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Voorwoord

Beste lezer
Het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) heeft intussen reeds haar vierde volledige werkjaar achter
de rug! Bovendien was 2014 het eerste jaar van KeKi’s nieuwe beleidsperiode (2014-2017) waarin we
aan de slag gaan met een kersvers beleidsplan. Het is dan ook met veel plezier dat wij u het jaarverslag
van 2014 voorstellen. Het was een inspirerend en intensief jaar, waarin KeKi kon groeien – we kregen er
een fijne collega bij en mochten vier stagiairs en één jobstudent verwelkomen – en waarin we ook onze
expertise verder konden uitbreiden naar nieuwe (internationale) kennisdomeinen. Hierbij kunnen we
onder meer verwijzen naar het onderzoek dat werd verricht naar ‘Children’s Best interests’ naar
aanleiding van de Europese conferentie in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van
Europa, de leerrijke internationale cursus ‘Human Rights for Development’ (HR4DEV) waarin
verschillende globale kinderrechtenthema’s aan bod kwamen, en natuurlijk de boeiende uitwisseling
met het Wales Observatory for the Human Rights of Children and Young People over ‘child rights impact
assessments’ (CRIA).
Daarnaast vonden dit jaar verschillende activiteiten plaats in het kader van het meerjarenthema ‘media’,
werd er gewerkt rond kinderrechteneducatie, en werd er mee vorm gegeven aan de ‘JoKER-Cel’. Een
primeur was de eerste Research on Stage over het thema ‘zelfmoord bij kinderen en jongeren’ die een
bijzonder talrijk publiek kon boeien. Ook de basisactiviteiten werden hierbij niet verwaarloosd: de
onderzoeksdatabank kreeg een update, er werden velerlei vragen vanuit beleid, praktijk en onderzoek
beantwoord, en er verschenen vier interessante TJK-nummers. Al deze activiteiten en meer worden
verder toegelicht in dit jaarverslag.
2014 staat echter in de bredere sociale en culturele sector ook bekend als het jaar waarin zware
besparingen werden aangekondigd. Ook KeKi kon hierbij de dans niet ontspringen en zal het vanaf 2015
met minder subsidies moeten stellen. Wij blijven echter niet bij de pakken zitten en gaan, met een
onveranderde personeelsbezetting, op zoek naar alternatieve financiering, zodat we ook in 2015
maximaal kunnen inzetten op een rijke en functionele wetenschapscommunicatie over kinderrechten.
Dank aan iedereen die in 2014 bijdroeg tot een succesvolle werking van KeKi, en tot volgend jaar!

In naam van het volledige KeKi-team,
Didier Reynaert
Voorzitter
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OVER KEKI
Wie zijn we?
Wat doen we?

3

Kenniscentrum Kinderrechten – Jaarverslag 2014

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.



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
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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
2014 stond het meerjarenthema ‘kinderrechten en media’ centraal (zie OD 2.1. in dit verslag).
Doelstellingen
Het Kenniscentrum Kinderrechten heeft vier strategische doelstellingen (SD):





SD 1. KeKi bouwt kennis en expertise op inzake kinderrechten op basis van wetenschappelijk
onderzoek.
SD 2. KeKi ontsluit en communiceert wetenschappelijke inzichten over kinderrechten.
SD 3. KeKi adviseert en ondersteunt het Vlaamse jeugd en kinderrechtenbeleid op basis van
wetenschappelijk onderzoek.
SD 4. KeKi bewaakt de kwaliteit in het dagelijks management van de organisatie.

Deze strategische doelstellingen worden toegelicht in het tweede deel van dit jaarverslag, samen met de
bijhorende operationele doelstellingen (OD) en de realisaties in 2014.
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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 SociaalCultureel 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
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.

6

Kenniscentrum Kinderrechten – Jaarverslag 2014

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 sociaalen 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.

In 2014 werkten bij het Kenniscentrum Kinderrechten de volgende stafmedewerkers:
Kathy Vlieghe (80%, 1 januari 2010 - heden)
Algemene coördinatie en vorming
Kathy Vlieghe studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent en deed nog een
bijkomende specialisatieopleiding in documentatie- en literatuurwetenschappen. Zij
werkte als wetenschappelijk medewerkster op het Centrum voor de Rechten van het
Kind (UGent) van 1989 tot 2010. 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.
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Hanne Op de Beeck (60%, 1 januari 2012 – heden)
Onderzoek en beleidsadvisering
Hanne Op de Beeck 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 vorming
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 Nieuw-Zeeland, 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 (20%, 1 mei 2013 – heden)
SBO & 25 jaar kinderrechten
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. Ze werkte er meerdere
jaarthema’s uit waaronder ‘geweld tegen kinderen’, ‘uitval en uitsluiting in het
onderwijs’ en ‘beeldvorming over kinderen en jongeren’. Ook werkte ze samen met de
collega’s van de Franstalige zusterorganisatie la CODE aan het Alternatief Rapport van
de NGO’s over de toepassing van het Kinderrechtenverdrag in België. 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. Sinds mei
2013 is Nele voor 20% tewerkgesteld bij KeKi.
Katrien Herbots (60%, 19 mei 2014 – heden)
Onderzoek en beleidsadvisering
Katrien studeerde Rechten (1995) en Aanvullende Opleiding in de Criminologische
wetenschappen (1996) aan de KU Leuven. Recentelijk volgde ze de Masterclass in Public en
Social Profit Management aan de Antwerp Management School (2011-2012). Op
academisch niveau is ze de afgelopen jaren werkzaam geweest aan het Instituut voor
Personen en Familierecht (KU Leuven), Centrum voor de Rechten van het Kind (UGent) en
het Instituut voor Sociaal Recht (KU Leuven). Dit werd afgewisseld met tewerkstellingen
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binnen de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, het Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk (waaronder Nieuwsbrief Jeugdrecht -de voorloper van de e-zine ‘TJK Actua- en het project
Slachtoffer in Beeld) en als sectorcoördinator Bijzondere Jeugdzorg bij het Pluralistisch Platform Jeugdzorg (nu:
SOM vzw- de federatie van sociaal ondernemingen). Sinds 19 mei 2014 is Katrien halftijds werkzaam bij KeKi.
Sofie Marnef (1 januari – 31 maart 2014)
‘Een kijkwijzer voor Vlaanderen
Sofie Marnef behaalde haar Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen en
volgde daarna nog een jaar de lerarenopleiding. Sofie was stagiaire bij het
Kinderrechtencommissariaat en bij UNICEF België. Van 1 januari tot en met 31 maart
2014 werkte zij bij KeKi, waarbij ze onder meer het project ‘Kijkwijzer’, in het kader van
het thema ‘media’ uitwerkte. Eind maart verliet zij KeKi om een carrière te starten in de
advocatuur.
Stagiairs
Arie Zoontjes (stagiair, 1 september 2013 – 30 juni 2014)
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
hij, in samenwerking met KeKi, een onderzoek uit naar het informatiezoekgedrag van
kinderrechtenprofessionals, met als titel 'Information Seeking Behaviour of Child's Rights Professionals: a Case
Study'. Hij gebruikt hiervoor de Kinderrechtendatabank als uitgangspunt en vervulde een ondersteunende rol
tijdens de focusgroepen in het traject ‘Brugfunctie’.
Jakub Dyszarz (stagiair, 15 februari – 15 mei 2014)
Jakub Dyszarz was masterstudent in de rechten (intussen afgestudeerd) aan de University of Gdańsk in Polen.
Hij werkte eerder reeds als jobstudent bij KeKi in het kader van de internationale cursus van 2012, en
vervoegde KeKi op 15 februari opnieuw als stagiair in de rechten. In deze hoedanigheid bood Jakub
voornamelijk steun bij het uitwerken van de beleidsadviezen (o.m. de vergelijking tussen internationale en
Europese beleidsagenda’s) en het functioneel onderzoek van KeKi. In het kader van deze tweede opdracht
werkte hij onder meer een app uit waarin alle EHRM case law inzake het belang van het kind wordt
geïnventariseerd. Jakub werd uitgenodigd deze app te presenteren op het Europees congres ‘The Best Interests
of the Child’ dat op 9 en 10 december werd georganiseerd te Brussel naar aanleiding van het Belgisch
voorzitterschap van de Raad van Europa.
Francesca Ciarmatori (stagiair, 1 oktober – 16 december 2014)
Francesca Ciarmatori studeert “Human Rights and Multilevel Governance” aan de universiteit van Padua, Italië.
Via een Erasmusbeurs bood haar opleiding haar de mogelijkheid om drie maanden stage te lopen bij een NGO
in het buitenland. Bij KeKi kon Francesca het onderzoeksvoorstel van haar masterthesis over het recht op
onderwijs voor meisjes vormgeven. Ze maakte daarvoor actief gebruik van het netwerk aan organisaties dat
KeKi haar bood. Daarnaast was ze rapporteur tijdens de conferentie ‘Best Interests of the Child’, georganiseerd
door het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europa. Tenslotte assisteerde Francesca de algemene KeKiwerking bij Research on Stage, het evaluatierapport van de internationale cursus en de publicatie van het
Routledge Handbook, en vertegenwoordigde ze KeKi op een aantal Europese evenementen in Brussel.
Laura De Vlam (stagiair, 7 oktober – 18 december 2014)
Laura De Vlam is studente pedagogische wetenschappen optie sociale agogiek aan de Universiteit Gent. In het
najaar van 2014 startte zij haar stage bij KeKi. Zij vervulde een ondersteunende rol bij de praktische
voorbereiding, het verloop en de opvolging van KeKi’s eerste Research on Stage op 9 oktober. Daarnaast deed
9
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ze opzoekingswerk voor KeKi’s meerjarenthema ’media‘. Meer in het bijzonder focuste zij zich op een eerste
inventarisatie van ‘onlinehulpverlening aan jongeren‘.
Jobstudent
Emma Ver Elst (jobstudent, 4 augustus – 15 september 2014)
Emma Ver Elst voerde als jobstudent bij KeKi een nieuwe update uit van de onderzoeksdatabank (zie OD 2.1).
Bij het afronden van deze update stonden er 437 onderzoeksfiches en 79 kruisverwijzingen met de JOPdatabank online.
Kathy Vlieghe, Sara Lembrechts, Hanne Op de Beeck, Katrien Herbots en Nele Willems blijven in 2015
verbonden aan 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.

Figuur 1. Organigram van het Kenniscentrum Kinderrechten

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.
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OVER 2014
De belangrijkste activiteiten in de kijker
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MEERJARENTHEMA KINDERRECHTEN EN MEDIA
Focus op beeldvorming over kinderen en jongeren

In 2014 werd het thema ‘beeldvorming van kinderen
en jongeren’ uit het meerjarenthema ‘kinderrechten en
media’ gelicht. Meer specifiek werd onderzocht in
welke mate de wijze waarop kinderen en jongeren via
de media worden geportretteerd, gerelateerd is aan
hun zelfwaardering. Deze studie werd gebaseerd op
cijfers
van
de
derde
monitor
van
het
Jeugdonderzoeksplatform (enkel de postenquête).
Over deze studie werd op de volgende manieren
gecommuniceerd: (1) via een onderzoeksrapport, dat
gratis kan worden gedownload op de website keki.be,
(2) een presentatie op de studiedag ‘kinderen uit beeld
verdwenen’,
georganiseerd
door
het
Kinderrechtencommissariaat (NL) en op de conferentie
Foto: KeKi-beeldvormingsstudie in de pers
’25 years CRC’, georganiseerd door de universiteit
Leiden (ENG) en (3) via het uitsturen van een persbericht, naar aanleiding waarvan over de studie werd
gecommuniceerd in Metro (voorpagina), Het nieuwsblad online en Knack online.
Daarnaast nam KeKi deel aan het marktcafé op de Dag van de Jeugdhulp met als thema ‘Nieuwe media in de
jeugdhulp’. De organisatie van deze dag lag in handen van het Agentschap Jongerenwelzijn in samenwerking
met de werkgeversorganisaties voor de sector bijzondere jeugdzorg. KeKi lichtte naast zijn algemene werking,
in het bijzonder de databank en de studie ‘beeldvorming van kinderen en jongeren’ toe.

Een

kijkwijzer

voor

Foto: Keki op ‘Dag van de Jeugdhulp’

Eveneens in het kader van

Vlaanderen
het thema ‘media’ bracht KeKi in
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2014 op eigen initiatief het beleidsadvies ‘een kijkwijzer voor Vlaanderen’ naar buiten. De focus van dit advies
heeft betrekking op de beschikbaarheid van informatie om na te gaan of media-materiaal al dan niet geschikt is
voor kinderen en jongeren. Het begrip “media-materiaal” wordt ruim opgevat. Er wordt ingegaan 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. De tekst omvat een korte analyse van dit
systeem, op basis waarvan enkele kritische bedenkingen en acht aanbevelingen worden geformuleerd.
WETENSCHAPSCOMMUNICATIE
Mind de bridge: eerste stappen tot het verder uitwerken van KeKi’s ‘brugfunctie’
Wetenschapscommunicatie over kinderrechten vormt een belangrijke opdracht van KeKi. Om deze opdracht zo
goed mogelijk te vervullen, wordt actief onderzoek gevoerd en expertise opgebouwd over een goede
wetenschapscommunicatie-methode en adviespraktijk, in het kader van het traject ‘brugfunctie’. In 2013
startte KeKi dit traject met de organisatie van 3 focusgroepgesprekken. In die drie focusgroepen gingen beleid,
praktijk en onderzoek met elkaar in dialoog over de rol van KeKi als brug en knowledge broker tussen
verschillende kennis-actoren in het kinderrechtenveld. Daarnaast onderzocht de begeleidende literatuurstudie
een mogelijke kruisbestuiving tussen kinderrechten en knowledge management. In 2014 werd de input van
beide deelonderzoeken samengebracht en verwerkt tot een beknopte nota die de dagelijkse werking van KeKi
als wetenschapscommunicator over kinderrechten een extra theoretische omkadering biedt, en tevens
handvatten aanreikt voor de invulling van specifieke activiteiten zoals de Kinderrechtendatabank en Research
on Stage. De inzichten die KeKi in de loop van dit traject verwierf, werden gepresenteerd op het congres 25
years CRC in Leiden in november, waar de studie achteraf werd ingediend voor publicatie in het Conference
Book.
Een zomerse update van de onderzoeksdatabank
In de zomer van 2014 vond een update van de
onderzoeksdatabank plaats: de nieuwste lopende en
recent afgewerkte Vlaamse onderzoeksprojecten
“De KeKi databank groeide dus in zeer korte tijd uit tot
een dankbaar en waardevol instrument. Mooi
werden geïnventariseerd en in de databank
meegenomen hierbij is dat deze kwaliteitsvolle invulling
opgenomen. Daarnaast werden per thema
mee zorgt dat het perspectief van kinderrechten (nog)
kruisverwijzingen naar de databank van het
meer geïntegreerd raakt in de mindset van de
Jeugdonderzoeksplatform geïntegreerd, om de
gebruiker”
Diederik, stagebegeleider Jeugdcriminologie
algemene gebruiksvriendelijkheid van beide databanken
te versterken. Momenteel worden via de KeKi databank
1018 artikels, 537 instrumenten, 437 Vlaamse
onderzoeksprojecten en 171 boeken over kinderrechten
ontsloten. Daarnaast werden in totaal 79 kruisverwijzingen met de JOP-databank toegevoegd. De KeKidatabank wordt steeds intensiever gebruikt door onderzoekers, beleidsmakers en praktijkwerkers. Daarnaast
vormen ook studenten een belangrijk doelpubliek. Dit blijkt onder meer uit een bijdrage van Diederik Hoedt in
TJK-ezine (Hoedt, 2014. Waarom de KeKi databank voor stagebegeleiers een must is. Ezine TJK, (6),
http://www.jeugdenkinderrechten.be/?action=publicatie_detail&id=312).
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Eerste Research on Stage: “Awel, ik zie het niet meer zitten”
Via de nieuwe activiteit ‘Research on Stage’ (ROST) wenst KeKi actueel onderzoek dat bijdraagt aan een
verhoogde wetenschappelijk kennis van kinderrechten, letterlijk en figuurlijk op een podium te plaatsen. Door
de kennis over kinderrechten meer toegankelijk te maken, draagt KeKi bij aan een verdiepende ontsluiting en –
verbreding ervan. De eerste editie ging door op donderdagvoormiddag 9 oktober 2014 in het Beurskafee te
Brussel.

1

Het onderzoek uitgevoerd door de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) aan de Universiteit Gent was het
uitgangspunt voor de eerste Research on Stage. EZO analyseerde de gespreksverslagen van jongeren met
suïcidale gedachten of depressie die met de hulp- en informatielijn voor kinderen en jongeren contact
opnamen. Dit onderzoek verscheen als forumtekst in het tweede nummer van het Tijdschrift van Jeugd en
2
Kinderrechten van 2014 Onder het thema ‘Awel, ik zie het niet meer zitten’ werd aan beleid, praktijk en
onderzoek ruimte geboden om met elkaar in dialoog te treden over het thema zelfdoding bij jongeren. De
deelname was gratis maar met een verplichte inschrijving.
Aanvullend op de sprekers en de KeKi-medewerkers schreven 100 personen (maximumcapaciteit van de zaal)
zich voor de Research on Stage in. Zij vertegenwoordigden een mix van beleid, praktijk en onderzoek. Na een
voorstelling van de aanleiding tot het onderzoek (Awel vzw) en de onderzoeksresultaten zelf (EZO, UGent)
volgde een verdere bespreking, vertaling en ontsluiting van wat jongeren over hun zelfdodingsgedachten en/of
–pogingen aan Awel vertelden. Via zes Ronde Tafels, begeleid door
experten uit onderscheiden hoeken, werd dieper ingegaan op een
“Zeer afwisselend, informeel en
aantal punten die vanuit het onderzoek naar voren werden
deskundig. Vooral zin gekregen om
geschoven. Buiten Awel en EZO namen de volgende organisaties
meer te lezen en te gebruiken in de
hieraan deel: (1) het Centrum ter Preventie van Zelfdoding met
praktijk”
aandacht voor de rol van de Zelfmoordlijn1813 en (h)erkennen van
Deelnemer RoST
signalen en risico-inschatting, (2) de Zorg voor Suïcidepogers waarbij
dieper werd ingegaan op het aanbod voor en ondersteuning van jongeren die een poging achter de rug
hebben, (3) de Gezinsbond en haar opdracht als gezinsondersteuner, in het bijzonder de ouders en (4) het
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk dat zich richtte op online hulpverlening bij en voor jongeren. Een
1

E. DUMON, A. ARNOUTS, G. PORTZKY en C. VAN HEERINGEN, Awel, ik zie het niet meer zitten. Een kwalitatieve analyse van
chatgesprekken, e-mails en forumberichten met betrekking tot suïcide, Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Universiteit Gent
in opdracht van Awel vzw, 2014, 70 p.
2
E. DENYS, “Awel, ik zie het niet meer zitten”, TJK 2014, 2, 198-196.
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concluderend woord werd verzorgd door de Kinderrechtencommissaris, dhr. Bruno Vanobbergen. Op de
afsluitende receptie die KeKi aanbood, konden de deelnemers verder netwerken en uitwisselen.

Foto’s: Enkele sfeerbeelden vanop Research on Stage
Van de Ronde Tafels werd verslag genomen onder de vorm van fact
sheets. Een overzicht van over de Ronde Tafels heen wederkerende
punten die een verderzetting, opvolging, uitwerking… verdienen,
werden verwerkt in een samenvattende overzichtsbijdrage van de
voormiddag.
Deze
documenten
en
overige
informatie
(onderzoeksrapport EZO, presentatie sprekers…) zijn online beschikbaar
via keki.be.

“Je hoort en bespreekt visies
van alle partijen en er is de
bereidheid om één platform te
vormen in het belang van alle
kinderen en jongeren”
Deelnemer RoST

TJK: themanummer ‘Jongeren in de publieke ruimte’, en nog veel meer…
Al sinds de oprichting verzorgt KeKi de redactie van het Tijdschrift voor Jeugd- en
Kinderrechten. Naast wetenschappelijke artikels waarin een grondige analyse wordt
gebracht van een jeugd-of kinderrechten-gerelateerd thema, worden in dit tijdschrift ook
forumteksten opgenomen. Een forumtekst is een opiniërende bijdrage geschreven naar
aanleiding van een actuele gebeurtenis of vanuit de ervaring van een bepaalde organisatie
of individu. Op die manier biedt deze rubriek een forum voor praktijk- of
beleidsmedewerkers.
De volgende bijdragen waren niet te missen in 2014: de forumbijdrage met een visie- en reflectietekst
aangaande het thema integrale jeugdhulp vanuit een gezamenlijk onderzoek UGent/UA, het onderzoek
‘Zelfdoding bij jongeren’ van Awel en het artikel over crisisjeugdhulp en jonge mantelzorgers, beide
onderzoeksprojecten vanuit Kind & Samenleving. Het themanummer van 2014 handelde dan weer over de
plaats die kinderen en jongeren binnen de publieke ruimte willen, kunnen en mogen invullen. Dit
themanummer was het resultaat van de presentaties, tussenkomsten en discussies die plaatsvonden tijdens de
postacademische vorming die KeKi organiseerde in het najaar van 2013.
Een stevige groei voor de KeKi berichten
Sinds 2013 brengt KeKi de ‘KeKi-berichten’ uit, elektronische publicaties waarin wordt bericht over de output
en planning van eigen activiteiten en de resultaten van recent afgerond onderzoek. In 2014 werden in totaal
zes afzonderlijke KeKi-berichten uitgestuurd. De ledenlijst van de KeKi berichten blijft traag maar gestaag
groeien. Figuur 1 visualiseert de groei van de geabonneerden op de Nederlandstalige KeKi berichten en de
Engelstalige KeKi messages.
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Geabonneerden KeKi berichten en KeKi messages
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Figuur 1: Aangroei leden KeKi berichten (NL)
Sommige KeKi-activiteiten lijken een positief effect te hebben op de aangroei van de ledenlijst. Zo kan de groei
in de KeKi berichten in oktober 2014 worden toegeschreven aan nieuwe leden die zich inschreven n.a.v.
Research on Stage. De groei van de KeKi messages op het einde van 2014 werd hoogstwaarschijnlijk
veroorzaakt door de aankondiging van de nieuwe HR4DEV cursus die zal doorgaan op 2015. Door de sterke
groei van de KeKi messages, heeft deze lijst op 31 december 2014 meer leden (N=574) dan de KeKi berichten
(N=309).
KEKI VORMINGEN: NATIONAAL EN INTERNATIONAAL
Internationaal: HR4DEV editie 2014
KeKi kijkt terug op een succesvolle tweede editie van het
International Training Programme 'Human Rights for Development
(HR4DEV)', die plaatsvond in Gent van 27 juli tot 22 augustus 2014.
Net zoals in 2012 werd de internationale vorming rond
kinderrechten in deze ruimere cursus ingebed. Deelnemers konden
opteren voor de hele cursus (4 weken), 1 module (2 weken) of losse
sessies van minstens een halve dag.

Human Rights for Development richtte zich op een
brede doelgroep van ‘toekomstige leidersfiguren’ uit
beleid, praktijk en onderzoek. Zowel professionelen
uit NGO’s, beleid, overheid en internationale
organisaties,
alsook
academici
en
doctoraatsstudenten, namen aan de cursus deel. Zij
vormden een multidisciplinaire groep van 48 hoog
gekwalificeerde deelnemers van over de hele
wereld. In totaal waren 28 verschillende
nationaliteiten vertegenwoordigd. Een verslag van
enkele deelnemers is te vinden op de website
www.hr4dev.

"The training you organized was timely, high level,
facilitated by all magnificent professors across the world
(with lively experiences) and organized by very humble and
friendly Belgian people. It was really a splendid time for
me! This is a session where every development practitioner
across the globe should go through”
Addisu, deelnemer uit Ethiopië
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HR4DEV bracht de mogelijkheden en beperkingen van de mensenrechten in ontwikkeling en
ontwikkelingssamenwerking in kaart (algemene module 1), met een bijzondere focus op kinderrechten
(thematische module 2). De belangrijkste thema's omvatten (1) een contextualisering van de mensenrechten in
het ontwikkelingsdebat, (2) paradigma's van mensenrechten
en ontwikkeling, (3) een kritische benaderingen van de
“It's always enriching to hear different
rechten van kinderen in theorie en praktijk, en (4) de aanpak
points of view to have a better
van mondiale uitdagingen voor kinderrechten. De ‘algemene’
appreciation of not only development but
insteek in de lezingen en workshops uit module 1 bestreken
also cultures and countries”
een breed scala van onderwerpen, met inbegrip van de
Zhe, deelnemer uit China
universaliteit van de mensenrechten, een human rights based
approach op ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking, het recht op ontwikkeling, bottom-up
perspectieven,
rechtspluralisme,
de
exploitatie
van
grondstoffen
en
transnationale
mensenrechtenverplichtingen. De thematische benadering in Module 2 spitste zich toe op een
interdisciplinaire benadering op kinderrechten (incl. een juridisch, sociologisch, sociaal werk en antropologisch
perspectief), strategieën en methoden voor implementatie, kritische benaderingen op kinderrechten, culturele
diversiteit en gender, armoede, migratie en gewapend conflict.
De opleiding was gericht op het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van
mensenrechten (inclusief kinderrechten). Dit gebeurde via een gemengde methodologie, voornamelijk d.m.v.
lezingen en workshops, maar ook via open fora, een kinderrechtenwandeling, een film en een individuele
opdracht.
Een overzicht van het programma en andere relevante documenten zijn te vinden op www.hr4dev.be en op
www.keki.be.

Foto’s: enkele sfeerbeelden HR4DEV
© Sofie Lembrechts
Nationaal: ‘in house training’ over de ‘Kind- en Jongere-effectrapportage (JoKER)’
KeKi organiseert vraaggestuurde ‘in house trainingen’, op maat van de organisatie die het verzoek indient.
Capaciteitsopbouw bij de Vlaamse overheid, alsook in het bijzonder bij de Afdeling Jeugd en de
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Aanspreekpunten Jeugd- en Kinderrechtenbeleid, staat hierbij centraal. In 2014 stond deze opdracht in het
teken van de JoKER-Cel die ondersteuning biedt tot het verder implementeren en verspreiden van de JoKER.
Oprichting JoKER-Cel
In het najaar van 2014 startte de Afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen een traject op tot inrichting van een JoKER-Cel binnen het niveau van de Vlaamse administratie.
Met deze inrichting wenst de Afdeling gevolg te geven aan KeKi’s beleidsadvies en bijhorend
onderzoeksrapport uit 2012 dat een evaluatie van de JoKER inhield. Een van de belangrijke conclusies in dit
3
beleidsadvies was de overmatige focus op JoKER als product en minder op JoKER als proces. Als mogelijke
oplossing voor dit onevenwicht werd de oprichting van een JoKER-Cel geadviseerd. Deze Cel zou alle expertise
over JoKER binnen de Vlaamse overheid moeten samenbrengen en mix van rollen op zich nemen
(ondersteuner, organisator van vormingen, kennisverzameling en verspreiding…).
De JoKER-Cel bestaat momenteel uit beleidsmedewerkers vanuit de afdeling Jeugd van het Agentschap SociaalCultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (voorzitter en secretaris), de Dienst Wetsmatiging en de
beleidsdomeinen Kind en Gezin, Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid & Gezin (beleidsmedewerker
armoede, aanspreekpunten kinderrechten en/of beleidscel wetskwaliteit). Op korte termijn wenst de JoKERCel in te zetten op ondersteuning zodat het JoKER-proces meer naar de voorgrond wordt gebracht waardoor
de procedure van de JoKER wordt vergemakkelijkt. Op langere termijn zou de rol van de JoKER-Cel liggen in een
duurzame en kwaliteitsvolle opvolging van de JoKER als proces, product én procedure.
Rol KeKi
KeKi neemt op dit ogenblik deel aan de JoKER-Cel als expert
waarbij een van de toekomstige opdrachten het vervullen
van een ondersteunende rol op vlak van het verzorgen van
een vorming kan zijn. Het doelpubliek is hier ruimer dan enkel
de aanspreekpunten Kinderrechten. De meeste JoKER’s
worden immers opgemaakt binnen de juridische dienst van
een beleidsdepartement. Vanuit de JoKER-Cel werd wederom
het belang van ondersteuning voor het bewerkstelligen van een aandachtsverschuiving naar het proces van de
opmaak van een JOKER sterk benadrukt. Dit leidt tot vier actiepunten: (1) uit de bestaande JoKER’s goede
praktijken en voorbeelden selecteren, (2) het adviesproces binnen Afdeling Jeugd doorlopen en in een
procedure gieten (criteria, handvatten…), (3) actualiseren, verfijnen, herschrijven van de handleidingen en
afstemmen met RIA-handleiding (en bij het uitbreiding het RIA-proces) en (4) aanbieden van vorming.
KeKi zal instaan voor het vormingsaanbod, nl. vraaggestuurde inhouse-training, dat zich zal richten tot de
opstellers van JoKERS en waarbij Aanpreekpunten Kinderrechten zich steeds mogen aansluiten. In 2014 werden
de eerste stappen gezet tot het ontwikkelen van een dergelijke ‘vorming op maat’. De vorming is gepland om
door te gaan in de eerste helft van 2015.
→ Ook een in-house training aanvragen? Stuur ons een mailtje via info@keki.be

3

Een belangrijke kanttekening is dat KeKi de evaluatie uitvoerde op een moment dat op Vlaams niveau volop gesleuteld
werd aan de reguleringsimpactanalyse, waarbij onder meer een focusverschuiving van product naar proces werd beoogd.
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IN DE KIJKER: 25 JAAR KINDERRECHTENVERDRAG
Veel aandacht voor deze bijzondere gebeurtenis
In 2014 werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind (VRK) een kwarteeuw oud. Deze verjaardag werd in de
verf gezet met verschillende festiviteiten, waarop KeKi niet ontbrak. De expertise die in 2014 werd opgebouwd,
vormde hiervoor de basis. Op het door de Leidense universiteit georganiseerde congres '25 years CRC' werden
onder meer de resultaten van het onderzoek over KeKi's brugfunctie voorgesteld in de presentatie 'A Future of
Mess, Confusion and Complexity? Towards the Realization of Children’s Rights: Lessons from Knowledge
Management'. KeKi's onderzoek over beeldvorming van kinderen en jongeren en de relatie met hun zelfbeeld
werd op ditzelfde congres toegelicht in de presentatie 'The power of perceptions. The relation between media
images and the self-esteem of Flemish children and youth'. Ook op de UNICEF kinderrechtentop kon KeKi niet
ontbreken. De JoKER evaluatiestudie werd er voorgesteld op de ronde tafel 'kinderrechtentoets'. Voorts
werden de festiviteiten van UNICEF België bijgewoond, waarin KeKi, in het bijzijn van Koningin Mathilde, mee
debatteerde over, o.m., kinderrechten in het onderwijs.
Daarnaast legden we naar aanleiding van deze bijzondere verjaardag samen met de Ambrassade, de
Kinderrechtencoalitie, het Kinderrechtencommissariaat en UNICEF België een leerrijik traject af rond het thema
'Kinderrechteneducatie'. Een belangrijk evenement in dit licht was het Open Forum van de
Kinderrechtencoalitie, dat handelde over kinderrechteneducatie in het onderwijs. Voor de bijhorende
publicatie, nl. het tiende kinderrechtenforum, voorzag KeKi de bijdrage 'Wat is kinderrechteneducatie? Op zoek
naar definities'. Het volledige kinderrechtenforum van Kireco, waarin deze en nog vele andere interessante
bijdragen kunnen worden gelezen, is te vinden op de website van onze collega’s:
www.kinderrechtencoalitie.be.

Foto’s: enkele sfeerbeelden 25 jaar kinderrechten
BELEIDSADVISERING
Focus op het Belang van het Kind
KeKi brengt vraaggestuurde adviesverlening uit in opdracht van de Vlaamse overheid en formuleert daarnaast
ook advies op eigen initiatief. Dit gebeurt met bijzondere aandacht voor het wetenschappelijk karakter van de
adviesverlening, door een heldere formulering van de onderzoeksvraag, het bepalen van de geschikte
onderzoeksmethode en het onafhankelijk rapporteren over de stand van de wetenschap. Het zwaartepunt van
het vraaggestuurd beleidsadvies lag in 2014 op het onderzoek en het bijhorend beleidsadvies dat werd
uitgevoerd in opdracht van de Afdeling Jeugd. Daarnaast werden twee kleinere vraaggestuurde adviezen
gerealiseerd en werd in het kader van het meerjarenthema ‘media’ op eigen initiatief een advies over een
kijkwijzer geformuleerd. Over dit laatste werd reeds eerder in dit verslag (onder ‘meerjarenthema
kinderrechten en media’) gerapporteerd.
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Children’s best interests between theory and practice

Foto: coverbeeld Europees congres ‘Best Interests of the Child’
©E. Merille
Bron: bestinterestsofthechild.be
In opdracht van de Vlaamse overheid (Afdeling Jeugd) werkte KeKi een brede inventarisatie uit van bestaande
nationale en internationale initiatieven die de belangen van kinderen vrijwaren. Op basis van een verdiepende
analyse van deze initiatieven, werden vervolgens vier belangrijke aandachtspunten naar voor gebracht die
betrekking hebben op de vertaling van het belang van het kind als principe naar een werkbaar begrip voor
de praktijk. Deze vier aandachtspunten zijn: (1) de moeilijke werkbaarheid van een eerder vaag en algemeen
principe, (2) mogelijke belangenconflicten, (3) een correcte en volledige participatie van het kind bij het
bepalen van zijn of haar belang en (4) verschillen en overeenkomsten in het bepalen van belangen op het
individuele en het beleidsniveau. Voor elk aandachtspunt worden, op basis van de geïnventariseerde
voorbeelden, concrete suggesties gedaan over hoe men hier in de praktijk mee kan omgaan. Het beleidsadvies
is gebaseerd op een uitgebreider onderzoeksrapport dat werd voorgesteld op het Europees congres ‘Best
Interests of the Child. A dialogue between theory and practice. Focus on best interests of the child in family
cases’.
Seminarie ‘Child Rights Impact Assessments’
Op 3 en 4 juni kwam Simon Hoffman van Wales observatory on Human Rights of Children and Young People op
studiebezoek in Vlaanderen. KeKi verzorgde, deels in opdracht van de Afdeling Jeugd, zijn ontvangst: hiertoe
werd het tweedaagse seminarie ‘Child Rights Impact Assessments between theory and practice’ georganiseerd.
Op dit seminarie werden, onder meer op basis van expertise over CRIA en JoKER, ideëen en ‘good practices’
over CRIA uitgewisseld tussen KeKi, de afdeling Jeugd en afgevaardigden van de bovenbouworganisaties.
Daarnaast werden mogelijke pistes voor toekomstige samenwerking tussen KeKi, de Afdeling Jeugd en het
Wales observatory geëxploreerd. Naar aanleiding van deze bijeenkomst volgde Hoffman ook een deel van de
zomercursus HR4DEV en trad hij op als moderator op een workshop op het Europees congres ‘Best Interests of
the Child. A dialogue between theory and practice. Focus on best interests of the child in family cases’.
European policy agenda’s
Op vraag van de Afdeling Jeugd werd de nota “The European and International Policy Agendas on Children,
Youth and Children’s Rights”, die werd opgesteld naar aanleiding van het Belgisch EU voorzitterschap in 2010,
geüpdatet. Dit gebeurde aan de hand van een inventarisatie en vergelijking van Europese en internationale
beleidsagenda’s over kinderen, jongeren en kinderrechten.

20

Kenniscentrum Kinderrechten – Jaarverslag 2014

TOT SLOT
KeKi presenteert…
De output van alle KeKi activiteiten die in dit jaarverslag werden besproken, werd bekendgemaakt via
verschillende publicaties en presentaties. Hieronder staan alle referenties van 2014 nog eens opgesomd. De
teksten en/of slides kunnen integraal worden gedownload via keki.be.
Publicaties
Desmet, E., Op de Beeck, H. (2014). Strategic decisions in setting up child rights impact assessments. Revue
générale de droit, 44, (1), 125-151.
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.
Lembrechts, S. (2014). Boekbespreking: Children’s Rights from Below – Cross-cultural perspectives &
Reconceptualising Children’s Rights in International Development – Living Rights, Social Justice,
Translations, in Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, (2), 219-225
Op de Beeck, H. (2014). De betekenis van beelden. De invloed van beeldvorming op de zelfwaardering van
kinderen en jongeren. Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw.
Op de Beeck, H. (2014). Children's rights indicators from theory to implementation: the Flemish case. Child
Indicators Research. DOI 10.1007/s12187-014-9240-z.
Op de Beeck, H., Herbots, K., Lembrechts, S., Willems, N., Vlieghe, K. (2014). Children’s best interests
between theory and practice. A discussion of commonly encountered tensions and possible solutions based
on international best interests practices and policy strategies since 2004. Gent: Kenniscentrum
Kinderrechten vzw.
Willems, N. (2014). Wat is kinderrechteneducatie? Op zoek naar definities. In: Kinderrechtencoalitie
Vlaanderen vzw (2014). Kinderrechtenforum 10. Kinderrechteneducatie in het onderwijs (p. 17-25), Gent:
Kinderrechtencoalitie vzw.
Vlieghe, K. (2014). Rapport panelgesprek ‘Een leidraad voor het politioneel verhoor van minderjarigen in
het kader van de Salduz-wet’, verslagboek studienamiddag TJK, p. 75-83.
Presentaties
Lembrechts, S. (2014). A future of mess, confusion and complexity? Lessons from Knowledge Management
for the realisation of Children’s Rights. Paper gepresenteerd op ’Conference 25 years CRC’, georganiseerd
door de Universiteit Leiden, Leiden, 17-19 november 2014.
Op de Beeck, H. (2014). De betekenis van beelden. De invloed van negatieve beeldvorming op de
zelfwaardering van Vlaamse kinderen en jongeren. Paper gepresenteerd op ‘Kinderen uit beeld
verdwenen?’, studiedag georganiseerd door KRC en de Privacycommissie, Brussel, 28 april 2014.
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Op de Beeck, H. (2014). The Power of Perceptions. The relation between media images and children and
youth’s self-esteem. Paper gepresenteerd op ’Conference 25 years CRC’, georganiseerd door de
Universiteit Leiden, Leiden, 17-19 november 2014.
Op de Beeck, H. (2014). Het kind- en jongere- effectrapport in Vlaanderen. Paper gepresenteerd op de
Kinderrechtentop, georganiseerd door UNICEF, Leiden, 20 november 2014.
Op de Beeck, H. (2014). Children’s best interests between theory and practice. Discussion topics based on
international best interests practices. Paper gepresenteerd op de European conference on the Best
Interests of the Child, georganiseerd door de Waalse, Vlaamse en federale overheid, Brussel, 9-10
december 2014.
Op de Beeck, H. (2014). Monitoring children’s best interests: main findings and discussion topics from the
workshop. Interventie op de European conference on the Best Interests of the Child, georganiseerd door
de Waalse, Vlaamse en federale overheid, Brussel, 9-10 december 2014.
Vlieghe, K. & Lembrechts, S. (2014). How to organize a children’s rights training course. Presentatie in het
kader van de internationale cursus Human Rights for Development, 14 augustus 2014.
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Tot binnenkort!
We zien u graag terug in 2015
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Gedragen door een interuniversitair platform van onderzoekers verbonden aan de volgende instellingen:

