten - Leuvens Instituut voor Criminologie

PIESSENS

An

Onderzoekscentrum Kind en Samenleving / Directeur

PLEYSIER

Stefaan

KU Leuven / Prof. / Algemene Vergadering KeKi

PUT

Johan

KU Leuven / Prof. / Raad van Bestuur KeKi

REYNAERT

Didier

Hogeschool Gent Docent / Raad van Bestuur KeKi

ROOSE

Rudi

UGent / VUB / Prof. / Algemene Vergadering KeKi

UYTTERSPROT

Kurt

JINT vzw Team Internationaal Jeugdbeleid / Stafmedewerker

VANDENHOLE

Wouter

Universiteit Antwerpen / Prof. / Raad van Bestuur KeKi

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.

VANNIEUWENHOVE
Coördinator

Kaj

Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en Jeugdconsulenten (VVJ) /

VANDER LAENEN

Freya

UGent - Vakgroep Strafrecht en Criminologie / Prof.

VANDEVELDE

Stijn

Hogeschool Gent - Departement Sociaal- Agogisch Werk / Dr.

VANNIEUWENHOVE
Coördinator

Kaj

Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en Jeugdconsulenten (VVJ) /

VANOBBERGEN

Bruno

Kinderrechtencommissariaat / Kinderrechtencommissaris

VANSIELEGHEM

Nancy

LUCA Campus Sint-Lucas Gent / Diensthoofd Onderwijs

VETTENBURG

Nicole

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

VLAARDINGERBROEK

Paul

Universiteit van Tilburg / Prof.

VLIEGHE

Kathy

Stafmedewerker KeKi

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

