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Dit advies werd opgesteld op vraag van de afdeling Jeugd binnen het Departement Cultuur, Jeugd, Sport
en Media van de Vlaamse Overheid.

Aanleiding
Een van de opdrachten van het Kenniscentrum Kinderrechten (hierna KeKi) bestaat uit het verzamelen
van expertise over kinderrechten binnen de Vlaamse onderzoeksgemeenschap en deze te ontsluiten via
de onderzoeksdatabank van KeKi.1 Zo kan een analyse van deze databank bijdragen tot het identificeren
van bestaand onderzoek en onderzoeksuitdagingen over kinderen in Vlaanderen.
Dergelijke analyse start met een goed overzicht van wat er wel allemaal reeds bestaat. Daarom bracht
KeKi in 2013 de thematische zwaartepunten in het Vlaams kinderrechtenonderzoek in kaart (Op de
Beeck et al., 2013). In 2015 volgde een nieuwe analyse waarbij geopteerd werd voor een combinatie van
een cijfermatige en inhoudelijke aanpak. Het aantal onderzoeksprojecten werd eerst per trefwoord en
vervolgens per subthema, zoals opgenomen in de onderzoeksdatabank, gemeten. Daarna werden de,
sinds 2013, nieuw geïnventariseerde onderzoeksprojecten inhoudelijk toegelicht (Herbots et al., 2015).
Beide publicaties bieden een overzicht van bestaand wetenschappelijk onderzoek over kinderrechten,
uitgevoerd aan Vlaamse academische instellingen en geïnventariseerd in de Kinderrechtendatabank van
KeKi. Ze geven een eerste vaststelling weer welke thema’s een centrale plaats innemen in
kinderrechten(gerelateerd) onderzoek en welke onderwerpen minder aan bod komen of zelfs buiten
beeld vallen.
Intussen is er een tendens merkbaar om beleidsbeslissingen te baseren resp. te staven op inzichten uit
wetenschappelijk onderzoek (cf. evidence-based beleid) (Devroe et al., 2008; voor een kritische analyse,
zie o.m. Christiaens et al., 2015).
Ook in kinderrechten-gerelateerde beleidsdocumenten van de Vlaamse overheid wordt deze vraag naar
wetenschappelijke inzichten vastgesteld. Evenzeer werpen op kinderrechten toezichthoudende
instanties onderzoeksvragen op om knelpunten te staven, verder uit te diepen, mogelijke oplossingen te
kunnen aanreiken…
Dit advies wil beide sporen samenbrengen. Via een vergelijking van KeKi’s zwaartepuntenanalyse met
een aantal (beleids)documenten wil voorliggend advies overgaan tot identificatie van gelijklopende
zwaartepunten, thematische verschillen en mogelijke grijze zones en/of hiaten in kinderrechtenthema’s.

1

KeKi’s kinderrechtendatabank, operationeel sinds 2011, bestaat uit drie deeldatabanken. Naast de Vlaamse
onderzoeksdatabank bevat het eveneens een instrumentendatabank en een publicatiedatabank. De
kinderrechtendatabank kan integraal, in het Nederlands en in het Engels, worden geraadpleegd via
www.kekidatabank.be.
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1. Kadering van het beleidsadvies
1.1.

KeKi’s zwaartepuntenanalyse

Voorliggend beleidsadvies vertrekt vanuit twee KeKi-publicaties waarin de Vlaamse
kinderrechtenonderzoeksdatabank wordt doorgelicht (Op de Beeck et al., 2013 en Herbots et al., 2015).
Beide publicaties worden als bijlage bij het advies toegevoegd en zijn eveneens terug te vinden op
www.keki.be via de rubriek ‘publicaties’.
KeKi’s onderzoeksdatabank bevat onderzoeksprojecten die werden opgestart tijdens of na 2004. Met
‘Vlaams’ worden alle onderzoeksprojecten bedoeld die aan een Vlaamse universiteit of
onderzoeksinstelling zijn uitgevoerd of die expliciet gaan over een Vlaams thema. De inventarisatie van
de Vlaamse onderzoeksdatabank wordt opgemaakt (en zo accuraat mogelijk bijgehouden) op basis van
zes inhoudelijke selectiecriteria. Deze criteria zijn de volgende:
(1) projecten waarin kinderrechten op zich worden bestudeerd;
(2) projecten over bedreiging of schendingen van kinderrechten;
(3) projecten over interventies die kinderrechten beogen te bevorderen;
(4) kindervriendelijkheidstoetsen;
(5) projecten die kinderrechten in hun methodologie implementeren, en
(6) jeugd- of kindermonitoren op basis waarvan kinderrechtenonderzoek kan worden gevoerd.
Zowel lopende als afgeronde onderzoeksprojecten worden in de inventaris opgenomen. Meer informatie
over de concrete inventarisatieprocedure is te vinden in Op de Beeck et al. (2012) en www.keki.be via de
rubriek ‘databank’.
KeKi’s kinderrechtendatabank is onderverdeeld in dertien trefwoorden gerelateerd aan (thema’s binnen)
kinderrechten. Bij de opmaak van de inventarisatie werd uitdrukkelijk afgestapt van een exclusieve focus
op het Kinderrechtenverdrag, vanuit de insteek dat kinderrechten ruimer gaan dan dit verdrag. Dit
uitgangspunt wordt ook in KeKi’s visie op kinderrechten sterk benadrukt (Kenniscentrum Kinderrechten,
2012).

1.2.

Referentiedocumenten

In dit beleidsadvies worden de resultaten voortvloeiend uit de twee analyses van de
kinderrechtenonderzoeksdatabank door KeKi vergeleken met een aantal documenten. Welke thema’s
sporen samen? Is de aandacht voor thema’s gelijklopend? Waar zijn er verschillen? Waar kan
kinderrechtenonderzoek een bijdrage leveren? Waar is meer kinderrechtenonderzoek resp. aandacht
voor kinderrechtenthema’s nodig?
In overleg met de Afdeling Jeugd binnen het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de
Vlaamse overheid worden de volgende documenten geselecteerd:
- Beleidsnota Jeugd 2014-2019 van Vlaams Minister van Jeugd en coördinerend Minister
Kinderrechten, dhr. Gatz2 (hierna: Beleidsnota Jeugd);

2

Raadpleegbaar via http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beleidsnotas-van-de-vlaamse-regering-20142019.
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-

-

Beleidsbrief Jeugd 2015-2016 van Vlaams Minister van Jeugd en coördinerend Minister
Kinderrechten, dhr. Gatz3 (hierna: Beleidsbrief Jeugd);
het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2015-20194 (hierna: JKP);
de slotbeschouwingen inzake België van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind van 18 juni
2010 over het Kinderrechtenverdrag en de bijbehorende protocollen5 (hierna:
Slotbeschouwingen CRK);
het jaarverslag 2014-2015 van het Kinderrechtencommissariaat6 (hierna: Jaarverslag KRC).

De vraag naar resp. de fundering van een stelling/keuze op basis van wetenschappelijke inzichten binnen
deze documenten vormt het selectiecriterium voor de vergelijking.

1.3.

Een vergelijking op twee niveaus

Voor dit beleidsadvies vindt er een tekstanalyse op twee niveaus plaats, namelijk een thematische
tanalyse en een onderzoeksanalyse (zie voor de methodologie 2.1.).

1.3.a. Een thematische analyse
De numerieke weergave (m.n. het aantal onderzoeksprojecten per trefwoord, en hierbinnen per
subthema in de onderzoeksdatabank) van wetenschappelijk kinderrechtenonderzoek in de KeKi
databank (zie 2.1. en Herbots et al., 2015) wordt gelegd naast de referentiedocumenten.
Per referentiedocument wordt nagegaan hoeveel ruimte elk kinderrechtentrefwoord inneemt.
Dergelijke analyse geeft reeds een eerste inzicht over de mate waarin wetenschappelijk onderzoek zich
verhoudt tot het gevoerde (kinderrechten-gerelateerde) beleid en de werking van op kinderrechten
toezichthoudende organen.

1.3.b. Een onderzoeksanalyse
In een tweede beweging worden de verwijzingen naar (nood aan) onderbouw binnen ieder
referentiedocument opgelijst. Via een samenlezing van de twee zwaartepuntenanalyse’s van KeKi wordt
het bestaande kinderrechtenonderzoek met betrekking tot dit onderwerp geplaatst naast deze vraag
naar onderbouw.
Op deze manier wordt per referentiedocument de aanwezigheid of het ontbreken van relevant - lopend
en afgesloten - kinderrechtenonderzoek in kaart gebracht.

3

Raadpleegbaar via https://cjsm.be/jeugd/beleidsnotas-en-brieven.
Raadpleegbaar via http://jkp.vlaanderen/.
5
Raadpleegbaar via http://www.kinderrechtencommissariaat.be/rapporten-en-slotbeschouwingen en
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kinderrecht_toezicht_internationaal.aspx.
6
Raadpleegbaar via http://www.kinderrechtencommissariaat.be/jaarverslagen.
4
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2. Methodologie
2.1.

Inhoudsanalyse

Dit advies baseert zich op een inhoudsanalyse (zie o.m. Mortelmans, 2009) van een aantal documenten.

2.1.a. Thematische analyse
Voor het eerste deel van dit beleidsadvies, nl. de thematische screening, vormen de dertien trefwoorden
van de KeKi databank het uitgangspunt. Het gaat hierbij om de volgende thema’s:
- beleid;
- gezin;
- gezondheid en welzijn;
- justitie;
- kinderen in kwetsbare situaties;
- kinderrechten algemeen;
- kinderrechten (inter)nationaal;
- kindertijd;
- media;
- mensenrechten;
- onderwijs;
- vrije tijd, spel en cultuur;
- werk.
Elk trefwoord staat in de databank verder onderverdeeld in subthema’s (zie www.databank.be/opac en
Herbots et al, 2015).
Deze trefwoorden en bijhorende subthema’s nemen de vorm aan van codewoorden.
Tegen de achtergrond van de codewoorden worden de vijf referentiedocumenten (zie 1.2.) ontleed. In
eerste instantie wordt nagegaan of het codewoord voorkomt in de referentietekst. Indien het
codewoord in de referentiedocument voorkomt, wordt in tweede orde de plaats ervan in de tekst in
kaart gebracht. De registratie wordt steeds gelinkt aan een gecodeerd subthema.
Het aantal weergaves van een relevant codewoord (i.c. subthema) wordt geteld. Dit gebeurt onder de
vorm van toekenning van gewichten. De vermelding van een codewoord in de titel krijgt gewicht 3, in
een subtitel krijgt gewicht 2 en een verwijzing naar het codewoord binnen het onderwerp geldt als 1. Bij
de analyse van de Slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind gebeurt de
vaststelling enigszins anders. Hier wordt het aantal woorden geteld van de paragraaf die dit onderwerp
behandelt. Omdat er in deze tekst niet gewerkt wordt met (sub-)titels, krijgt elk woord gewicht 1. Dit laat
toe om ook binnen dit referentiedocument een ‘ranking’ van de thema’s te maken.
Het totaal van de getallen bij de subthema’s die deel uit maken van een trefwoord worden opgeteld en
per trefwoord geregistreerd. Dit totaalcijfer dient voor dit advies als weergave van de mate waarbinnen
een referentiedocument aandacht uitgaat naar een kinderrechtentrefwoord.
Deze cijfermatige analyse per referentiedocument wordt vervolgens naast het cijfermatig overzicht
binnen de meest recente zwaartepuntanalyses van KeKi (Herbots et al.: 11) gelegd.
4

Door deze thema’s gestructureerd en systematisch in kaart te brengen, wordt een overzicht geboden
over de al dan niet samensporing van onderzoeksmatige en beleidsmatige aandacht voor een aantal
kinderrechtenthema’s.
Voor de inventarisatie van thema’s wordt gewerkt met standaardfiches.
Elk referentiedocument wordt op de volgende wijze geanalyseerd:
- Thema’s: hier staat een oplijsting van de dertien trefwoorden uit de onderzoeksdatabank van
KeKi en de hiermee samenhangende subthema’s. Voor het trefwoord ‘Vrije tijd, spel en cultuur’
bijvoorbeeld betekent dit de volgende onderverdeling in subthema’s: algemeen - jeugdwerk publieke ruimte.
- Telling hoofdthema’s: het totaal aantal punten van de subthema’s die onder een trefwoord
thuishoren, worden hier weergegeven.
- Telling subthema’s: per subthema wordt via gewichten het aantal weergaves geteld.
- Vindplaats in ‘referentiedocument’: de plaats in het referentiedocument waar verwezen wordt
naar een codewoord wordt hier geregistreerd.

2.1.b. Onderzoeksanalyse
Het twee deel van dit beleidsadvies gaat vervolgens dieper in op de plaats die (de vraag naar)
onderbouw inneemt in de vijf referentiedocumenten.
De data voor de inventarisatie wordt gehaald via een diepgaande screening van de
referentiedocumenten en daarin de verwijzing naar onderbouwing. Sleutelwoorden in deze zoektocht
zijn ‘onderzoek’, ‘vraag naar informatie’, ‘vraag naar ondersteuning’, ‘in kaart brengen’, ‘projecten’,
‘vraag naar data’, ‘analyse’, ‘denkoefening’, ‘meting’ en ‘verdiepingsstudie’.
Ook op varianten van deze woorden wordt gezocht (bv. vraag naar ondersteuning: ondersteunen van,
ondersteunend zijn, steun geven aan…).
Op basis van deze ingang wordt binnen de referentiedocumenten verder gezocht naar toepasselijke
bepalingen.
In antwoord op de vraag naar onderbouw wordt per doelstelling resp. thema uit het te analyseren
referentiedocument verwezen naar onderzoek geïnventariseerd in de onderzoeksdatabank van KeKi. Van
ieder onderzoek wordt de korte inhoud geschetst met vermelding van de betrokken onderzoeker(s) en
het jaartal waarin de studie eindigt (werd beëindigd) (zie 2.3.).
Voor de inventarisatie wordt gebruik gemaakt van een standaardfiche met de volgende velden:
‘doelstelling of thema uit betreffende referentiedocument’, ‘vraag naar onderbouw’ en ‘KeKi’s
zwaartepuntanalyse’.

2.2.

Grenzen van voorliggend advies

Voorliggend beleidsadvies dient te worden gelezen en begrepen binnen de volgende begrenzingen.
Een eerste reeks grenzen heeft te maken met de eigenheid van de onderzoeksdatabank van KeKi.

5

Het uitgangspunt van dit beleidsadvies wordt gevormd door het lopend en afgesloten
kinderrechtenonderzoek in Vlaanderen dat op dit moment geïnventariseerd staat in de databank van
KeKi. Hoewel KeKi regelmatig onderzoeksinstanties aanschrijft en zelf actief relevante webpagina’s van
deze instituten screent, is het niet ondenkbaar dat een relevante studie zijn weerslag niet heeft gekregen
in de databank of dat een geïnventariseerd lopend project intussen voortijdig is stopgezet.7
Deze databank is bovendien niet de enige onderzoeksdatabank gerelateerd aan kinderen en jongeren in
Vlaanderen. Zo inventariseert ook het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP), een interuniversitaire
samenwerking gericht op het voeren van jeugdonderzoek, het bredere Vlaamse jeugdonderzoek. Om
onderzoeksontsluiting te optimaliseren, werken KeKi en JOP samen voor hun inventarisatieopdracht en
werden concrete afspraken gemaakt om beide onderzoeksdatabanken zo goed mogelijk op elkaar af te
stemmen. Het onderscheid tussen kinderrechten(gerelateerd) onderzoek (KeKi databank) en
jeugdonderzoek (JOP databank) is echter niet altijd eenduidig. Het voorliggende beleidsadvies kan
daarom beperkt zijn in de zin dat sommige onderzoeksprojecten die eveneens relevant zijn voor het
kinderrechtendomein, mogelijks in de JOP-databank werden opgenomen in de plaats van in de KeKi
onderzoeksdatabank.
Voorts is het belangrijk te weten dat de trefwoorden bij een te inventariseren onderzoek door de KeKi
stafmedewerkers zelf worden toegekend. Soms is het thema zeer duidelijk te bepalen, maar er zijn ook
onderzoeksprojecten die minder eenduidig binnen een thematische categorie kunnen worden
ondergebracht. Hoewel de fiches steeds worden teruggekoppeld naar de hoofdonderzoeker van het
project, kan een zekere graad van subjectiviteit in de categorisering dan ook niet helemaal worden
uitgesloten.
Tenslotte is er het gegeven dat aan een onderzoek vaak verscheidene trefwoorden (en subthema’s)
worden toegekend, afhankelijk van de thematiek die het belicht. Regelmatig wordt dus een onderzoek
meervoudig geteld. De cijfermatige weergave van het totaal aantal onderzoeken per trefwoord ligt
bijgevolg hoger ligt dan het totaal aantal onderzoeksfiches dat op dit moment in de databank is
opgenomen. De frequenties dienen bijgevolg vooral te worden opgevat als bredere indicatoren of
‘barometers’ voor de mate waarin er in het geïnventariseerde onderzoek aandacht bestaat voor een
specifiek thema.
In tweede orde vormt de aard van de opdracht een grens.
De te analyseren referentiedocumenten situeren zich elk op een bepaald (beleids)niveau en
bevoegdheidsdomein (met name Vlaamse bevoegdheid, federale materies resp. internationaal niveau).
Ze worden uitgevaardigd door diverse internationale en nationale actoren (met name Vlaamse minister,
Vlaamse overheid, Kinderrechtencommissariaat en het VN-Comité voor de Rechten van het Kind).
De vergelijking van de referentiedocumenten met de KeKi databank beslaat bijgevolg niet het geheel van
de geïnventariseerde kinderrechtenthema’s. Het trefwoord ‘gezin’ in de databank bijvoorbeeld bevat
heel wat subthema’s die federale materie zijn, waaronder (echt)scheiding, ouderlijk gezag,
omgangsrecht en onderhoudsgelden. Deze subthema’s zijn bijgevolg niet of in zeer beperkte mate in
Vlaamse referentiedocumenten terug te vinden.
De analyse van ieder referentiedocument moet dus worden gekaderd binnen de context waarin het is
opgesteld.

7

Dergelijke tekortkomingen mogen steeds bij KeKi gemeld worden via info@keki.be.
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Een vergelijking van de analyses tussen de referentiedocumenten onderling is omwille van bovenstaande
redenen niet mogelijk.
Dit advies beperkt zich tot slot tot het niveau van inventarisatie van frequentie van thema’s en op elkaar
aansluitende antwoorden op vraag naar onderbouw. Een diepgaande ontleding en studie van de
resultaten hoort hier niet bij.

2.3.

Weergave van het onderzoek

In de rapportage van de resultaten van relevant kinderrechtenonderzoek worden de namen van de
onderzoekers8 vermeld. In de KeKi databank is wel steeds opgenomen wie promotor is en aan welk
onderzoekscentrum het onderzoek wordt uitgevoerd.
Ook het jaartal waarin het project afliep of waarin het einde van het project is voorzien, wordt
opgenomen (bv. “Jaspers, 2016”). Als de einddatum niet geweten is, wordt de begindatum weergegeven,
met een aanduiding dat de einddatum onbekend is (bv. “Jaspers, 2012-…”). Als noch begin- noch
einddatum gekend is, wordt enkel de naam van de onderzoeker weergegeven (bv. “Jaspers”).
Als bijlage bij dit advies wordt per geanalyseerd referentiedocument een referentielijst van de
opgenomen onderzoeken opgenomen.

8

Aangezien niet alle projecten een promotor hebben – bijvoorbeeld sommige projecten in hogescholen en
kenniscentra – wordt er in de mate van het mogelijke consistent verwezen naar de onderzoeker. Wanneer enkel de
promotor, en niet de onderzoeker(s), gekend is, wordt de naam van de promotor vermeld. Naar projecten
waarvoor geen enkele duidelijke betrokkene wordt gevonden, wordt verwezen met ‘X’.
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3. Thematische analyse
De thematische analyse heeft registratie en inventarisatie tot voorwerp. De beeldvorming van aandacht
voor kinderrechtengerelateerde thema’s binnen elk referentiedocument valt uiteen in twee grote
inventarisaties.
De eerste inventarisatie geeft een overzicht weer van de grootorde waarin kinderrechtenthema’s een
reflectie kennen in de onderscheiden referentiedocumenten. Per referentiedocument wordt de
rangorde van de gecodeerde trefwoorden en bijhorende subthema’s bepaald in volgorde van de zwaarst
doorwegende aanwezige kinderrechtenthema’s (zie bijlage 1. Matrix telling thematische analyse). Deze
resultaten worden hieronder kort toegelicht.
Een tweede inventarisatie gaat dieper in op de volgorde van subthema’s die binnen ieder
referentiedocument het zwaarst doorwegen. Aangezien deze weergave niet expliciet het voorwerp van
voorliggend vraaggestuurd beleidsadvies uitmaakt, maar wel een interessante inkijk biedt, wordt dit
overzicht als bijlage (bijlage 2. Matrix telling subthema’s) toegevoegd.

3.1.

Kinderrechtenonderzoek op trefwoord in de databank van KeKi

Een cijfermatige weergave van het kinderrechtenonderzoek in Vlaanderen wijst uit dat
kinderrechtengerelateerd wetenschappelijk onderzoek zich in belangrijke mate richt op thema’s die
vrijwel automatisch aan kinderrechten worden gelinkt (Herbots et al., 2015: 10-14; zie figuur 1).

Kinderrechtenonderzoek op trefwoord
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Gezondheid en welzijn
Kinderen in kwetsbare situaties
Onderwijs
Kinderrechten algemeen
Gezin
Justitie
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Vrije tijd, spel en cultuur
Kinderrechten (inter)nationaal
Kindertijd
Beleid
Mensenrechten
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Figuur 1. Kinderrechtenonderzoek op trefwoord in de databank van KeKi
Het meeste onderzoek is namelijk terug te vinden binnen te trefwoorden ‘Gezondheid en welzijn’,
‘Kinderen in kwetsbare situaties’, ‘Onderwijs’ en ‘Kinderrechten in het algemeen’. Deze thema’s
omvatten echter uiteenlopende subthema’s. Dit vertekent bijgevolg enigszins het zwaartepuntbeeld. In
dit opzicht is de plaats van ‘Onderwijs’ in deze rangorde een waardevolle indicatie. Dit specifieke thema
neemt een redelijk centrale plaats in het kinderrechtenonderzoek in.
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Een aantal onderzoeken neemt cijfermatig een tussenpositie in. De onderzochte thema’s vinden
regelmatig aanknoping met actuele beleids- en praktijkrelevantie, waaronder media en vrije tijd, spel en
cultuur.
Sommige onderwerpen vallen grotendeels wél uit het onderzoeksbeeld binnen Vlaanderen. Het meest
opvallende hierin is de minimale aanwezigheid van studies over ‘Werk’ vanuit een
kinderrechteninvalshoek. Ook onderzoek naar kinderrechten gelinkt aan ‘Beleid’ en ‘Kindertijd’ is slechts
beperkt aanwezig.

3.2.

Aandacht voor kinderrechtenthema’s binnen de Beleidsnota Jeugd

Uit de analyse van de Beleidsnota Jeugd vloeit voort dat op het vlak van kinderrechtelijke thema’s veel
aandacht uitgaat naar ‘vrije tijd, spel en cultuur’ en ‘kinderrechten algemeen’ (zie figuur 2.). Dat valt ook
uitdrukkelijk samen met de bevoegdheidsdomeinen Jeugd en Cultuur van de betrokken minister, dhr.
Gatz.
In de beleidsnota is evenzeer aandacht voor thema’s die strikt genomen het beleidsdomein van de
betrokken minister voor Jeugd overschrijden, waaronder ‘Gezondheid en welzijn’, ‘Onderwijs’, ‘Media’
en ‘Werk’. Deze transversale aandacht voor kinderrechtenthema’s beantwoordt evenwel aan de
opdracht van de Minister van Jeugd die binnen de Vlaams regering ook is aangeduid als coördinerend
minister Kinderrechten komen.
Opvallend hierbij is wel dat hoewel ‘media’ als beleidsdomein eveneens onder de bevoegdheid valt van
de betrokken minister, van een heuse kruisbestuiving, alleszins op vlak van expliciete aandacht, niet kan
worden gesproken.
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Figuur 2. Thematische aandacht voor kinderrechtenthema’s binnen de Beleidsnota Jeugd
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Drie kinderrechtenthema’s vallen buiten het gezichtsveld van de Beleidsnota, met name ‘Justitie’, ‘Gezin’
en ‘Mensenrechten’. De afwezigheid van aandacht voor ‘Justitie’ kan mogelijks verklaard worden door
de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de deelstaten. Justitie is tot op heden immers
grotendeels federale materie. De Beleidsnota Jeugd daarentegen is een Vlaams beleidsdocument. Ook
voor het thema ‘Gezin’ kan de gegeven staatstructuur een verklarende factor zijn (bv. materies gelinkt
aan (echt)scheiding, ouderlijk gezag en omgangsrecht, onderhoudsgelden… vormen federale
aangelegenheid). Evenwel kan ook Vlaanderen optreden in gezinsaangelegenheden. Gezin valt echter
binnen het beleidsdomein van een andere minister dan Jeugd, met name de Vlaamse Minister voor
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Afgezien van de logisch verklaarbare zwaarst doorwegende aandacht voor ‘Vrije tijd, spel en cultuur’ en
‘Kinderrechten algemeen’ binnen de Beleidsnota Jeugd valt de redelijke gelijklopende thematische
onderzoeksaandacht met de databank van KeKi (zie figuur1.) op. Bij beide kunnen ‘Gezondheid en
Welzijn’, ‘Kinderen in kwetsbare situaties’ en ‘Kinderrechten algemeen’ worden beschouwd als een
zwaartepunt.
Evenzeer gelijklopend is de minimale (tot geen) aandacht voor ‘Kindertijd’, ‘Werk’ en ‘Mensenrechten’.

3.3.

Aandacht voor kinderrechtenthema’s binnen de Beleidsbrief Jeugd

Eveneens de Beleidsbrief Jeugd voor het komende werkjaar 2015-2016 wordt gescreend in het licht van
kinderrechtenthema’s (zie figuur 3.).
Een zekere verschuiving van aandacht voor kinderrechtenthema’s ten opzichte van de beleidsnota ( zie
figuur 2.) is merkbaar.
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Figuur 3. Thematische aandacht voor kinderrechtenthema’s binnen de Beleidsbrief Jeugd
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Nog steeds wegen de voor de hand liggende thema’s, gezien het beleidsdomein van de betrokken
minister, het zwaarst door. Eveneens in overeenstemming met de Beleidsnota Jeugd krijgen thema’s als
‘Beleid’, ‘Kinderen in kwetsbare situaties’ enerzijds en ‘Justitie’ en ‘Mensenrechten’ anderzijds behoorlijk
veel resp. geen aandacht.
Kinderrechtenthema’s als ‘Gezin’ en ‘Werk’ kennen dan weer een verdubbeling van aandacht voor het
komende beleidsjaar van de minister.
Evenwel, globaal beschouwd gelden de vaststellingen voor de Beleidsnota Jeugd (zie 3.2.) inzake het al
dan niet gelijksporen van aandacht met KeKi’s zwaartepuntanalyse evenzeer binnen dit
referentiedocument.

3.4.

Aandacht voor kinderrechtenthema’s binnen het JKP

Het JKP is een beleidsinstrument van de Vlaamse Regering om vorm te geven aan een jeugd- en
kinderrechtenbeleid in Vlaanderen. Het geeft de prioritaire doelstellingen van de Vlaamse Regering ten
aanzien van kinderen en jongeren weer en beschrijft hoe ze invulling zal geven aan de internationale
verbintenissen van Vlaanderen inzake kinderrechten. Vier grote maatschappelijke doelen dienen hun
weerslag te vinden in het JKP, met name gelijke kansen, een brede ontwikkeling, ruimte en meer
betrokkenheid in de samenleving, voor alle kinderen en jongeren. De integratie van de
rechtenbenadering in het jeugdbeleid vormt een bijzondere uitdaging.9
Uit de cijfermatige inventarisatie van aandacht voor kinderrechtenthema’s binnen het JKP blijkt alleszins
dat er naar elk thema meer of minder aandacht uitgaat (zie figuur 3).
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Art. 3 Decreet houdende een vernieuw jeugd- en kinderrechtenbeleid, BS 7 maart 2012; zie ook
http://sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_beleidsplan_jkp2015_2019.aspx.
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Figuur 4. Thematische aandacht voor kinderrechtenthema’s binnen het JKP
Het valt onmiddellijk op dat het trefwoord ‘Beleid’ niet in het overzicht is opgenomen. Het JKP is een
instrument dat onlosmakelijk verbonden is met ‘Beleid’. Als beleidsinstrument bundelt het doelstellingen
en acties om kinderrechtenthema’s te vertalen in een Vlaams beleid. Doordat een telling van het aantal
weergaves van codewoorden het uitgangspunt vormt voor voorliggende analyse zou het JKP maar
telkens tellen voor gewicht 3 bij de twee subthema’s (jeugdbeleid en kinderrechtenbeleid) binnen het
trefwoord ‘Beleid’. Dit geeft bijgevolg een vertekend beeld. Dit is de reden waarom ‘Beleid’ binnen
voorliggende analyse als specifiek codewoord niet is opgenomen.
De zwaarteverdeling van thematische aandacht op vlak van kinderrechten binnen het JKP is enigszins
onderscheiden van dat binnen KeKi’s analyse van het Vlaams onderzoeksperspectief (zie figuur 1.).
Hoewel de plaats in de rangorde verschilt, gaat het hier niet om echte aardverschuivingen.
Ook hier staan thema’s als ‘Kinderen in kwetsbare situaties’, ‘Kinderrechten algemeen’, ‘Onderwijs’ hoog
op de ranking. ‘Mensenrechten’ en ‘Kindertijd’ genieten dan weer minimale aandacht.
‘Vrije tijd, spel en cultuur’ maakt bij uitstek deel uit van een jeugdbeleid (zie ook 3.2. en 3.3.). De aard
van het voorliggende document, met name een beleidsinstrument om vorm te geven aan jeugd- en
kinderrechtenbeleid, verklaart meer dan waarschijnlijk de hogere ranking van het trefwoord ‘Vrije tijd,
spel en cultuur’ in vergelijking met een algemene analyse van het onderzoeksperspectief (figuur 3.1.).
In tegenstelling tot de eerdere en hiernavolgende analyses (zie 3.1. -3.3. en 3.5.-3.6.) is ‘Werk’ binnen
het JKP een thema dat prominenter in beeld komt. Het vormt geen zwaartegewicht maar schuift toch op
naar de middenmoot van de ranking. Dit betekent dat het JKP ‘Werk’ expliciet linkt aan jeugd- en
kinderrechten en hieraan beleidsmatig vorm wil geven.
Ook aan ‘Justitie’ wordt binnen het JKP aandacht besteed. Het ‘trefwoord’ Justitie omvat immers
subthema’s die Vlaamse bevoegdheid vormen, waaronder jeugdrecht. Het gaat hierbij om jeugdhulp en
sinds de Zesde Staatshervorming naast de uitvoering van de maatregelen ook de opgave van de
maatregelen inzake jeugddelinquentie. Net zoals binnen KeKi’s zwaartepuntanalyse (figuur 1.) neemt dit
trefwoord een mediane positie in bij de aandachtsranking.

3.5.

Aandacht voor kinderrechtenthema’s binnen het Jaarverslag KRC

Op 18 november 2015 werd het jaarverslag 2014-2015 van het Kinderrechtencommissariaat (KRC) in het
Vlaams Parlement voorgesteld.
Het ombudswerk van het KRC neemt hierin grote ruimte in (Deel 3. Jaarverslag KRC). De
verhoudingsgewijze aandacht voor kinderrechtenthema’s wordt dan ook in beeld gebracht (zie figuur 5.).
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Figuur 5. Thematische aandacht voor kinderrechtenthema’s binnen het Jaarverslag KRC
Het ligt in de aard van het document dat ‘Kinderrechten algemeen’ hier het meest aandacht krijgen. Een
gelijk gewicht wordt toegekend aan ‘Kinderen in kwetsbare situaties’. Dit komt overeen met de
hoofdvaststelling van het KRC van het voorbij werkjaar. Het KRC merkte immers op dat heel wat
kinderen en jongeren een oplossing nodig hebben die ‘voorbij de grenzen van het bekende’ gaat
waardoor ze in het reguliere systeem blijken vast te lopen. Daardoor blijven ze steken in een kwetsbare
situatie.
In twee orde en eveneens met gelijk gewicht besteedt het KRC in zijn ombudswerk veel aandacht aan
‘Gezondheid en Welzijn’ en ‘Gezin’. Waar ‘Gezondheid en welzijn’ een thema is dat vrij vaak automatisch
aan kinderrechten wordt gelinkt en in de meeste analyses (3.1., 3.3. en 3.6.) een hoge aandachtspositie
inneemt, is dit voor het thema ‘Gezin ‘ anders. Het gegeven dat het werkgebied van het
Kinderrechtencommissariaat gevormd wordt door het Kinderrechtenverdrag en niet bepaald wordt door
communautaire bevoegdheidsverdelingen kan hierin verklarend zijn.
Het trefwoord ‘Werk’ daarentegen komt niet aan bod in het Jaarverslag van het KRC.

3.6.

Aandacht voor kinderrechtenthema’s binnen de Slotbeschouwingen CRK

Op 11 juni 2010 bracht het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (CRK) zijn Slotbeschouwingen uit
naar aanleiding van het derde en vierde rapport van België over de toepassing van het
Kinderrechtenverdrag.
Bij het in beeld brengen van de thematische aandacht binnen de Slotbeschouwingen, komen ook hier
‘Kinderen in kwetsbare situaties’, ‘Gezondheid en welzijn’ en ‘Kinderrechten algemeen’ bovendrijven als
zwaargewichten op vlak van aandacht (zie figuur 6.).

13

Slotbeschouwingen CRK
(OPSC en OPAC niet meegerekend)
Werk
Mensenrechten
Media
Kindertijd
Beleid
Kinderrechten internationaal
Vrije tijd, spel en cultuur
Onderwijs
Justitie
Gezin
Kinderrechten algemeen
Gezondheid en welzijn
Kinderen in kwetsbare situaties

0
0
0
24
134
178
275
473
497
531
571
789
2255
0

500

1000

1500

2000

2500

Figuur 6. Thematische aandacht voor kinderrechtenthema’s binnen de Slotbeschouwingen
Waar KeKi uitdrukkelijk kinderrechten met mensenrechten linkt (Kenniscentrum Kinderrechten, 2012)
gebeurt dat niet door het CRK, althans niet in de Slotbeschouwingen. Ook ‘Media’ en ‘Werk’ komen als
thema’s niet aan bod in de Slotbeschouwingen.
Dit gebrek aan aandacht is misschien niet zo merkwaardig. De Slotbeschouwingen vormen immers een
antwoord op de door België ingediende (officiële een alternatieve) rapporten. Uit bovenstaande analyses
(3.2.-3.5.) komt net naar boven dat deze thema’s weinig tot niet aan bod komen in deze documenten.
Ook hier wordt de middenmoot gevormd door thema’s die in KeKi’s analyse (3.1.), maar ook in de
overige analyses (3.2.-3.5.) deze plaats innemen.

3.7.

Besluit

Op grond van de trefwoorden (en hierbij aansluitende subthema’s) in KeKi’s onderzoeksdatabank werd
een aantal referentiedocumenten tegen het licht gehouden. Nagegaan werd in welke mate
kinderrechtenthema’s aandacht krijgen binnen deze documenten. Dit werd vervolgens vergeleken met
de resultaten die voortvloeiden uit KeKi’s onderzoek over de Vlaamse onderzoeksmatige aandacht naar
kinderrechtenthema’s binnen de onderzoeksdatabank.
Een constante is de prominente plaats die wordt ingenomen door thema’s die quasi automatisch aan
kinderrechten worden gelinkt. Dit geldt zowel voor Keki’s onderzoeksdatabank als voor alle
referentiedocumenten (zie figuur 7.). Het gaat hierbij om ‘Kinderen in kwetsbare situaties’,
‘Kinderrechten algemeen’ en ‘Gezondheid en welzijn’.
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2 Kinderrechten algemeen
3 Vrije tijd, spel en cultuur
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Figuur 7. Aandacht voor de verschillende thema’s in alle referentiedocumenten samen
Het feit dat deze thema ‘s een verzameling vormen van uiteenlopende subthema’s vormt een eerste
verklaring. Voorts blijkt dat het onderscheid tussen ‘kinderrechten’ en ‘jongerenwelzijn’ in de empirie
niet altijd duidelijk kan worden gevat (Op de Beeck et al., 2012: 9). Ook kinderrechten en ‘Kinderen in
kwetsbare situaties’ worden vaak in één adem genoemd (Jaarverslag KRC; Slotbeschouwingen CRK,
‘projecten over schendingen of bedreigingen van kinderrechten’ als expliciet inhoudelijk
selectiecriterium voor inventarisatie in KeKi’s onderzoeksdatabank).
Kinderrechten worden (nog steeds) voornamelijk ingevuld vanuit een beschermings- en
welzijnsperspectief.
Een belangrijk onderscheid tussen KeKi’s zwaartepuntenanalyse en bij uitstek de beleidsdocumenten van
de referentiedocumenten (zie 3.2.-3.4) is het gewicht dat in deze laatste documenten aan het thema
‘Vrije tijd, spel en cultuur’ wordt toegekend. Veel aandacht gaat er in deze documenten naar dit thema
uit.
In het Jaarverslag KRC drijven voornamelijk thema’s als ‘Kinderrechten algemeen’ en ‘Kinderen in
kwetsbare situaties boven’. Ook in de Slotbeschouwingen CRK wegen deze twee thema’s zwaar door.
Dit toont minstens aan dat de aandacht voor kinderrechtenthema’s in verhouding staat de opdracht die
de opdrachthouder van het respectievelijke referentiedocument vervult.
Opvallend is de redelijk beperkte aandacht voor media vanuit kinderrechtenperspectief in de
verschillende referentiedocumenten. Dit is enigszins verwonderlijk. (Digitale) media en de rol die zij
spelen in de leefwereld van de jongeren, is immers groot. Dit geldt bij uitbreiding voor onze gehele
samenleving. In de analyse van KeKi wordt vastgesteld dat het aantal geïnventariseerde
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onderzoeksprojecten sinds 2013 verdubbelde (Herbots et al., 2015: 15). De in de analyse van 2013
geformuleerde verwachting dat onderzoeksprojecten over (digitale) media en de rol die zij spelen in de
leefwereld van de jongeren in de nabije toekomst zullen toenemen (Op de Beeck et al., 2013) wordt
enigszins bevestigd. Een belangrijke nuancering is hier dat ook deze nieuwe onderzoeksprojecten zich
veelal toespitsen op online risico’s, beveiliging en negatieve gevolgen (o.a. privacy, zelfwaardering…).
Aandacht voor de (positieve) rol die media kan vervullen voor jongeren, waaronder leven in eigen
handen nemen en een stem kunnen laten horen, ontbreekt in grote mate.
Heel wat uitdagingen en kansen blijven bijgevolg liggen om vanuit een kinderrechtenbril de relatie
tussen media en kinderen en jongeren te belichten en vorm te geven.
‘Kindertijd’, ‘Werk’ en ‘Mensenrechten’ krijgen slechts beperkte aandacht toebedeeld. Dit geldt zowel
voor de zwaartepuntanalyses van KeKi als bij de referentiedocumenten. De onlosmakelijke link tussen
kinderrechten en mensenrechten in het algemeen vertaalt zich blijkbaar niet in meer uitdrukkelijke
aandacht hiervoor. Evenmin komt uit de referentiedocumenten sterk naar voren dat het jonge kind, de
‘Kindertijd’, bijzondere aandacht geniet. Dit doet de vraag rijzen of deze doelgroep eerder mee wordt
opgenomen in de algemene aandacht voor kinderen en jongeren met betrekking tot specifieke
(sub)thema’s. ‘Werk’ tenslotte blijkt een moeilijk gegeven vanuit een kinderrechtenperspectief. Enkel
binnen het JKP komt dit thema iets meer naar de voorgrond getreden. Nochtans is werk in de ruime zin
van het woord een thema dat ook kinderen en jongeren aanbelangt. Dit getuigt de aanwezigheid van
kinderen en jongeren in marketing, cultuurvoorstellingen, shows en optredens, vakantie en
weekendwerk, enzovoort.
Kortom, verdienen deze topics niet meer aandacht dan dat ze tot nu toe krijgen?
Tot slot, in het licht van de opdrachtsafbakening van dit beleidsadvies is een zoektocht naar meer
fundamentele verklaringen voor bovenstaande vaststellingen niet mogelijk. Evenmin kan verder worden
ingegaan op de verhoudingsgewijze aandacht binnen de subthema’s. Een eerste aanzet wordt weliswaar
geboden door als bijlage bij dit advies een overzicht van subthema’s in volgorde van zwaarwichtigheid
binnen iedere referentiedocument toe te voegen (zie bijlage 2. Matrix telling subthema’s).
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4. Onderzoeksanalyse
In de onderscheiden referentiedocumenten wordt regelmatig verwezen naar de nood aan onderbouw.
Onderscheiden kinderrechtenthema’s komen binnen deze documenten aan bod (zie 3.). Het lijkt dan ook
aangewezen om het aanwezige Vlaamse kinderrechtenonderzoek te leggen naast deze vragen naar
(meer) onderzoek en duiding.
Tegen een achtergrond van nodige reserves inzake evidence-based beleid en praktijk (zie Aanleiding en
o.m. Christiaens et al., 2015) wil dit deel nagaan in welke mate kinderrechtenonderzoek inpast in de
algemene tendens naar een meer evidence-based beleid en praktijk.
Per referentiedocument wordt opgelijst binnen welk thema een vraag naar onderbouw wordt
gedetecteerd. Onderzoeken binnen de onderzoeksdatabank van KeKi die een antwoord bieden of die
inspirerend kunnen zijn, worden hieraan toegevoegd. Indien de kinderrechtendatabank geen relevant
onderzoek met betrekking tot het gevraagde thema bevat wordt dit vermeld.

4.1. Beleidsnota Jeugd 2014-2019 en relevant onderzoek uit de onderzoeksdatabank van
KeKi
Doelstelling beleidsnota

Vraag naar onderbouw

KeKi’s zwaartepuntenanalyses

Analyse van bereik van
het jeugdwerk.

We verwijzen ter onderbouwing van de
analyse naar volgende onderzoeken:
- de mogelijke neveneffecten van
het jeugdwerk in relatie tot de
armoedekloof, migratie en/of
minderheidsgroepen is het
onderwerp
van
twee
onderzoeken (Coussée, 2005;
Van de Walle, 2011).
- het in kaart brengen van de
ondersteuningsnoden
en
behoeften van jeugdwerk voor
allochtone
jongeren
in
Antwerpen
(Hillaert,
De
Ceuster,
Dehertogh
en
Maelstaf, 2009).
- de studie naar de sociale en
schoolse situatie van Congolese
jongeren (meestal tweede
generatie) in zowel het
Nederlandstalige
als
het

Omgevingsanalyse
p. 9

17

-

-

-

Franstalige onderwijs te Brussel
(De Clerck en Houtman, 2010).
De analyse van het jeugdwerk
met maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren (De Pauw,
2013).
de beleving van jeugdwerk door
kinderen met een beperking
wordt bevraagd. Ook de visie
van
kinderen
met
een
beperking die niet participeren
aan het jeugdwerk wordt hierin
verkend (Maelstaf, Halsberghe,
Van Brabant en Schraepen,
2015).
Het onderzoek naar het
participatieprofiel en het mensen maatschappijbeeld van
jongeren uit etnisch-culturele
minderheidsgroepen in Brussel
is ons laatste voorbeeld (Smits,
2012).

SD 1. We bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit
1.1.8. Prioritair inzetten op Denkoefening over
het jeugdverenigingsleven.
kwaliteitsvol jeugdwerk
(indicatoren, controle
kwaliteit, validatie in
samenleving).
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De mogelijke neveneffecten van het
jeugdwerk
in
relatie
tot
de
armoedekloof,
migratie
en/of
minderheidsgroepen is het onderwerp
van twee onderzoeken. (Coussée, 2005;
Van de Walle, 2011). Daarnaast is er
een
project
dat
de
ondersteuningsnoden en behoeften van
jeugdwerk voor allochtone jongeren in
Antwerpen in kaart brengt (Hillaert, De
Ceuster, Dehertogh en Maelstaf, 2009).
Ook is er een publicatie beschikbaar
over een analyse over wat het
jeugdwerk is. (Coussée, 2008). Een
onderzoek aan de Universiteit Gent
bestudeert de vrijetijdsbesteding van
jongeren op een doorgedreven
participatieve manier (Cardoen, 2016).
Een onderzoek naar de beleving van
jeugdwerk door kinderen met een
beperking. Ook de visie van kinderen
met een beperking die niet participeren

aan het jeugdwerk wordt hierin
verkend. (Maelstaf, Halsberghe, Van
Brabant en Schraepen, 2015) Tenslotte,
maken ook de jeugdhuizen in
Vlaanderen
het
voorwerp
van
onderzoek uit (Spruyt en Smits, 2014).
1.2.2. De werking van de 1-meting lokaal
gemeentelijke
jeugdraden jeugdbeleid.
monitoren en desgevallend de
decreetgeving
terzake
wijzigen.

Een nulmeting van het lokaal
jeugdbeleid peilt naar de wijze waarop
de lokale besturen op dat moment
vorm geven aan hun jeugd(werk)beleid
en wie de relevante actoren zijn (De
Peuter en Van Damme, 2014).

1.2.8 In samenspraak met de
federale overheid werk maken
van een degelijk en realistisch
GAS-beleid.

Het project gaat dieper in op de
regelgeving rond de oplegging van
gemeentelijke administratieve sancties
aan minderjarigen (Weis, 2014).

Onderzoek of de GASwetgeving in strijd is met
het
Kinderrechtenverdrag.

SD 2. In Vlaanderen zetten we in op jeugdwerk dat alle jongeren bereikt

SD 3. Jeugdbeleid krijgt vorm door doelgerichte samenwerking

SD 4. Vlaanderen zet in op kennisopbouw: over en voor onze jongeren

4.1.3. We zorgen voor een Onderzoek naar
duidelijk aanspreekpunt voor implementatie van een
kinderen.
uniek en toegankelijk
communicatieplatform.

19

Volgende
onderzoeken
kunnen
ondersteunen bij de ontwikkeling en
implementatie
van
een
communicatieplatform voor kinderen
en jongeren:
- het project dat onderzoekt hoe
de inzet van ICT sociale inclusie
kan bevorderen (Lievens, 2011).
- daarnaast staan de positieve
mogelijkheden van nieuwe
media ook centraal in de
onderzoeksgroep MICT iMinds
(www.iminds.be).
- we vermelden hier ook het
Kenniscentrum Mediawijsheid
dat
zich
buigt
over

-

-

-

-

mediawijsheid, ook bij kinderen
en
jongeren.
(www.mediawijs.be)
‘Ascit’ (onderzoek naar het
gebruik van geïntegreerde
communicatievoorziening om
langdurig
zieke
kinderen
opnieuw te betrekken bij het
leerproces
in
de
klas)
(Hauttekeete en Schuurman,
2007).
op
basis
van
de
‘cultivatietheorie’
die
vooropstelt dat hoe meer
mensen naar televisie kijken,
hoe meer zij een wereldbeeld
zullen
ontwikkelen
dat
overeenkomt met hoe die
wereld op televisie wordt
weergegeven - onderzocht
welke invloed media heeft op
het denken, de houding, en het
gedrag van jongeren. (Dirikx,
2012 en Vandenbosch, 2013).
de invloed van de onlineomgeving
op
culturele
opvattingen over gender en
seksualiteit is ook onderwerp
van een onderzoek (De Ridder,
2014).
over de werking van het
centrale meldpunt voor geweld
1712 verscheen ook een
onderzoek. (Matkoski en Van
Vossole, 2014-…).

4.2.1. Verder inzetten op Jeugdwerk aanvullen met
onderzoek over de staat van andere
de jeugd.
jeugdwerkvormen.

Geen gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.

4.2.1. Verder inzetten op Onderzoek naar hoe
onderzoek over de staat van relevant wetenschappelijk
de jeugd.
jeugdonderzoek mogelijk
blijft en huidige expertise
binnen het JOP niet
verloren gaat.

In de KeKi databank zitten een aantal
onderzoeksprojecten die een breed
spectrum van gegevens over kinderen
en jongeren verzamelen, zoals de JOP.
We geven enkele goede voorbeelden
mee:
- het Leuvens Adolescenten- en
Gezinnenonderzoek
(LAGO)
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-

-

-

-

-

-

-

-

(Vanassche,
Sodermans,
Botterman,
Dekeyser
en
Havermans, 2008 - ….).
het project ‘JOnG!’ (Guérin,
Lacluyse, Rousseau, Winnen,
Van der Straeten, Baetens,
Ceulemans,
Devogelaer,
Dierckx, Pieters, Roelants, Van
Cauwenberghe,
Van
Schoonlandt en Van Trimpont,
2011).
de ‘Youth in Europe Study’ (YES)
(Phalet, Verschueren, Mesquita,
Billiet,
Meuleman
en
Swyngedouw, 2015).
de ‘Belgian Political Panel
Survey’ (BPPS) (Quintelier,
Claes,
Dejaeghere
en
Dasonneville, 2012).
de ‘Parent-Child Socialization
Study’
(PCSS)
(Boonen,
Meeusen, Smets en Verhaegen,
2012).
de ‘International Self-Report
Delinquency
Study’
(ISRD)
(Vettenburg en Gavray, 2006).
de
‘Leuven
Children
of
Immigrants Longitudinal Study’
(Phalet,
Mesquita,
Billiet,
Meuleman,
Nicaise,
Swyngedouw en Verschueren,
2015).
‘Scheiding in Vlaanderen’ (SiV),
(Pasteels, 2014).
Het ‘Interdisciplinair Project
voor de Optimalisatie van
Scheidingstrajecten’
(IPOS)
(Herbots en Roevens, 2011;
Maes, 2012).
de ‘Leuvense AdoptieStudie’
(LAS) (Casalin, Nijssens en Tang,
2008-…).

4.2.1. Verder inzetten op Onderzoek
naar
de Zie kolom hierboven
onderzoek over de staat van volgende ‘Staat van de
de jeugd.
jeugd’.
4.2.1. Verder inzetten op Kortlopend onderzoek dat Als het onderwerp duidelijk is, kan
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onderzoek over de staat van bepaalde
hiaten
of KeKi’s databank worden geconsulteerd
de jeugd.
actuele
vraagstukken voor eventueel relevant onderzoek.
binnen
het
jeugd(werk)beleid
in
beeld kan brengen.
4.2.2. We blijven inzetten op Verdiepingsstudie
kennis over kinderrechten.
(toegevoegd aan
kinderrechtenmonitor).

Als het onderwerp duidelijk is, kan
KeKi’s databank worden geconsulteerd
voor eventueel relevant onderzoek.

4.2.3. De Vlaamse Overheid
brengt de problematiek van
pestgedrag in beeld en zet
prioritair
in
op
een
oplossingentraject.

Het subthema ‘pesten’ omvat zowel
cyberpesten als pesten in het algemeen.
Opvallend
is
dat
de
meeste
geïnventariseerde projecten in de
onderzoeksdatabank van KeKi over
cyberpesten gaan, namelijk:
- de
zoektocht
naar
een
verklaring van cyberpesten
(Pabian, 2014 en Wegge, 2014).
- de analyse van een eventueel
verband tussen stress op school
of op het werk en cyberpesten
(Vandebosch, 2017).
- een onderzoek naar de
gedragsdeterminanten
van
positief
gedrag
van
adolescenten die getuige zijn
van cyberpesten (bijvoorbeeld
het slachtoffer steunen of
verdedigen). Op basis van de
bevindingen wordt een ‘serious
game’ ontwikkeld dat dergelijk
positief
gedrag
moet
stimuleren; deze game wordt in
haar studie ook geëvalueerd op
zijn effectiviteit (DeSmet, 2016).
- de ontwikkeling van een
automatisch
systeem
om
bedreigende
situaties
te
herkennen (Van Royen, 2016).
- een studie naar de negatieve
effecten
van
sociale
netwerksites – incl. cyberpesten
– waarbij wordt bekeken in
welke mate een zorgvuldige
combinatie van wetgevende en
alternatieve maatregelen deze
negatieve
effecten
kan

Onderzoeksopdracht:
inzicht krijgen op
pestgedrag bij kinderen
en jongeren.
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-

beperken. (Lievens, 2014).
het project ‘EU Kids online’
(Vandoninck,
d’Haenens,
Donoso, Segers, Bauwens en
Livingstone, 2015).

Onderzoek over pesten in het
algemeen, betreffen:
- de studie die de mogelijkheden
van ICT om pesten en conflicten
bij jongeren uit de lagere school
bespreekbaar
te
maken
bestudeerd, waarbij een digitale
animatieserie centraal staat
(Baccarne
en
Schuurman,
2013).
- een onderzoek naar pesten op
school (Van Oost, 1994).

4.2. Beleidsnota Jeugd 2014-2019 en relevant onderzoek uit de onderzoeksdatabank van
KeKi
Doelstelling
beleidsnota

Vraag naar onderbouw

KeKi’s zwaartepuntenanalyses

SD 1. We bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit
1.1.1.
Ontmoetingsplekken
stimuleren voor
jongeren onderling én
intergenerationeel.

Verder onderzoek naar
jongeren en publieke
ruimte.

Een eerste onderzoek kijkt via een etnografische
methode naar de manieren waarop kinderen en
jongeren in de publieke ruimte onderhandelen
en hoe zij zich plaats toe-eigenen (De Backer,
2016). Een tweede onderzoek gaat dan weer de
betekenis van kindvriendelijke stedelijke ruimtes
na en de implicaties hiervan op ontwerp en
stadsplanning (De Visscher, 2016). Ten derde
bestaat
er
onderzoek
naar
kritische
omgevingsfactoren in de publieke ruimte die
aanmoedigen tot meer fysieke activiteit (Van
Dyck, 2017). Het vierde onderzoeksproject gaat
over mogelijke preventie-initiatieven gericht op
jongeren die de publieke ruimte zouden
verstoren (Evenepoel, 2017). In dezelfde lijn,
gaat dit onderzoek (Melgaco, 2017) dieper in op
‘surveillance’ van jongeren in de publieke
ruimte. Daarnaast richt een laatste nieuw
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onderzoeksproject binnen dit thema zich op
mobiliteit (Simons, 2013). De auteur onderzoekt
hoe ‘actief transport’ (zoals wandelen en fietsen)
voor korte afstanden kan worden gepromoot
onder kinderen en jongeren. Ten laatste een
onderzoek
dat
zich
richt
op
het
intergenerationale aspect waarin manieren
worden gezocht om de dialoog tussen alle
generaties met betrekking tot het thema
intergenerationele solidariteit te bevorderen.
(Hillaert, 2009)
1.1.8. Prioritair
Denkoefening over het
inzetten op het
wezen van jeugdwerk.
jeugdverenigingsleven.

De mogelijke neveneffecten van het jeugdwerk
in relatie tot de armoedekloof is het onderwerp
van twee onderzoeken. (Coussée, 2005; Van de
Walle, 2011). Het tweede is een project dat de
ondersteuningsnoden en behoeften van
jeugdwerk voor allochtone jongeren in
Antwerpen in kaart brengt. (Hillaert, De Ceuster,
Dehertogh en Maelstaf, 2009). Vervolgens een
recentelijk onderzoek op de Universiteit Gent
over de vrijetijdsbesteding van jongeren op een
doorgedreven participatieve manier. (Cardoen,
2016). We vermelden ook een onderzoek naar
de beleving van jeugdwerk door kinderen met
een beperking. Ook de visie van kinderen met
een beperking die niet participeren aan het
jeugdwerk wordt hierbij verkend. (Maelstaf,
Halsberghe, Van Brabant en Schraepen, 2015)
Tenslotte is er ook onderzoek naar jeugdhuizen
in Vlaanderen (Spruyt en Smits, 2014).

1.1.9. Inzetten op
kindvriendelijke
steden en gemeenten.

Evaluatie van de uitgereikte
labels.

Een toetsing van de gezinsvriendelijkheid van de
stad Kortrijk - met een specifieke focus op
kinderen (Vanderstraeten, 2009) - en de
kindvriendelijkheid van de (sociale) politie waarbij de dynamiek tussen politie en
minderjarigen vanuit een spanningsveld tussen
welzijn en veiligheid benaderd wordt (Sinnaeve,
2014).Een derde onderzoek gaat dan weer de
betekenis van kindvriendelijke stedelijke ruimtes
na en de implicaties hiervan op ontwerp en
stadsplanning (De Visscher, 2016).

1.2.2. De werking van
de gemeentelijke
jeugdraden monitoren
en desgevallend de

Onderzoek naar
mogelijkheden BBC als
rapportage-instrument.

Geen gekend kinderrechtenonderzoek over dit
specifiek onderwerp.
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decreetgeving terzake
wijzigen.
1.2.2. De werking van
de gemeentelijke
jeugdraden monitoren
en desgevallend de
decreetgeving terzake
wijzigen.

1-meting lokaal
jeugdbeleid.

Een nulmeting van het lokaal jeugdbeleid door
te peilen naar de wijze waarop de lokale
besturen op dat moment vorm geven aan hun
jeugd(werk)beleid en wie de relevante actoren
zijn. (De Peuter en Van Damme, 2014)

1.2.6. Evalueren en
herbekijken van de rol
van de Vlaamse
overheid t.o.v. de
lokale besturen.

Onderzoek naar
mogelijkheden BBC als
rapportage-instrument.

Geen gekend kinderrechtenonderzoek over dit
specifiek onderwerp.

1.2.6. Evalueren en
herbekijken van de rol
van de Vlaamse
overheid t.o.v. de
lokale besturen.

1-meting lokaal
jeugdbeleid.

Een nulmeting van het lokaal jeugdbeleid door
te peilen naar de wijze waarop de lokale
besturen op dat moment vorm geven aan hun
jeugd(werk)beleid en wie de relevante actoren
zijn. (De Peuter en Van Damme, 2014).

1.2.6. Evalueren en
herbekijken van de rol
van de Vlaamse
overheid t.o.v. de
lokale besturen.

Onderzoek naar digitale
tool ter bevraging van
kinderen en jongeren en
mogelijkheid om
beschikbaar te stellen voor
alle Vlaamse
Gemeentebesturen.

In dit project richt de onderzoekster zich tot de
kinderen zelf, met name kleuters, en werkte
samen met hen een bevragingsmethode uit, de
‘laddering methode’ - en evalueerde deze ook
grondig - om bij kleuters de gebruikservaring van
digitale media te begrijpen. (Zaman, 2011-…).

SD 2. In Vlaanderen zetten we in op jeugdwerk dat alle jongeren bereikt

2.1.1. Inzetten op het
toegankelijk maken
van het jeugdwerk
voor maatschappelijk
kwetsbaren en
jongeren van
buitenlandse
herkomst.

JOP: bekijken hoe integratie
van categorieën van
personen van buitenlandse
herkomst kan.
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Enkele goede voorbeelden geven we hier weer:
- het Leuvens Adolescenten- en
Gezinnenonderzoek (LAGO) (Vanassche,
Sodermans, Botterman, Dekeyser en
Havermans, 2008 - ….).
- De ‘Leuven Children of Immigrants
Longitudinal Study’, is een studie die tot
doel
heeft
een
breedschalig,
longitudinaal,
multilevel
en
crossnationaal databestand te creëren
over verschillen in schooltrajecten
tussen autochtone en allochtone jeugd
(Phalet, Mesquita, Billiet, Meuleman,
Nicaise, Swyngedouw en Verschueren,

-

-

-

-

2.1.1. Inzetten op het
toegankelijk maken
van het jeugdwerk
voor maatschappelijk
kwetsbaren en
jongeren van
buitenlandse
herkomst.

Het platform Cultuur voor
Vluchtelingen bekijkt in
welke mate het hoofd kan
geboden worden aan het
brede integratievraagstuk.

-

-

-

2.1.1. Inzetten op het

Evaluatie van de projecten
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2015).
Het Vlaams Leerlingen Onderzoek
(Berten en Van Houtte, 2004-2005).
De ‘Belgian Political Panel Survey’ (BPPS)
is een longitudinale studie naar de
ontwikkeling van politieke en sociale
houdingen van jongeren: 3025 jongeren
worden drie maal bevraagd, op 16-, 18en 21-jarige leeftijd (Quintelier, Claes,
Dejaeghere en Dasonneville, 2012).
De
‘International
Self-Report
Delinquency Study’ (ISRD), ten slotte, is
een project waarin verschillende landen
betrokken zijn. In elk land worden
jongeren op een gelijkaardige manier
bevraagd over hun delinquent gedrag,
waardoor enigszins vergelijkbare data
gegenereerd worden. Tot nog toe zijn
binnen dit project twee ‘waves’
afgenomen: de ISRD-1 (afgenomen in
1989 en 1990) en de ISRD-2 (afgenomen
in 2006) (Vettenburg en Gavray, 2006).
Enkele onderzoeken bestuderen sociale
uitsluiting als (ongewenste) implicatie
van het jeugdwerk en dit in relatie tot
armoede, migratie… (Coussée, 2005;
Van de Walle, 2011).
Het participatieprofiel en het mens- en
maatschappijbeeld van jongeren uit
etnisch-culturele minderheidsgroepen in
Brussel is ons laatste voorbeeld. (Smits,
2015).
Enkele onderzoeken bestuderen sociale
uitsluiting als (ongewenste) implicatie
van het jeugdwerk en dit in relatie tot
armoede, migratie… (Coussée, 2005;
Van de Walle, 2011).
Het participatieprofiel en het mens- en
maatschappijbeeld van jongeren uit
etnisch-culturele minderheidsgroepen in
Brussel is het onderwerp van deze
studie. (Smits, 2015)
Een onderzoek naar het jeugdwerk met
maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren. (De Pauw, 2013).

Enkele goede voorbeelden uit de databank van

toegankelijk maken
van het jeugdwerk
voor maatschappelijk
kwetsbaren en
jongeren van
buitenlandse
herkomst.

taalstimulering.

evaluatieprojecten van experimenten over taal
en cultuur die in een schoolcontext werden
geïmplementeerd, zijn:
- Sienaert, Biesemans, Van Damme en
Dewitte, 2011;
- Sierens, Ramaut en Bultynck, 2012;
- Philips, Padmos, Truyts en Gielen, 2012.

2.1.3. We zetten in op
cultuur voor én door
de jongeren.

Jaarlijkse verdiepingsstudie
i.k.v. kinderrechtenmonitor:
rol overheid in aanbod van
voldoende
cultuuractiviteiten voor
jongeren in de bijzondere
jeugdzorg.

Over dit onderwerp staan twee onderzoeken in
de onderzoeksdatabank geregistreerd die
inspiratie kunnen bieden over cultuur en
jongeren.. Ten eerste wordt onderzoek gevoerd
naar de sporen die jongeren volgen in het
omgaan met cultuur -met een focus op de stad(Pauwels, Claus en Tirions, 2010) Het tweede
onderzoekt welke strategieën men best
aanneemt voor de inrichting en werking van de
jongerenbibliotheek. (Logghe, 2014).

2.2.2. Vlaanderen
ontwikkelt en hanteert
strategieën om
beleidsparticipatie te
verhogen.

Onderzoek naar good
practices van
beleidsparticipatie.

2.2.2. Vlaanderen
ontwikkelt en hanteert
strategieën om
beleidsparticipatie te
verhogen.

Onderzoek naar
implementatie en
aanvulling van
consultatiecode.

Enkele onderzoeken over beleidsparticipatie:
- Concrete maatregelen om lokale
participatie te promoten en te
versterken (Tubex, De Rynck en Coussée,
2006)
- Zowel op lokaal als op Vlaams niveau
(Boutsen, Gehre en Omblets, 2011)
- VanHee (2010) onderzoekt dan weer
specifiek de beleidsparticipatie van
kinderen en jongeren in de Integrale
jeugdhulp. (VanHee, 2010)
- De participatie van kinderen en jongeren
aan het lokaal jeugd(werk)beleid in het
kader van een nulmeting bij lokale
besturen (De Peuter en Van Damme,
2014).
De kind- en jongereneffectenrapportage (JoKER),
op basis waarvan men de effecten van een
wetgevend initiatief (decreet) op kinderen en
jongeren tracht te voorspellen, wordt in een
‘mixed method’ onderzoeksproject geëvalueerd,
waarna een aantal concrete aanbevelingen
geformuleerd worden (Desmet, Op de Beeck en
Vandenhole, 2012).

SD 3. Jeugdbeleid krijgt vorm door doelgerichte samenwerking
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3.1.1. Maximaliseren
van de dialoog tussen
het Vlaamse
beleidsniveau en de
internationale
beleidsniveaus.

Eindevaluatie van de
implementatie van Youth in
Action 2007-2013.

De evaluatie van het programma van de
Europese Unie ‘Youth in Action’ dat participatie,
actief burgerschap en competentieontwikkeling
bij jongeren wil stimuleren, is het onderwerp van
dit onderzoek (Stevens en Fennes, 2008).

3.3.2.
Kinderrechtenverdrag
implementeren.

Vertaling van de conclusies
van de Europese
Conferentie over het Belang
van het Kind naar de
Vlaamse context.

Enkele onderzoeksprojecten over het Belang van
het Kind:
- De impact van de implementatie van de
totale genoomanalyse op het veld van
de humane genetica en het domein van
de geneeskunde in het algemeen. Met
de mogelijke uitdagingen voor de
huidige denkkaders met betrekking tot
het genetisch testen van minderjarigen.
Juridische en ethische (neven)effecten
hiervan voor minderjarigen, waaronder
het belang van het kind, worden
onderzocht. (Borry en Nys, 2016)
- Ook het onderzoek naar de positie van
jongeren in een vergrijsde en
ontgroende samenleving neemt het
belang van het kind mee in zijn analyse
(Hillaert, 2009).

SD 4. Vlaanderen zet in op kennisopbouw: over en voor onze jongeren

4.1.3. We zorgen voor
een duidelijk
aanspreekpunt voor
kinderen.

Opportuniteiten en
bedreigingen van
communicatieplatform.

Kinderen hebben recht op voldoende informatie
tot het nemen van beslissingen die betrekking
hebben op hun eigen leven. In deze context
wordt in het bestaand Vlaams onderzoek
gefocust op de informatiebehoeften van
jongeren en op de kwaliteit van het bestaande
informatieaanbod (De Clerck, Vandenbosch,
Opgenhäffen en Eggermont, 2008), waarbij
specifieke
aandacht
bestaat
voor
de
informatiebehoeften
van
maatschappelijk
kwetsbare jongeren (Baes, 2011). Vanuit het
principe van participatie wordt dan weer
onderzoek gevoerd naar manieren waarop de
betrokkenheid van jongeren in het uitbouwen
van het bestaande informatieaanbod versterkt
kan worden (Custers, 2005).
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4.2.1. Verder inzetten
op onderzoek over de
staat van de jeugd.

Verdere analyse van data
uit JOP3 bevraging.

In de KeKi databank zitten eveneens een aantal
onderzoeksprojecten die een breed spectrum
van gegevens over kinderen en jongeren
verzamelen, zoals de JOP. We geven enkele
goede voorbeelden mee:
- het
‘Leuvens
Adolescentenen
Gezinnenonderzoek’ (LAGO) (Vanassche,
Sodermans, Botterman, Dekeyser en
Havermans, 2008 - ….).
- het project ‘JOnG!’ (Guérin, Lacluyse,
Rousseau, Winnen, Van der Straeten,
Baetens,
Ceulemans,
Devogelaer,
Dierckx,
Pieters,
Roelants,
Van
Cauwenberghe, Van Schoonlandt en Van
Trimpont, 2011).
- de ‘Youth in Europe Study’ (YES) (Phalet,
Verschueren,
Mesquita,
Billiet,
Meuleman en Swyngedouw, 2015).
- de ‘Belgian Political Panel Survey’ (BPPS)
(Quintelier, Claes, Dejaeghere en
Dasonneville, 2012).
- de ‘Parent-Child Socialization Study’
(PCSS) (Boonen, Meeusen, Smets en
Verhaegen, 2012).
- de
‘International
Self-Report
Delinquency Study’ (ISRD) (Vettenburg
en Gavray, 2006).
- de ‘Leuven Children of Immigrants
Longitudinal’ (Phalet, Mesquita, Billiet,
Meuleman, Nicaise, Swyngedouw en
Verschueren, 2015).
- ‘Scheiding in Vlaanderen’ (SiV) (Pasteels,
2014).
- Het ‘Interdisciplinair Project voor de
Optimalisatie van Scheidingstrajecten’
(IPOS) (Herbots en Roevens, 2011; Maes,
2012).
- de ‘Leuvense AdoptieStudie’ (LAS)
(Casalin, Nijssens en Tang, 2008-…).

4.2.1. Verder inzetten
op onderzoek over de
staat van de jeugd.

JOP: een nieuwe
representatieve survey
opzetten.

Het
Leuvens
Adolescentenen
Gezinnenonderzoek (LAGO) richt zich op
gelijkaardige onderwerpen als het JOP, nl. het
gezinsleven, gezinsrelaties, gedrag, welzijn… zij
het van 12- tot 18- jarige Vlaamse scholieren.
Het LAGO-project streeft ernaar jaarlijks 2000
Vlaamse adolescenten, van diverse scholen, te
bevragen. (Vanassche, Sodermans, Botterman,
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Dekeyser en Havermans, 2008-…).
In tegenstelling tot JOP en LAGO, die steeds
andere respondenten bevragen, zijn JOnG! en
YES longitudinale projecten. Het unieke aan het
JOnG!-project is dat het toegespitst is op zeer
jonge kinderen. Onder meer de ontwikkeling,
opvoeding, gezondheid en het gedrag van 0-, 6en 12- jarigen en hun gezin worden in het kader
van dit project bevraagd (Guérin, Lacluyse,
Rousseau, Winnen, Van der Straeten, Baetens,
Ceulemans, Devogelaer, Dierckx, Pieters,
Roelants, Van Cauwenberghe, Van Schoonlandt
en Van Trimpont, 2011).
De Youth in Europe Study (YES) bevraagt
adolescenten. Een belangrijk voordeel van dit
project bestaat erin dat vergelijking over de
landsgrenzen heen mogelijk is: vergelijkbare
data worden in verschillende Europese landen
verzameld (Phalet, Verschueren, Mequita, Billiet,
Meuleman en Swyngedouw, 2014).
4.2.2. We blijven
inzetten op kennis
over kinderrechten.

Onderzoek relatie
volwassene-kind
(kinderrechteneducatie):
spoor onderwijs.

In het licht van onderzoek naar brede
‘kinderrechtenbevorderende’ acties kunnen een
aantal studies naar schoolprojecten of
beleidsinitiatieven op schoolniveau genoemd
worden. Het gaat in de eerste plaats om
onderzoek naar kwaliteitsontwikkeling in
scholen op basis van de zogenaamde ‘index voor
inclusie’ (Jansegers en Vanpeperstraete, 2011)
en een stand van zaken van de implementatie
van een zorgbeleid in Vlaamse basis- en
secundaire scholen (Adriaensens, 2012; De
Roeck, 2013; De Vroey en Roelandts, 2011;
Struyf, Verschueren en Verachtert, 2012).
Daarnaast komen ook de resultaten van de
implementatie van de proefprojecten ‘brede
school’ in dit kader aan bod (Joos, Ernalsteen,
Engels en Morreel, 2010).
Over kinderrechteneducatie kunnen we
volgende onderzoeken uit de databank
vermelden:
- Een sociaal werk benadering van
kinderrechten. Kinderrechteneducatie
als de discussie over kinderrechten en
haar betekenis in relatie tot sociaal
werkpraktijken (Reynaert, 2012).
- Politieke socialisatie van Belgische
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jongeren met de invloed van de
schoolcontext hierop (Hooghe, 2011).
4.2.2. We blijven
inzetten op kennis
over kinderrechten.

Vervolgstudie
(kinderrechteneducatie):
andere beroepsgroepen.

Zie kolom hierboven.

4.3. Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 en relevant onderzoek uit de
onderzoeksdatabank van KeKi
JKP-doelstelling

Vraag naar onderbouw

KeKi’s zwaartepuntenanalyses

1.1.2. Sensibilisering
evenwicht beroep-privé.

NVR organiseert bevraging
van jonge moeders over
betaalbaar- en
bereikbaarheid
kinderopvang.

Aanvullend op dit onderzoek, bevat de
onderzoeksdatabank van KeKi andere
mogelijks relevante studies. De noden
en behoeften van de gebruikers van
kinderopvang en hoe hier op een
efficiënte manier aan tegemoet kan
worden
gekomen,
worden
in
verscheidene
studies
onderzocht
(Desnerck; Lenaers, 2012; Verbist en
Van Hille, 2012). Hierbij wordt
bovendien niet alleen aandacht besteed
aan het gebruik van opvang door
specifieke
doelgroepen,
zoals
alleenstaande moeders (Raeymaeckers,
Dewilde, Snoeckx en Mortelmans,
2006); ook de mate waarin voorschoolse
kinderopvang een sociale functie kan
vervullen ter ondersteuning van de
integratie
van
mensen
uit
kansengroepen, wordt bestudeerd
(Willockx, Van Daele en Geerts, 2013).
Vande Gaer, Gijselinckx en Hedebouw
(2013) bieden een overzicht (mapping)
van het gebruik van kinderopvang in
Vlaanderen.

1.1.8. Afstemming
kinderbijslag –
studiefinanciering.

Onderzoek hoe
studiefinanciering en
kinderbijslag elkaar kunnen
blijven versterken.

Geen gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.

SD 1. Armoede
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1.1.9. Onderwijs
kostenbeheersend beleid.

Ontwikkeling van een
studiekostenmonitor.

In 2010 werd het programma ‘Instapje’
in Genk-Noord, dat gericht is op het
bevorderen
van
onderwijsmogelijkheden van kinderen
uit kansarme milieus, geëvalueerd
(Dehaene, 2010).
Laevers richt zich in zijn studie op
strategieën tot het omgaan met
kinderarmoede op school (2013).
Het onderzoek van Termote en Galand
(2011) gaat dieper in op de link tussen
jongeren in armoede en (hun
oververtegenwoordiging in) het stelsel
van deeltijds werken en leren.

1.2.6. Ondersteuning
jeugdorganisaties
maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren.

Onderzoek naar wijze
waarop organisaties voor
en met kinderen in
armoede worden
ondersteund.

Een studie van De Pauw (2013) richt zich
op jeugdwerk met maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren.
Andere studies richten zich op de
mogelijke neveneffecten van het
jeugdwerk
in
relatie
tot
de
armoedekloof (Coussée, 2005; Van de
Walle, 2011).
Ook de beleving van armoede door en
de impact van armoede op kinderen
en jongeren wordt in kaart gebracht
(Roets en Coussée, 2010).
Daarnaast is er onderzoek naar de
mogelijkheden van ‘netwerkintegratie’
tot het bestrijden van kinderarmoede.
Met ‘netwerkintegratie’ wordt de
organisatie
van
geïntegreerde
netwerken van diverse
hulpverleningsorganisaties bedoeld om
zo fragmentering tegen te gaan
(Vandenbroeck, Nisen, Roets, Van
Haute, Jacquet en Vermeiren, 2018).
De studie van Smits (2013) gaat over de
mate waarin armoede een participatief
opvoedingsklimaat in de weg staat en zo
burgerschapsvorming
zou
kunnen
belemmeren. Hierbij wordt bovendien
bekeken
in
welke
mate
het
verenigingsleven een ‘compenserende’
rol zou kunnen spelen.
Inspirerend kan ook het onderzoek van
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Laevers zijn dat binnen kleuterscholen
vorm geeft aan vorming en intervisie ter
ondersteuning van projecten voor het
omgaan met kinderarmoede (2013).
1.2.16. Uitbouw
kinderopvang.

Evaluatie, bijsturing en
implementatie decreet
kinderopvang.

In het licht van de evaluatie van het
decreet kinderopvang kunnen volgende
onderzoeken interessant zijn. Zo bestaat
er onderzoek dat de mate waarin
voorschoolse kinderopvang een sociale
functie kan vervullen ter ondersteuning
van de integratie van mensen uit
kansengroepen, wordt bestudeerd
(Willockx, Van Daele en Geerts, 2013).
Vande Gaer, Gijselinckx en Hedebouw
(2013) bieden een overzicht (mapping)
van het gebruik van kinderopvang in
Vlaanderen.

1.3.6. Competenties
leerkrachten omgaan met
kinderen in armoede.

Ontwikkelen van tools en
aanreiken van
communicatie om
competenties aan te
scherpen.

De onderzoeksdatabank van KeKi kent
heel wat relevante onderzoeken. In
2010 werd het programma ‘Instapje’ in
Genk-Noord, dat gericht is op het
bevorderen
van
onderwijsmogelijkheden van kinderen
uit kansarme milieus geëvalueerd
(Dehaene, 2010).
Het onderzoek van Laevers geeft binnen
kleuterscholen vorm aan vorming en
intervisie ter ondersteuning van
projecten voor het omgaan met
kinderarmoede (2013).
In een studie van 2012 wordt het
‘gemotiveerd verslag’, dat specifieke
onderwijsbehoeften inventariseert voor
een betere communicatie, geëvalueerd
(Meirsschaut,
Nachtegael
en
Timbremont, 2012). Ook de sociale
bepaaldheid van het zorg- en
onderwijsgebruik door kinderen met
bijzondere behoeften wordt bekeken,
waarbij wordt nagegaan in welke mate
bestaande maatregelen bijdragen tot
emancipatie en doelmatigheid van
kinderen en hun gezinnen (Sebrechts,
2017).
Eveeens bestaat er onderzoek naar de
invloed van leerkrachtenstijl en het
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uitwerken van een interventiestijl,
gesteund op ‘adventure therapy’, voor
lagere schoolkinderen met socioeconomische
problemen
en
omgangsmoeilijkheden
(Vandebriel,
2009).
Een
aantal
studies
evalueren
verscheidene experimenten rond taal en
cultuur in een schoolcontext (Sienaert,
Biesemans, Van Damme en Dewitte,
2011; Sierens, Ramaut en Bultynck,
2012; Philips, Padmos, Truyts en Gielen,
2012).
Andere studies doen onderzoek naar de
schooltrajecten en/of schoolsituatie van
kinderen en jongeren met een
verschillende
etnische
of
levensbeschouwelijke
achtergrond
(Declerck en Houtman, 2010; Clycq en
Lodewyckx, 2012; Juchtmans, 2013;
Mampaey, 2011; Phalet, Mesquita,
Billiet, Meuleman, Nicaise, Swyngedouw
en Verschueren, 2015).
Verschillende onderwijsinnovaties uit
het Vlaams proefproject ‘Innoveren en
Excelleren in Onderwijs’ worden door
Vanhoof (2017) opgevolgd en gekoppeld
aan een impact- en effectiviteitsmeting
op een aantal domeinen, zijnde
leerprestatie, leerwinst en welbevinden
van de leerlingen.
Ameel, Van Nijlen, De Meyst en Crynen
(2017) houden de toetsontwikkeling en
de peilingen -waarmee wordt nagegaan
of leerlingen een bepaalde groep van
eindtermen of ontwikkelingsdoelen
behalen- tegen het licht.
Ook bestaat er kinderrechtenonderzoek
dat de relatie tussen situaties die de
leefwereld van een kind -sterk- kunnen
beïnvloeden en het onderwijs onder de
loep houden. Zo gaat Havermans (2014)
na waarom en op welke manier een
echtscheiding (gezinsconfiguraties en
gezinstrajecten) de onderwijsuitkomsten
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van kinderen kan bemoeilijken.
Inspirerend kan de studie zijn die
ondersteunende methodieken aan de
voorschoolse kinderopvang om de
communicatie
met
ouders
uit
kansengroepen aan te passen, aanreikt
(Willockx, Van Daele en Geerts, 2013).

SD 2. Duurzaamheid
2.1.1. Pilootprojecten
Educatie voor Duurzame
Ontwikkeling.

Opzetten van
pilootprojecten met
jongeren en hun
begeleiders.

Geen gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.

2.2.1. Verlagen van milieuimpact van
consumentengedrag: kennis
ontwikkelen en synergiën
zoeken.

Wetenschappelijk
onderbouwen van raakvlak
gezondheid en milieu op
het vlak van voeding.

Er is heel wat onderzoek beschikbaar dat
de voedingspatronen van kinderen en
jongeren in relatie tot gezondheid
onderzoekt.
Matthys
(2006)
bestudeert
de
voedingsgewoonten van adolescenten
vanuit
een
publiek
gezondheidsperspectief.
De Vriendt (2012) focust op de relatie
tussen stress en zwaarlijvigheid onder
adolescenten.
De studie van Van den Cruyce (2011)
richt zich daarentegen meer op het
conceptuele niveau: er wordt nagegaan
hoe
de
samenleving
betekenis
toeschrijft aan het concept van het
gezonde kind, en wat het kind volgens
de samenleving nodig heeft om als
fysiek, mentaal en sociaal gezond te
worden beschouwd.
Vervoort bestudeert de manier waarop
de beloningsgevoeligheid van kinderen
en
jongeren
samenhangt
met
eetgewoonten (vanuit de idee dat men
niet enkel eet uit honger maar ook uit
trek, wat voedsel met een hoge
‘beloningswaarde’
vaak
meer
aantrekkelijk maakt) om zo strategieën
uit te werken tot het belonen van
gezonde voedingskeuzes onder kinderen
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en jongeren (2016).
Ook is er onderzoek naar het promoten
van gezonde voeding, beweging en
verminderen van sedentair gedrag bij
lagere schoolkinderen door ouders
effectieve
ouderschapsvaardigheden
aan te leren (De Lepeleere, 2018).
Daarnaast bestaan er studies die
gezondheid en voeding onderzoeken in
een bepaalde context.
Zo bestaat er veel onderzoek hierover
binnen de schoolcontext.
De aandacht gaat uit naar de
eetgewoonten binnen de school (De
Riek, Martens, Van Houte en
Wittebroodt, 2007) en de fysieke
activiteit van kleuters (Labarque, 2010;
Vandaele, 2015). Tenslotte werd
implementatiegids uitgewerkt voor
interventies
binnen
scholen
ter
bevordering van een evenwichtig
beweeg- en voedingspatroon bij
kinderen en jongeren (van der Kreeft,
Jongbloet, Schamp, Huybrechts, Moens
en Vanhauwaert, 2014).
Eveneens binnen de context van de
bijzondere
jeugdzorg
werd
een
methodiek ontwikkeld om begeleide
jongeren gezonde voedingsgewoonten
bij te brengen (Prevost en Stiens, 2011).
2.2.2. Verlagen van milieuimpact van
consumentengedrag:
consumenten informeren en
engageren.

Werken aan
pilootprojecten waarbij de
succesfactoren voor
structurele implementatie
in schoolomgeving van
duurzame en gezonden
voeding worden
onderzocht.
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Bestaande kinderrechtenonderzoeken
over voeding binnen de schoolcontext
bestuderen de eetgewoonten binnen de
school (De Riek, Martens, Van Houte en
Wittebroodt, 2007) en de fysieke
activiteit van kleuters (Labarque, 2010;
Vandaele, 2015). Ook werd een
implementatiegids uitgewerkt voor
interventies
binnen
scholen
ter
bevordering van een evenwichtig
beweeg- en voedingspatroon bij
kinderen en jongeren (van der Kreeft,
Jongbloet, Schamp, Huybrechts, Moens
en Vanhauwaert, 2014).

SD 3. Jong Zijn

3.1.5. Opzetten van
projecten rond geïntegreerd
onderwijs- en
opleidingstraject voor 16-18jarige nieuwkomers.

Opzetten van centrale,
gespecialiseerde
trajectbegeleiding.

Een aantal onderzoeken belichten
strategieën om pro-actief steun te
bieden aan kinderen en jongeren die
zich
in
een
migratieen/of
minderheidssituatie bevinden. Hierbij
kan worden verwezen naar onderzoek
dat de ongekwalificeerde uitstroom uit
het onderwijs van jongeren wil
aanpakken via de ontwikkeling van
methode
voor
interculturele
gevoeligheden (Sienaert, Biesemans,
Van Damme en Dewitte, 2011), een
actieonderzoek over de rol die diverse
actoren en sectoren kunnen spelen in
het ontwikkelen van ‘onderwijs op maat’
voor 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit
derdewereldlanden (Pulinx en Truyts,
2014) en naar een beschrijvende studie
over de zorgrelaties in de context van
vluchtelingenhulp -voor minderjarige
vluchtelingen- in België en Nederland
(De Graeve, 2016).
De ‘Leuven Children of Immigrants
Longitudinal Study’, heeft tot doel een
breedschalig, longitudinaal, multilevel
en crossnationaal databestand te
creëren
over
verschillen
in
schooltrajecten tussen autochtone en
allochtone jeugd (Phalet, Mesquita,
Billiet, Meuleman, Nicaise, Swyngedouw
en Verschueren, 2015).

3.3.2. Administratieve
vereenvoudiging jeugdwerk.

Opzetten bevraging van
jeugdorganisaties.

Geen gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.

Reflecteren over beleid
t.o.v. mogelijke knelpunten
wat de noden en belangen
van kinderen en jongeren

Het project ‘de Ruimtecel’ van Kind en
Samenleving (Dekeyser, Vaningelgem,
Vanderstede en Piessens, 2003-…) richt
zich op het uitwerken van een empirisch

SD 4. Mobiliteit
4.3.3. Opvolging en evaluatie
relevante verkeers- en
mobiliteitsrelevante
maatregelen.
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4.3.4. Oprichten van een
werkgroep ‘Mobiliteit en
jonge verkeersdeelnemers’.

betreft.

onderbouwd kindgericht ruimtelijk
ontwerp en een kindgerichte mobiliteit.
Onderzoek
vanuit
ditzelfde
onderzoekscentrum richt zich enerzijds
op
kinderparticipatie
bij
lokale
mobiliteitsprojecten waarbij ‘methoden
en
technieken’
waarmee
geïnteresseerden zelf aan de slag
kunnen, gebundeld worden (Huybrechts
en Van Gils, 2007). Anderzijds besteedt
Lauwers (2009), in lijn met de
toenemende mobiliteit en daarbij
horende verkeersdrukte in Vlaanderen,
aandacht
aan
jonge
verkeersslachtoffers. De beleving van
het ongeval, het herstel en de
reïntegratie in het gezin, de school en
vrijetijdscontext van zowel directe (de
jonge verkeersslachtoffers zelf) als
indirecte (broers, zussen en ouders)
betrokkenen worden in kaart gebracht.
Simons (2015) onderzoekt hoe ‘actief
transport’ voor korte afstanden kan
worden gepromoot onder kinderen en
jongeren. Dit onderzoek richt zich op
strategieën om veilig fietsen en
motorrijden aan te leren, om zo de
prevalentie van verkeersongevallen
onder adolescenten te reduceren. Een
bijkomend doel van deze studie bestaat
in het promoten van ‘veilig’ wandelen
en fietsen voor korte afstanden.

Analyse van betrokken
actoren in functie van het
ontwikkelen van een
indicator voor het meten
van attitudevorming.

Het project ‘de Ruimtecel’ van Kind en
Samenleving (Dekeyser, Vaningelgem,
Vanderstede en Piessens, 2003-…) richt
zich op het uitwerken van een empirisch
onderbouwd kindgericht ruimtelijk
ontwerp en een kindgerichte mobiliteit.
Onderzoek
vanuit
ditzelfde
onderzoekscentrum richt zich enerzijds
op
kinderparticipatie
bij
lokale
mobiliteitsprojecten waarbij ‘methoden
en
technieken’
waarmee
geïnteresseerden zelf aan de slag
kunnen, gebundeld worden (Huybrechts
en Van Gils, 2007). Anderzijds besteedt
Lauwers (2009), in lijn met de
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toenemende mobiliteit en daarbij
horende verkeersdrukte in Vlaanderen,
aandacht
aan
jonge
verkeersslachtoffers. De beleving van
het ongeval, het herstel en de
reïntegratie in het gezin, de school en
vrijetijdscontext van zowel directe (de
jonge verkeersslachtoffers zelf) als
indirecte (broers, zussen en ouders)
betrokkenen worden in kaart gebracht.
Simons (2015) onderzoekt hoe ‘actief
transport’ voor korte afstanden kan
worden gepromoot onder kinderen en
jongeren. Dit onderzoek richt zich op
strategieën om veilig fietsen en
motorrijden aan te leren, om zo de
prevalentie van verkeersongevallen
onder adolescenten te reduceren. Een
bijkomend doel van deze studie bestaat
in het promoten van ‘veilig’ wandelen
en fietsen voor korte afstanden.

SD 5. Onderwijs

5.1.3. Burgerschapsvorming.

Behoefte aan
ondersteuning voor de
implementatie van de
eindtermen inzake
burgerschapsvorming.

Ameel, Van Nijlen, De Meyst en Crynen
(2017) houden de toetsontwikkeling en
de peilingen -waarmee wordt nagegaan
of leerlingen een bepaalde groep van
eindtermen of ontwikkelingsdoelen
behalen- tegen het licht.
Andere relevante projecten zijn een
studie naar wat Antwerpse jongeren van
de laatste twee jaren secundair
onderwijs denken over vrede en hoe ze
hieraan willen meewerken (Maelstaf,
2009),
onderzoek
over
kinderrechteneducatie (Reynaert, 2012)
en een studie op het uitwerken van een
op
mensenrechten
gebaseerde
benadering
van
‘ontwikkeling’
(development) met bijzondere aandacht
voor
gender
en
kinderrechten
(Vandenbogaerde, 2013).
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5.1.6. Onderzoek naar
gegenderde studiekeuzes in
het technisch en
beroepssecundair onderwijs.

Onderzoek naar de rol van
(geïnternaliseerde)
genderbeelden en –
stereotypen inzake
studierichtingen en
beroepen.

De rol die gender kan spelen in
onderscheiden domeinen waaronder
het onderwijs wordt onderzocht door
Vandenbogaerde
(2013)
waarbij
ontwikkeling (‘development’) belicht
wordt
vanuit
een
mensenrechtenbenadering

5.1.7. Onderzoek naar
conformiteit recente
ontwikkelingen en
maatregelen mbt recht op
inclusief onderwijs met het
VN-Verdrag Handicap.

Onderzoek naar de
verhouding van het
Vlaamse beleid tot het VNVerdrag Handicap.

Aan de hand van levensgeschiedenissen
gaat
Desnerck
na
hoe
het
hulpverleningsparcours
en
de
schoolcarrière van jonge kinderen met
een handicap verlopen.
Ook strategieën die door inclusieve
scholen aangewend kunnen worden om
hun legitimiteit te vergroten worden
bestudeerd (Mampaey, 2011).
10 Jaar toepassing van het Gelijke
Onderwijskansendecreet
in
de
basisscholen in Vlaanderen dat de
prestatiekloof tussen leerlingen met een
hogere en een lagere socio-econmische
status wil dichten, maakte het voorwerp
uit van een evaluatie (Decin, Vanuyten
en Mazarese, 2013).
Tenslotte is er de studie naar de
diagnose
en
onderwijsleeren
participatiebehoeften van kinderen en
jongeren
met
een
chronische
aandoening (Van Trimpont, 2014)

5.1.8.
Kinderrechteneducatie.

Studie naar de
vaardigheden die zich in dit
verband situeren inde
relatie volwassene-kind.

Een eerste aanzet wordt gevormd door
het
onderzoek
over
kinderrechteneducatie (Reynaert, 2012).

5.1.9. Preventief pestbeleid.

Verschillende acties
worden op touw gezet om
scholen te ondersteunen
bij de aanpak van pesten.

Het merendeel van pesten-gerelateerd
kinderrechtenonderzoek concentreren
zich op cyberpesten.
Hierbij wordt in de eerste plaats gezocht
naar mogelijke verklaringen van
cyberpesten. Pabian (2014) tracht te
verklaren waarom iemand dader of
slachtoffer wordt van cyberpesten.
Wegge (2014) wil in zijn onderzoek
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verder gaan dan het bestuderen van
klassieke, individuele determinanten van
cyberpesten door na te gaan wie door
wie wordt gecyberpest en waar de
betrokken jongeren zich bevinden in het
sociale netwerk. Vandebosch (2017)
bekijkt dan weer het verband tussen
stress op school of op het werk en
cyberpesten.
Daarnaast
belichten
verscheidene
onderzoeken mogelijke manieren toe
om cyberpesten aan te pakken. Een
eerste reeks richt zich hiertoe op de
ontwikkeling
van
een
sociaalwetenschappelijke
methode.
DeSmet (2016) voert onderzoek naar de
gedragsdeterminanten van positief
gedrag van adolescenten die getuige zijn
van cyberpesten (bijvoorbeeld het
slachtoffer steunen of verdedigen). Op
basis van de bevindingen wordt een
‘serious game’ ontwikkeld dat dergelijk
positief gedrag moet stimuleren; deze
game wordt in haar studie ook
geëvalueerd op zijn effectiviteit. Van
Royen (2016) ontwikkelt een systeem
van automatische herkenning van
bedreigende situaties - bijvoorbeeld via
beeld- en tekstanalyse -, waaronder
cyberpesten, op sociale netwerksites om
de online veiligheid van jongeren (12 tot
18
jaar)
te
vrijwaren.
Daarnaast onderzoeken Bastiaensens,
Desmet en Van Cleemput (2016) ICTinterventies voor het omgaan met
cyberpesten.
Een derde soort studie in deze rij is die
van Lievens (2014) waarbij de rol die een
regelgevend kader kan spelen in de
aanpak van pesten, wordt afgetast.
Tijdens haar studie naar de negatieve
effecten van sociale netwerksites – incl.
cyberpesten – wordt tegelijkertijd
bekeken in welke mate een zorgvuldige
combinatie
van wetgevende
en
alternatieve
maatregelen
deze
negatieve effecten kan beperken.
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Het project van Baccarne en Schuurman
(2013) tenslotte bekijkt pesten ruimer
dan
enkel
cyberpesten.
De
mogelijkheden van ICT om pesten en
conflicten bij jongeren uit de lagere
school bespreekbaar te maken, wordt
bestudeerd waarbij een digitale
animatieserie centraal staat.
5.2.1. Versterking stelsel
leren en werken.

Opstarten van proefproject
duaal leren.

Het onderzoek van Termote en Galand
(2011) gaat dieper in op de link tussen
jongeren in armoede en (hun
oververtegenwoordiging in) het stelsel
van deeltijds werken en leren.
Voor het bereiken van een succesvol
onderwijs- en opleidingstraject voor 16tot
18-jarige
nieuwkomers
uit
derdewereldlanden worden actoren en
sectoren in kaart gebracht die hierin een
positieve rol vervullen. Een betere
integratie van formeel en informeel
leren vormt hierbij een van de
onderzoeksdoelstellingen (Pulinx en
Truyts, 2014).
Verschillende onderwijsinnovaties uit
het Vlaams proefproject ‘Innoveren en
Excelleren in Onderwijs’ worden door
Vanhoof (2017) opgevolgd en gekoppeld
aan een impact- en effectiviteitsmeting
op een aantal domeinen, zijnde
leerprestatie, leerwinst en welbevinden
van de leerlingen.

5.3.1. Flexibele leerwegen.

Onderzoek naar flexibele
leerwegen.
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Verschillende onderwijsinnovaties uit
het Vlaams proefproject ‘Innoveren en
Excelleren in Onderwijs’ worden door
Vanhoof (2017) opgevolgd en gekoppeld
aan een impact- en effectiviteitsmeting
op een aantal domeinen, zijnde
leerprestatie, leerwinst en welbevinden
van de leerlingen.
Het ‘gemotiveerd verslag’, dat specifieke
onderwijsbehoeften inventariseert voor
een betere communicatie, maakt het
voorwerp uit van een evalutatie

(Meirsschaut, Nachtegael, Timbremont,
2012).
Voorts wordt onderzocht hoe kinderen
van de lagere school met leerproblemen
in het gewone onderwijs en in externe
hulpverlening begeleid kunnen worden,
waarbij men expliciet op zoek gaat naar
goede voorbeelden uit de praktijk
(Mertens en Smits).
De maatschappelijke relevantie van
leerlingenvervoer
in
het
Gemeenschapsonderwijs
wordt
eveneens nagegaan (Mairesse, De Witte,
van Lier en Van Malderen, 2010).
Ameel, Van Nijlen, De Meyst en Crynen
(2017) houden de toetsontwikkeling en
de peilingen -waarmee wordt nagegaan
of leerlingen een bepaalde groep van
eindtermen of ontwikkelingsdoelen
behalen- tegen het licht.
Een reeks onderzoeken geeft aandacht
aan specifieke situaties waarin kinderen
en jongeren zich kunnen bevinden
waarbij de implicaties en/of de impact
er van op hun recht op onderwijs resp.
onderwijskansen wordt bestudeerd. Zo
zijn er studies:
- over kinderen en jongeren die
een vorm van mantelzorg
opnemen (Lauwers, 2012);
- naar het recht op onderwijs
voor kinderen en jongeren
zonder wettig verblijfsstatuut
(De Clerck, Carton de Wiart en
Ryngaert, 2010; Hemelsoet,
2013);
- naar de schooltrajecten en/of
schoolsituatie van kinderen en
jongeren met een verschillende
etnische
of
levensbeschouwelijke
achtergrond
(Clycq
en
Lodewyckx, 2012; Juchtmans,
2013; Mampaey, 2011; Phalet,
Mesquita, Billiet, Meuleman,
43

-

-

-

Nicaise,
Swyngedouw
en
Verschueren, 2015);
over de sociaaleconomische
gezondheidsverschillen tussen
jongeren uit het Brussels
Hoofdstedelijk gewest, met een
focus op verschillen naar
onderwijs en nationaliteit van
oorsprong (De Grande, 2014);
naar diagnose en onderwijsleeren participatiebehoeften van
kinderen en jongeren met een
chronische
aandoening
op
school (Van Trimpont, 2014);
naar het belang van de
samenstelling
van
het
gezinskapitaal van jongeren
binnen scholen en de eventuele
impact er van op verschillen in
het emotioneel welzijn en de
studiebetrokkenheid
van
leerlingen. Dit onderzoek is
ingegeven door de toename van
schoolgaande kinderen van wie
de ouders gescheiden leven
(Vanassche, 2014).

Ook de mogelijke ondersteunende rol
van ICT binnen het onderwijs wordt
geanalyseerd. In die zin werd een
educatief en sociaal hulpmiddel (via ICT)
ontwikkeld voor langdurig zieke
kinderen in het lager onderwijs
(Hauttekeete en Schuurman, 2007) en
wordt het gebruik van multimedia voor
het
stimuleren
van
gelijkekansenonderwijs onder kleuters
onderzocht (Decin, Vanuyten en
Mazarese, 2013).
Tenslotte is er binnen deze context
onderzoek over de aansluiting van het
secundair onderwijs met voortgezet
onderwijs resp. de arbeidsmarkt. Het
gaat hierbij om onderzoek dat de
ongekwalificeerde uitstroom uit het
onderwijs van jongeren wil aanpakken
via de ontwikkeling van methode voor
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interculturele gevoeligheden (Sienaert,
Biesemans, Van Damme en Dewitte,
2011), een actieonderzoek over de rol
die diverse actoren en sectoren kunnen
spelen in het ontwikkelen van ‘onderwijs
op maat’ voor 16- tot 18- jarige
nieuwkomers uit derdewereldlanden
(Pulinx en Truyts, 2014), een
beschrijvende
studie
over
de
zorgrelaties in de context van
vluchtelingenhulp -voor minderjarige
vluchtelingen- in België en Nederland
(De
Graeve,
2016)
en
een
onderzoeksproject dat een warme
overdracht van secundair onderwijs naar
hoger onderwijs behelst om zo de in- en
doorstroom van kansengroepen in het
hoger onderwijs te verhogen (Baeyens
en Strypens, 2012).
5.3.2. Kwalificatiebewijzen
en delen van kwalificaties.

Onderzoek naar een
geïntegreerd EVC-beleid.

Geen gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.

5.3.3. Onderzoeken van
mogelijkheden valideren
competenties opgedaan in
jeugdwerk.

Onderzoek naar tools in
het kader van
competentiegericht
denken binnen het
jeugdwerk.

Geen gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.

6.1.1. Bottom-up
initiatieven.

Ondersteunen van
toegepast onderzoek naar
open en ruime
leeromgevingen.

Hoppenbrouwers (2015) wil studenten
in
de
jeugdgezondheidszorg
de
competenties in ontwikkelingsevaluatie
van het jong kind aanleren via een
leeromgeving,
waar
naast
kennisverwerving minstens evenveel
aandacht uitgaat naar het aanleren van
attituden en vaardigheden.

6.1.3. Verruimen visie op
kleuterparticipatie.

Opstarten project
‘kleuterparticipatie’.

Er is heel wat kinderrechtenonderzoek
dat kleuterparticipatie in de ruime zin
van het woord nader bekijkt.

SD 6. Onderwijs – scholen
worden leerzones

Zo zijn er studies naar strategieën om de
ontwikkeling van baby’s, peuters en
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kleuters te stimuleren (Denève) en naar
het gebruik van multimedia voor het
stimuleren van gelijkekansenonderwijs
onder kleuters (Decin, Vanuyten en
Mazarese, 2013)
Vermeersch en De Backer (2016) voeren
dan weer onderzoek met het oog op de
ontwikkeling van een theoretisch
onderbouwd
referentiekader
voor
cultuureducatie in het Vlaamse kleuteren
leerplichtonderwijs,
de
lerarenopleiding en het deeltijds
kunstonderwijs.
Leyssen, Smets en Vanderspikken (2014)
ontwikkelden
materialen
en
implementatiestrategieën
om
leerkrachten
en
scholen
te
ondersteunen in het stimuleren van de
ontwikkeling van risicocompetentie van
3- tot 8-jarigen in een schoolcontext.
Ook zijn er onderzoeken die vanuit een
gezondheidsperspectief
kleuters
benaderen, waaronder een studie naar
bewegingsintegratie in het curriculum
van het kleuteronderwijs (Rutten en
Wassink, 2016), naar de ontwikkeling
van
interventieprogramma’s
die
afgestemd
zijn
op
individuele
bewegingsvaardigheden ter bevordering
van motorische basisvaardigheden bij
kleuters (Vandaele, 2015) en een
onderzoek naar de mate waarin
motorische zorgverbreding een positief
effect heeft op kleuters en naar
motorische vaardigheden bij kleuters
met een motorische achterstand
(Verhoeven en de Pooter, 2010).
Zaman (2011-…) voert een waarachtig
participatief onderzoek met kleuters uit.
Ze werkt samen met de kleuters een
bevragingsmethode
uit
om
de
gebruikservaring van digitale media bij
kleuters te begrijpen.
6.2.1. Beleid voor leerlingen
met specifieke

Meting van de
leerlingaantallen in het
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Ameel, Van Nijlen, De Meyst en Crynen
(2017) houden de toetsontwikkeling en

onderwijsbehoeften.

buitengewoon onderwijs,
in de GON-begeleiding.

de peilingen -waarmee wordt nagegaan
of leerlingen een bepaalde groep van
eindtermen of ontwikkelingsdoelen
behalen- tegen het licht.
Verschillende onderwijsinnovaties uit
het Vlaams proefproject ‘Innoveren en
Excelleren in Onderwijs’ worden door
Vanhoof (2017) opgevolgd en gekoppeld
aan een impact- en effectiviteitsmeting
op een aantal domeinen, zijnde
leerprestatie, leerwinst en welbevinden
van de leerlingen.

6.3.2. Beleid veilig ICT
gebruik.

In kaart brengen van
niveau van ICT-veiligheid
binnen scholen.

In het kader van het onderzoeksproject
‘Security and Privacy in Online Social
Networks’ (SPION) (X., 2014) wordt
educatief materiaal ontwikkeld en
aangereikt aan onder meer ouders,
leraren en jongerenbegeleiders om bij
minderjarigen tot bewustwording te
komen op het vlak van veiligheid en
privacy in online sociale netwerken
(Vanderhoven, 2014).

Samenstelling
netwerkgroep participatie,
waar onder meer lopende
projecten en potentiële
initiatieven worden
uitgewisseld.

Vlaanderen is rijk aan participatieonderzoek. Evenwel wordt vastgesteld
dat veel onderzoek over participatie
gaat, met name de betekenis van
participatie voor kinderen en jongeren
wordt onderzocht of jongeren worden
betrokken in de bevragingsfase van het
onderzoek. De onderzoeken zelf zijn niet
noodzakelijk participatief van opzet.

SD 7. Participatie

7.1.2. Netwerkgroep
participatie.

Toch is er de laatste jaren een stijging
van participatief onderzoek, in de zin dat
kinderen en jongeren doorheen de
verschillende
fasen
van
een
onderzoeksproject worden betrokken,
merkbaar.
Het
onderzoekscentrum
Kind &
Samenleving heeft hierin heel wat
expertise uitgebouwd.
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Overige participatieve studies gaan
onder meer over:
- media: Panis, Bels en De Wilde
(2013) werken participatief met
kwetsbare kinderen en jongeren
om de rol van sociale media bij
de beeldvorming over jong
ouderschap te onderzoeken;
terwijl Zaman (2011-…) een
bevragingsmethode
voor
kleuters,
de
zogenaamde
‘laddering methode’, uitwerkte
en evalueerde om bij kleuters de
gebruikservaring van digitale
media te begrijpen;
- stedelijke ruimte: kinderen
worden betrokken als medeonderzoekers in het opzetten
van een onderzoeks- en
leerproces rond de betekenis
van kindvriendelijke stedelijke
ruimtes
en
de
ontwerpimplicaties ervan (De
Visscher, 2016);
- vrije tijd: Cardoen bestudeert de
vrijetijdsbesteding van jongeren
waarbij jongeren doorheen alle
fasen van het onderzoeksproces
als mede-onderzoekers erkend
(2016).
7.1.10. Ondersteuning
beleidsparticipatie integrale
jeugdhulp

Uitvoeren van een
cliënttoets –
wetenschappelijk
onderzoek waarin ook
minderjarigen bevraagd
worden.

De betekenis van participatie en
participatienoden van kinderen en
jongeren met een beperking werd door
Vandenbussche
(2014)
in
kaart
gebracht.
In het onderzoek naar crisisjeugdhulp
werd expliciet vanuit een multi-actor
perspectief vertrokken (Piessens en
Bradt, 2013);
Luyten (2017) besteedt in haar
onderzoek dan weer aandacht aan de
beleving en de impact van de
jeugdbescherming op het latere leven
van volwassenen die hiermee als kind
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en/of jongere in aanraking kwamen.
7.2.1. Versterken
betrokkenheid mensen van
buitenlandse herkomst bij
lokaal en Vlaams beleid

Onderzoek naar
succesvolle methodieken
van beleidsparticipatie en
belangenbehartiging van
personen van buitenlandse
herkomst.

Het participatieprofiel en het mens- en
maatschappijbeeld van jongeren uit
etnisch-culturele minderheidsgroepen in
Brussel wordt door Smits bestudeerd
(2012).

7.2.8. Projectoproep
preventie radicalisering

Gezamenlijke
projectoproep ‘positieve
identiteitsontwikkeling bij
jongeren’.

Het Europese project STRESAVIORA
betreft een onderzoeksproject dat zich
richt op het ontwikkelen van een
weerbaarheidstraining voor jongeren
die kwetsbaar zijn voor radicale ideeën
(Euer, Van Vossole, Krols en van
Bouchaute, 2013).
Daarnaast
kent
het
kinderrechtenonderzoek
heel
wat
probleemof
knelpuntschetsende
studies die inspirerend kunnen zijn voor
het bevorderen van een positieve
identiteitsontwikkeling
en
aldus
ingrijpen
op
de
verscheidene
voedingsbodems voor radicalisering. Het
gaat hierbij om onderzoeken die onder
meer thuishoren binnen de thema’s
armoede,
onderwijs,
werk,
jeugddelinquentie
en
vrije
tijd
(www.kekidatabank.be).

7.2.9. Vernieuwde
consultatiepraktijk bij nieuw
beleid en nieuwe
regelgeving

Onderzoek naar en
stimuleren van vernieuwde
consultatie- en
overlegpraktijk.

Er is gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.

7.3.5. Eénmeting lokaal
jeugdbeleid

Onderzoek over ‘nulmeting’ naar beleving en
tevredenheid over werken

Het in kaart brengen van de participatie
van kinderen en jongeren aan het lokaal
jeugd(werk)beleid door te peilen naar
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Onderzoek uit een ander deelgebied kan
evenwel inspirerend werken. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om de studie naar
succesfactoren die maken dat een
samenwerking
tussen
organisaties
binnen de bredere sector van de
jeugdhulpverlening ook daadwerkelijk
resultaat opbrengt voor de betrokken
jongeren en hun ouders (Op de Beeck en
Bogaerts, 2015)

met een part lokaal
jeugdbeleidsplan.
Vervolgonderzoek
‘éénmeting’.

de wijze waarop de lokale besturen op
dat moment vorm geven aan hun
jeugd(werk)beleid en wie de relevante
actoren zijn, werd verricht in het kader
van een nulmeting bij lokale besturen
(De Peuter en Van Damme, 2014).

8.1.1. Multifunctioneel
gebruik schoolpatrimonium

Onderzoeken van
verschillende pistes om
schoolgebouwen
gemakkelijker en meer
open te stellen voor
derden.

Geen gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.

8.1.4.
Stadsvernieuwingsprojecten

Projectsubsidies voor
kwalitatieve invulling van
publieke ruimtes en
gemeenschapsinfrastructu
ur.

Binnen het onderzoekscentrum Kind &
Samenleving richt ‘de Ruimtecel’ zich op
het uitwerken van een empirisch
onderbouwd kindgericht ruimtelijk
ontwerp en een kindgerichte mobiliteit
(Dekeyser, Vaningelgem, Vanderstede
en Piessens, 2003-…).

SD 8. Ruimte

Er
bestaat
heel
wat
kinderrechtenonderzoek
over
(de
invulling van) publieke ruimtes.
Zo is er de studie dat via een
etnografische methode naar de
manieren waarop kinderen en jongeren
in de publieke ruimte onderhandelen en
hoe zij zich plaats toe-eigenen (De
Backer, 2016).
Verder gaat het hier om het onderzoek
over mogelijke preventie-initiatieven
gericht op jongeren die de publieke
ruimte zouden verstoren, waarbij
jongeren die in de publieke ruimte
rondhangen als een ‘risico’ worden
beschouwd (Evenepoel, 2017). In
dezelfde lijn, gaat Melgaco (2017) dieper
in op ‘surveillance’ van jongeren in de
publieke ruimte en de impact van
elektronische monitoring van de
publieke ruimte, onder meer op het
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welzijn van kinderen en jongeren. De
studie van Van Dyck (2017) wil
specifieke kenmerken van de publieke
ruimte in kaart brengen die maken dat
jongeren meer gaan bewegen.
Daarnaast bestaat er onderzoek dat
wordt
gevoerd
vanuit
een
gebruikersvriendelijkheidsperspectief.
Zo wordt de gezinsvriendelijkheid van de
stad Kortrijk onderzocht met een
specifieke
focus
op
kinderen
(Vanderstraeten, 2009).
De studie van De Visscher gaat dan weer
de betekenis van kindvriendelijke
stedelijke ruimtes na en de implicaties
hiervan op ontwerp en stadsplanning
(2016). Hier worden kinderen betrokken
als mede-onderzoekers in het opzetten
van een onderzoeks- en leerproces rond
de betekenis van kindvriendelijke
stedelijke
ruimtes
en
de
ontwerpimplicaties ervan.
8.1.5. Projectbegeleiding

Projecten van doordacht
medegebruik van ruimte.

Geen gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.

8.3.1. Studie internationale
voorbeelden gebruik
publieke ruimte

Opsporen van interessante
voorbeelden.

De studie van De Visscher gaat de
betekenis van kindvriendelijke stedelijke
ruimtes na en de implicaties hiervan op
ontwerp en stadsplanning (2016). Hier
worden kinderen betrokken als medeonderzoekers in het opzetten van een
onderzoeks- en leerproces rond de
betekenis van kindvriendelijke stedelijke
ruimtes en de ontwerpimplicaties ervan.
Een andere studie houdt een evaluatie
in van het Baby Friendly Hospital
Initiative (BFHI) dat gelanceerd werd
door de Wereldgezondheidsorganisatie
en UNICEF (Biesmans, Franck, Eelen en
Ceulemans, 2014).

SD 9. Welbevinden
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9.1.2. Bevorderen van de
kwaliteit van diagnostiek

Monitoren van
hulpverleningsproces,
analyse van aangeleverde
diagnostiek, ontwikkelen,
normering en validering
van een Vlaams schaal voor
adaptief gedrag,
belevingsonderzoek m.b.t.
diagnostisch proces en
besluitvorming.

Ruimer dan enkel met betrekking tot
diagnostiek onderzoeken Op de Beek en
Bogaerts (2015) succesfactoren die
maken dat een samenwerking tussen
organisaties binnen de bredere sector
van
de
jeugdhulpverlening
ook
daadwerkelijk resultaat opbrengt voor
de betrokken jongeren en hun ouders.

9.3.1. Onderzoek bij
kinderen van transouders

Onderzoek naar effect van
een transouder op
kinderen.

Deze studie gaat de impact na van het
hebben van een transgender ouder op
genderidentiteit, seksuele oriëntatie en
welzijn van kinderen en jongeren
(Dierckx, 2015).
Daarnaast
is
er
ook
kinderrechtenonderzoek
beschikbaar
dat het genderperspectief bij het kind en
de jongere zelf hanteert. In deze optiek
kan worden verwezen naar een
onderzoek dat zich richt op het
bestrijden van homofobie bij jongeren
(X., 2014), het onderzoek van Dewaele
(2010-…) over de zichtbaarheid- en
discriminatiemanagement bij holebijongere. waarbij wordt onderzocht in
welke mate holebi-jongeren die nog op
school zitten (16 tot en met 18 jaar) op
een
verschillende
manier
met
minderheidsstress omgaan.
Ook de studie van Aerts (2013) naar de
schoolloopbanen en schoolintegratie
van holebi jongeren in het Vlaams
secundair onderwijs kan hierin worden
gekaderd.
In een kwalitatieve studie bij twee
Nederlandstalige
jeugdrechtbanken
wordt nagegaan of er sprake is van een
gendered aanpak, waarbij jongens en
meisjes verschillend worden benaderd
(De Bus, 2016)
Bij het uitwerken van een op
mensenrechten gebaseerde benadering
van ‘ontwikkeling’ (development) gaat
onder meer bijzondere aandacht uit
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naar
gender
en
kinderrechten
(Vandenbogaerde, 2013).
Tot slot richten een aantal onderzoeken
zich op de relatie tussen gender en
media. Het betreft hier studies naar de
invloed van de online-omgeving op
culturele opvattingen over gender en
seksualiteit (De Ridder, 2014), de rol van
de media in de seksualisering van 10- tot
12-jarigen nagaat (Rousseau, 2016) en
de morele houding van adolescenten
tegenover online privacy bij sociale
interacties op internet en de rol van
gender, leeftijd en familiecultuur hierin
(Mostmans, 2016).

SD 10. Wonen

10.1.1. Opmaak decretaal
kader gemeenschappelijk
wonen

Onderzoek over
gemeenschappelijk wonen.

Er is gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.
Onderzoek uit een specifiek deelgebied
op vlak van wonen kan evenwel
inspirerend werken. Dit onderzoek gaat
over de uit- en insluitingsmechanismen
die spelen op de huisvestingsmarkt ten
aanzien van jongeren die begeleid
zelfstandig wonen (Carrette, 2007).

10.1.4. Woonsituatie
verbeteren van kinderen van
woonwagenbewoners

Onderzoek naar
verbeteringen op vlak van
woonkwaliteit en
kwaliteitsvolle inrichting
van terreinen.

Er is gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.

10.2.3. Vlaams huurdecreet

Evaluatieonderzoek van
het federale
woninghuurrecht.

Er is gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.
Onderzoek uit een specifiek deelgebied
op vlak van wonen kan inspirerend
werken. Dit onderzoek gaat over de uiten insluitingsmechanismen die spelen
op de huisvestingsmarkt ten aanzien van
jongeren die begeleid zelfstandig wonen
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(Carrette, 2007).
10.3.1. Opmaak
langetermijnvisieWoonbeleidsplan
Vlaanderen

Onderzoek naar een
coherent en geïntegreerd
woonbeleid.

Er is gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.
Onderzoek in een specifiek deelgebied
op vlak van wonen kan inspirerend
werken. Dit onderzoek gaat over de uiten insluitingsmechanismen die spelen
op de huisvestingsmarkt ten aanzien van
jongeren die begeleid zelfstandig wonen
(Carrette, 2007).

SD 12. Cultuureducatie

12.1.7. Cultuurparticipatie
en educatie in de Bijzondere
Jeugdzorg

Onderzoek naar de rol van
de Vlaamse overheid om
vanuit een gecoördineerde
aanpak vorm te geven aan
de samenwerking tussen
instellingen en
cultuureducatieve
organisaties.

Er is gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.

12.2.1. Versterken van
competenties van
cultuureducatieve
professionals en vrijwilligers
12.2.4. Cultuur in de Spiegel

Onderzoek naar
kwaliteitsstandaarden in
het kader van
familievriendelijkheid.
Ontwikkelen van een
referentiekader voor
geïntegreerde
cultuureducatie.

Er is gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.

12.2.5. Dag van de
Cultuureducatie

Kennisopbouw m.b.t.
cultuureducatie en
cultureel leren.

Enkele kinderrechtenonderzoeken zijn
gericht op jongeren en cultuur. In
aanvulling op Vermeersch en De Backer
(2016) die een referentiekader voor
cultuureducatie
ontwikkelen,
gaat
Logghe (2014) op zoek naar welke
strategieën men best aanneemt voor de
inrichting
en werking
van de
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Vermeersch en De Backer (2016) voeren
onderzoek met het oog op de
ontwikkeling van een theoretisch
onderbouwd
referentiekader
voor
cultuureducatie in het Vlaamse kleuteren
leerplichtonderwijs,
de
lerarenopleiding en het deeltijds
kunstonderwijs.

jongerenbibliotheek.
Ook
wordt
onderzoek gevoerd naar de sporen die
jongeren volgen in het omgaan met
cultuur -met een focus op de stad(Pauwels, Claus en Tirions, 2010), naar
jeugdhuizen in Vlaanderen (Spruyt en
Smits, 2014) en naar de leefwereld van
praktiserende moslimjongeren in een
geseculariseerd Westen (Groeninck,
2016).

4.4. Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat jaarverslag 2014-2015 – Deel 3 en relevant
onderzoek uit de onderzoeksdatabank van KeKi
KRC thema

Vraag naar onderbouw

KeKi’s zwaartepuntenanalyses

2. Recht op kwalitatief wonen
2.1. Woonbeleidsplannen in
het licht van kinderrechten:
bekijk het vanuit
kindperspectief.

Vanuit het
kinderrechtenverdrag en
het perspectief van
kinderen pleit KRC voor
meer zichtbaarheid van de
positie van kinderen in het
Vlaamse woonbeleid.
Zichtbaarheid in de cijfers
en in de gevolgen van
beleidsmaatregelen voor
het leven van kinderen en
jongeren.
Hoeveel ouders, kinderen
en jongeren hebben een
woning nodig? Hoeveel
kinderen doen een beroep
op nachtopvang of op
winteropvang? Stromen ze
snel door naar een woning?
Wat is er nodig om zicht te
krijgen op het aantal
kinderen en ouders die
leven in woononzekerheid?
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De databank kent slechts één
onderzoek over huisvesting. Dit gaat
over de uit- en insluitingsmechanismen
die spelen op de huisvestingsmarkt ten
aanzien van jongeren die begeleid
zelfstandig wonen (Carrette, 2007).

4. Rechten van jongeren in aanraking met de wet
4.3. Opsluiting onze zorg? –
Betere registratie.

KRC dringt erop aan dat
InterCAP, het centrale
aanmeldpunt voor
plaatsing in de
gemeenschapsinstellingen
en het gesloten federaal
centrumsysteem Everberg,
duidelijk in kaart brengt
hoeveel jongeren gebaat
zijn bij een plaatsing in een
gesloten instelling en er
niet terechtkunnen.
Tegelijk vragen we de
beschikkingen van
onuitvoerbaarheid te
verzamelen. In die
beschikkingen stellen
jeugdrechters vast dat er
geen plaats is en plaatsen
ze bij gebrek aan alternatief
de jongere in een politiecel.
Over de laatste twee jaar
vroegen we cijfers op aan
het College van Procureursgeneraal.

Geen gekend kinderrechtenonderzoek
over dit specifiek onderwerp.

4.3. Opsluiting onze zorg? –
Analyse van de crisisopvang.

Integrale jeugdhulp zette in
op het systeem van
crisisnetwerken. Het is
belangrijk om te
onderzoeken waar de
knelpunten liggen. En na te
gaan of de crisisopvang
toegankelijk is.
‘Toegankelijk’ in zijn meest
brede definitie. Want de
Klachtenlijn krijgt signalen
dat crisisopvang alleen kan
als die op heel korte
termijn kan werken aan
terugkeer naar huis. Wat
als thuis nu net het
probleem is? Of als de
jongere zegt niet meer naar
huis te willen gaan omdat

In het kader van onderzoek naar
‘klassieke’ jeugdhulpverlening worden
de mogelijkheden en beperkingen van
specifieke hulpverleningsprogramma’s ‘Youth at risk’ (Smits en De Caluwé,
2010), ‘Arktos’ (Warmenbol, 2006),
‘Linker’ (interventie voor kleuters) (De
Cuyper,
Groenewold,
Galle
en
Debruyne, 2006), ‘Crisishulp aan huis’
(Van Puyenbroeck, 2006) en het
Columbusproject
(Franssens
en
Dammekens, 2011)
- alsook de
behoeften en drempels die met
betrekking
tot
jeugdhulpverleningsinitiatieven bestaan
(Dehertogh, 2010; Meire en De Ridder,
2007), in kaart gebracht.
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Het onderzoek van Piessens en Bradt

het daar onveilig is? Is
crisisopvang dan niet
beschikbaar en is de cel dan
de enige
opvangmogelijkheid?

(2013) gaat ook over crisisjeugdhulp,
waarbij expliciet vanuit een multi-actor
perspectief wordt vertrokken.

5. Rechten op en in onderwijs

5.2. Levensbeschouwelijke
symbolen op school –
Algemene bepaling in het
schoolreglement?

KRC stelt het Vlaams
Parlement voor te
onderzoeken of het
mogelijk is dat scholen een
bepaling omtrent
levensbeschouwelijke
symbolen op school
opnemen in hun
schoolreglement. Het
Vlaams Parlement kan ook
bekijken hoelang zo’n
tijdelijk verbod mag duren
en onder welke
voorwaarden de school het
kan verlengen.

Van belang zijn het onderzoek van
Benfquih (2016), een fundamenteel
juridisch onderzoek naar het recht op
het inbedden van religie en geloof in
onderwijsinstituties; en het onderzoek
van Groeninck (2016) naar de
leefwereld
van
praktiserende
moslimjongeren in een geseculariseerd
Westen.

5.5. Straffen op school –
Definitieve uitsluiting.

Doordat er in het
basisonderwijs geen
meldingsplicht is zoals in
secundaire scholen, zijn er
geen cijfers die zicht geven
op het aantal definitief
uitgesloten leerlingen in
het basisonderwijs en hun
profiel.

Volgens
de
databank
en
zwaartepuntenanalyses van KeKi werd
over geen van deze onderwerpen
kinderrechtenonderzoek gedaan in
Vlaanderen.

KRC blijft hameren op een
wetenschappelijke
evaluatie en een grondig

Het onderzoek van Weis (2014) bekijkt
het systeem van de gemeentelijke
administratieve sancties (GAS). De

6. Recht op en in vrije tijd

6.1. Grondwettelijk Hof
spreekt zich uit over GAS –
Opvolgen blijft nodig.
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parlementair debat
wanneer de minister zijn
verslag over de evaluatie
van de GAS-wet komt
voorstellen.

komst van de vernieuwde wetgeving op
de GAS,10 waarbij het toepassingsgebied
op minderjarigen gevoelig werd
uitgebreid, heeft geleid tot heel wat
(negatieve) reacties. In het licht hiervan
bekijkt Weis het volledig wetgevend
kader om het gehele systeem te kunnen
plaatsen.

9. Integraal aandacht voor kinderen in beleid

9.1. Vlaams
kinderrechtenbeleid – Een
nieuwe wind door jeugd- en
kinderrechtenbeleid?

Welzijn: Vlaanderen mag
zijn plannen voor een
prevalentieonderzoek naar
geweld op kinderen niet
opbergen.

De databank kent geen onderzoek
specifiek over de opvolging van de VNstudie. Er zijn wel heel wat onderzoeken
binnen het subthema ‘Geweld en
uitbuiting’ die een startpunt kunnen
zijn.
Zo wordt er onderzoek gedaan naar de
beleving van slachtofferschap van
gewelds- en vermogensmisdrijven
onder adolescenten (Vynckier, 2012) en
naar uiteenlopende aspecten van
kindermishandeling. In het licht van dit
laatste onderwerp kunnen o.m.
projecten vermeld worden over het
opstellen van een vragenlijst om de
incidentie van kindermishandeling te
meten (Lauwers en Van de Walle,
2010), het ontwikkelen van een digitaal
educatiepakket (Delava, Neuttiens,
Schillemans, Bovijn en Geeroms, 2012)
en het mogelijk maken/faciliteren van
een sterkere samenwerking tussen
bevoegde diensten om een betere
signalering en een meer adequate
respons op kindermishandeling te
stimuleren (Desair, 2014; Op de Beeck,
2013).
De Nutte (2017) belicht ouderschap en
opvoeding in een context van langdurig
collectief geweld, Coppens (2008-…)

10

Wet van 24 juni 2013 op de Gemeentelijke Administratieve Sancties, BS 1 juli 2013 (gewijzigd door de Wet van 21
december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlands Zaken, BS 31 december 2013).
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onderzoekt psychosociale effecten bij
kindsoldaten en de hulpverlening die
hiervoor voorhanden is in NoordOeganda en Weyns (2013) doet
onderzoek naar kindsoldaten en het EUbeleid inzake kinderen en gewapende
conflicten.
Verbanden
tussen
geweld
en
mediagebruik
worden
onderzocht
vanuit de mate waarin en de manier
waarop blootstelling aan massamedia
gerelateerd is aan percepties van
kinderen en jongeren over geweld
(Custers, 2016), door de effecten na te
gaan die het spelen van gewelddadige
digitale spelen teweeg brengt bij -jongespelers (Ribbens, 2013) en door te
bekijken in welke mate een interactief
videospel, in combinatie met advisering,
onderwijs en training, jongeren bewust
kan maken van gevaren op geweld
tijdens ‘daten’ (Bowen, Sorbring,
Awouters en Leen, 2013).
Seksueel misbruik vormt de specifieke
ingang bij het ‘Childoscope’ project dat
data over vermiste en seksueel
uitgebuite kinderen bij verschillende
actoren verzamelt (Vermeulen en De
Pauw, 2006), terwijl Roevens (2014)
met haar onderzoek naar seksueel
misbruik
in
jeugden
onderwijsinstellingen in Vlaanderen
inzicht tracht te verkrijgen in de
ervaringen van de slachtoffers en hun
toenmalige en huidige noden.
Vrouwensbesnijdenis, tenslotte, vormt
het voorwerp van twee nieuwe
gendergerelateerd
geweldsonderzoeken. Zo is er naast het
onderzoek dat zich richt op het
ontwikkelen
van
adequate
gestandaardiseerde technieken om de
prevalentie van vrouwenbesnijdenis in
Europa in kaart te brengen (Van Baelen
en De Schrijver, 2016), het project naar
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het sterker betrekken van mannen in de
preventie van vrouwenbesnijdenis in
Europa (Richard, 2016).
Daarnaast zijn ook studies die
strategieën in de aanpak van geweld
evalueren, in de databank opgenomen.
Het gaat hierbij onderzoeken over de
werking van het centrale meldpunt voor
geweld 1712 (Matkoski en Van Vossole,
2014-…) en een onderzoek naar
multidisciplinaire samenwerking om
kinderen beter te beschermen tegen
mishandeling, misbruik en geweld (Van
Vossole, 2015).
Het laatste nieuwe onderzoeksproject
binnen dit subthema gaat over de
betrokkenheid
van
jongeren
in
subsahariaanse bendes in Brussel,
vertrekkende
vanuit
de
verleidingskracht die van deze groepen
uitgaat (Van Hellemont, 2015).

9.4 .Gelijke kansen en
armoedebestrijding –
Kinderrechtentoets van de
beleidsnota Armoede.

Wonen: Maak kinderen
achter de statistieken van
thuisloosheid zichtbaar.

Volgens
de
databank
en
zwaartepuntenanalyses van KeKi werd
over geen van deze onderwerpen
kinderrechtenonderzoek gedaan in
Vlaanderen.

Vertrek vanuit
belevingsonderzoek bij
kinderen en jongeren om
drempels en
uitsluitingsmechanismen
aan te pakken.

De beleving van armoede door en de
impact van armoede op kinderen en
jongeren in wordt in kaart gebracht
door Roets en Coussée (2010), Defever
(2015) en Van Gils en Willekens (2010).
Roets, Roose en Bouverne-De Bie
(2013) richten zich specifiek tot
kinderarmoede waarin de authentieke
stem van het kind een bijzondere plek
inneemt. De relatie tussen armoede,
stress en welbevinden in het gezin
waarbij zowel ouders als kinderen
worden bevraagd, wordt bestudeerd
door Ponnet (2014). Het onderzoek van
Termote en Galand (2011) gaat dieper
in op de link tussen jongeren in
armoede
en
(hun
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oververtegenwoordiging in) het stelsel
van deeltijds werken en leren.
Zorg voor betrouwbare
gegevens waarin kinderen
en jongeren eenheid van
analyse zijn om de impact
van de financiële crisis op
kinderen op tijd te
monitoren.

Volgens
de
databank
en
zwaartepuntenanalyses van KeKi werd
over geen van deze onderwerpen
kinderrechtenonderzoek gedaan in
Vlaanderen.

9.4. Gelijke kansen en
armoedebestrijding –
Informatieverslag
kinderarmoede van de
Senaat.

Het centraal zetten van
participatie is een
aandachtspunt. Hou
rekening met hun mening
en zorg dat ze toegang
krijgen tot
maatschappelijke
voorzieningen. Garandeer
voor alle kinderen gelijke
toegang tot onder andere
onderwijs, wonen,
gezondheid en vrije tijd.
Ken rechten zoveel
mogelijk automatisch of
proactief toe. Onderzoek
en benut daarvoor de
mogelijkheden van het
uitwisselen van informatie
tussen overheden.

Volgens
de
databank
en
zwaartepuntenanalyses van KeKi werd
over geen van deze onderwerpen
kinderrechtenonderzoek gedaan in
Vlaanderen.

9.4. Gelijke kansen en
armoedebestrijding – Gelijke
kansen.

We vragen de minister er
bij de federale regering op
aan te dringen werk te
maken van een nationaal
orgaan dat onderzoekt of
mensen – dus ook kinderen
en jongeren – die van hun
vrijheid beroofd zijn,
menswaardig behandeld
worden.

Dit project beoogt via een vergelijkend
onderzoek
de
ervaring
van
minderjarigen
in
detentie
uit
verscheidende Europese landen in kaart
te brengen (Gorelashvili, 2017).
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Dit project betreft onderzoek naar
kinderen op de vlucht in detentie. Meer
specifiek wordt in dit onderzoek een
grondige en systematische toetsing
doorgevoerd
van
de
Belgische
asielwetgeving en -praktijk aan het
internationaal
recht
van
de
mensenrechten en de rechten van het
kind. Daarbij wordt zowel aandacht
besteed aan vrijheidsberoving als aan
opvang (Lommée, 2008).

Het onderzoek van Van Damme (2015)
bestudeert
de
relatie
tussen
psychopathologie, kwaliteit van leven
en sociale adaptatie bij gedetineerde
minderjarige meisjes.
Meer over de trajecten van jongeren
met een psychiatrische stoornis is terug
te vinden bij Cappon (2014), Deweerdt,
Van der Straete en Rom (2006) en
Merlevede (2014).
9.4. Gelijke kansen en
armoedebestrijding –
Integratie en inburgering.

We vragen om in de
onderhandelingen met de
federale regering rond de
opvang en hulpverlening
aan kinderen en jongeren
op de vlucht te
onderzoeken:
- hoe we die
kinderen en
jongeren kunnen
ondersteunen om
de band met het
land en de cultuur
van herkomst te
onderhouden;
- onder welke
voorwaarden
jongeren die hier
niet kunnen blijven,
toch eerst hun
studies kunnen
afwerken voor ze
het land moeten
verlaten.

Het onderzoek van Lommée (2008) legt
de focus op de psychosociale beleving
van kinderen zonder papieren en hun
toekomstperspectieven eenmaal in
België.
Het project van Broekaert (2004)
betreft onderzoek naar gedrags- en
psychische problemen bij niet-begeleide
minderjarige
vluchtelingen
in
Vlaanderen.
Wat onderzoek naar kinderen in
migratie en/of minderheidsgroepen
betreft, kan worden verwezen naar
studies over sociale uitsluiting als
(ongewenste) implicatie van het
jeugdwerk (Coussée, 2005; Van de
Walle, 2011) en de invloed van
intersectionaliteit op jongvolwassenen
(Defever, 2015) alsook het onderzoek
dat in de UNICEF leerstoel kadert en
waarin migratie naast armoede een
prioritair thema vormde in de periode
2010-2012
(Ryngaert,
2012;
Vandenhole, 2012). Daarnaast kan in dit
licht verwezen worden naar het project
van Hillaert, De Ceuster, Dehertogh en
Maelstaf
(2009),
dat
de
ondersteuningsnoden en behoeften van
jeugdwerk voor allochtone jongeren in
Antwerpen in kaart brengt.
Voorts
worden
de
Ondersteuningsteams
Allochtonen
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(OTA’s) geëvalueerd; dit zijn teams die
tot doel hebben de concrete
hulpverlening voor allochtone jongeren
te verbeteren door steun te bieden aan
de voorzieningen van de bijzondere
jeugdzorg, aan de jongeren zelf en aan
hun gezinnen (Roevens, 2012). Dehaene
(2009) richt zich op de gevolgen van
gedwongen migratie op kinderen en
jongeren. Door Stevens (2010) wordt
dan weer gekeken naar de wijze waarop
het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens (EVRM) omgaat met
gezinshereniging voor immigranten,
met een bijzondere focus op de rol die
kinderrechten hierin spelen. De
zorgrelaties in de context van
vluchtelingenhulp -voor minderjarige
vluchtelingen- in België en Nederland
worden beschreven door De Graeve,
2016.
Ook wordt onderzoek gevoerd naar het
recht op onderwijs voor kinderen en
jongeren zonder wettig verblijfsstatuut
(De Clerck, Carton de Wiart en
Ryngaert, 2010; Hemelsoet, 2013) en
naar
de
schooltrajecten
en/of
schoolsituatie van kinderen en jongeren
met een verschillende etnische of
levensbeschouwelijke
achtergrond
(Clycq en Lodewyckx, 2012; Juchtmans,
2013;
Mampaey,
2011;
Phalet,
Mesquita, Billiet, Meuleman, Nicaise,
Swyngedouw en Verschueren, 2015).
Ook strategieën die door inclusieve
scholen aangewend kunnen worden om
hun legitimiteit te vergroten, ten slotte,
worden in dit kader onderzocht
(Mampaey, 2011). Voor het bereiken
van een succesvol onderwijs- en
opleidingstraject voor 16- tot 18-jarige
nieuwkomers uit derdewereldlanden
worden actoren en sectoren in kaart
gebracht die hierin een positieve rol
vervullen. Een betere integratie van
formeel en informeel leren vormt
hierbij
een
van
de
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onderzoeksdoelstellingen
Truyts, 2014).

(Pulinx

en

Ook sommige steden in Vlaanderen
vormen in een aantal studies de
onderzoeksinvalhoek. Het gaat hierbij
om onderzoek over Brussel waarbij
gekeken wordt naar de sociale en
schoolse situatie van Congolese
jongeren (meestal tweede generatie) in
zowel het Nederlandstalige als het
Franstalige onderwijs te Brussel (De
Clerck en Houtman, 2010), naar het
participatieprofiel van jongeren uit
etnisch-culturele minderheidsgroepen
in Brussel (Smits, 2012) en de impact
van onderwijs en nationaliteit van
oorsprong
bij
jongeren
en
jongvolwassenen in Brussel waarin
sociaaleconomische
gezondheidsverschillen situeren (De
Grande, 2014).
In Antwerpen wordt specifiek de
vrijetijdsbesteding van Marokkaanse
jongeren onder de loep genomen
(Dehertogh, 2012).
De invloeden uit micro-, meso- en
macroniveau die de terugkeeraspiraties
van Turks-Belgische kinderen en
jongeren (2de generatie) bepalen vormt
eveneens voorwerp van onderzoek
(Michielsen en Balci, 2013).
Piqueray en Balci (2014) bestuderen
tenslotte op hun beurt het fenomeen
van auto-discriminatie bij jongeren met
een migratie-achtergrond tot de
Belgische arbeidsmarkt.

10. Kinderrechten internationaal

10.4 VNKinderrechtencomité.

Het
Kinderrechtencommissariaa
t ondersteunde de vraag
van Bernard Devos, de
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Het pedagogisch onderzoek van
Hemelsoet (2013) zoekt een antwoord
op de vraag wat de betekenis kan zijn
van het recht op onderwijs voor

Délégué Général aux droits
de l’enfant, aan het VN
Kinderrechtencomité naar
onderzoek over het
systematisch schenden van
rechten van Romakinderen
in België.

kinderen zonder wettig verblijf en Roma
kinderen in het bijzonder. De focus ligt
daarbij in eerste instantie niet op de
concrete invulling van dit recht of de
onderwijspraktijk, maar wel op de vraag
wat de betekenis en rol van onderwijs
kan
zijn
voor
ruimere
samenlevingsvraagstukken.
Daarbij
wordt door middel van interviews en
veldwerkstudie
onderzocht
welke
betekenisattributies
er
zijn
bij
verschillende betrokken actoren (Roma,
vrijwilligers en professionals binnen de
onderwijssector en de welzijnssector,
beleidsmakers).

4.5. Slotbeschouwingen CRK en relevant onderzoek uit de onderzoeksdatabank van KeKi
Voor deze analyse worden de Slotbeschouwingen van van het CRK over de toepassing van het
Kinderrechtenverdrag (VRK) (18 juni 2010), het Optioneel Protocol inzake het Verdrag inzake de rechten
van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict (OPAC) (9 juni 2006) en het Optioneel Protocol inzake
het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en
kinderpornografie (OPSC) (11 juni 2010) gescreend op de vraag naar onderbouw.
Slotbeschouwingen VRK (2010)

Vraag naar onderbouw

KeKi’s zwaartepuntenanalyses

2. Algemene principes.

§32. Het Comité roept
op opgesplitste
gegevens te verzamelen
om de effectieve
monitoring van de facto
discriminatie mogelijk
te maken.

‘Non-discriminatie’ vormt een duidelijk
afgebakend subthema. Hieronder vallen
uiteenlopende studies over de effecten
van discriminatie maar ook naar
mogelijkheden tot aanpak ervan. Zo is
er het onderzoek naar discriminatie van
vroegere jeugddelinquenten op de
arbeidsmarkt (Baert en Verhofstadt,
2013), de impact van onderwijs en
nationaliteit van oorsprong bij jongeren
en jongvolwassenen in Brussel waarin
sociaaleconomische
gezondheidsverschillen situeren (De
Grande, 2014), het fenomeen van autodiscriminatie
op
de
Belgische
arbeidsmarkt bij jongeren met een
migratie-achtergrond (Piqueray en
Balci, 2014) en de mate waarin jongeren
van
Noord-Kaukasische
origine
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verschillend bejegend worden in de
jeugdrechtbank (Petintseva, 2016).
3. Burgerrechten en vrijheden.

§43. In het kader de
follow-up van de VN
studie over geweld
tegen kinderen beveelt
het Comité aan alle
nodige maatregelen te
treffen voor de
implementatie van de
aanbevelingen vervat in
het rapport van de
onafhankelijke expert,
en in het bijzonder
aandacht te besteden
aan het ontwikkelen en
implementeren van een
systematische nationale
dataverzameling en
onderzoek over dit
onderwerp.

De databank kent geen onderzoek
specifiek over de opvolging van de VNstudie. Er zijn wel heel wat onderzoeken
binnen het subthema ‘Geweld en
uitbuiting’ die een startpunt kunnen
zijn.
Zo wordt er onderzoek gedaan naar de
beleving van slachtofferschap van
gewelds- en vermogensmisdrijven
onder adolescenten (Vynckier, 2012) en
naar uiteenlopende aspecten van
kindermishandeling. In het licht van dit
laatste onderwerp kunnen o.m.
projecten vermeld worden over het
opstellen van een vragenlijst om de
incidentie van kindermishandeling te
meten (Lauwers en Van de Walle,
2010), het ontwikkelen van een digitaal
educatiepakket (Delava, Neuttiens,
Schillemans, Bovijn en Geeroms, 2012)
en het mogelijk maken/faciliteren van
een sterkere samenwerking tussen
bevoegde
diensten
bij
kindermishandeling om zo een betere
signalering en een meer adequate
respons op kindermishandeling te
stimuleren (Desair, 2014; Op de Beeck,
2013).
De Nutte (2017) belicht ouderschap en
opvoeding in een context van langdurig
collectief geweld, Coppens (2008-…)
onderzoekt psychosociale effecten bij
kindsoldaten en de hulpverlening die
hiervoor voorhanden is in NoordOeganda en Weyns (2013) doet
onderzoek naar kindsoldaten en het EUbeleid inzake kinderen en gewapende
conflicten.
Verbanden
tussen
geweld
en
mediagebruik
worden
onderzocht
vanuit de mate waarin en de manier
waarop blootstelling aan massamedia
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gerelateerd is aan percepties van
kinderen en jongeren over geweld
(Custers, 2016), door de effecten na te
gaan die het spelen van gewelddadige
digitale spelen teweeg brengt bij -jongespelers (Ribbens, 2013) en door te
bekijken in welke mate een interactief
videospel, in combinatie met advisering,
onderwijs en training, jongeren bewust
kan maken van gevaren op geweld
tijdens ‘daten’ (Bowen, Sorbring,
Awouters en Leen, 2013).
Seksueel misbruik vormt de specifieke
ingang bij het ‘Childoscope’ project dat
data over vermiste en seksueel
uitgebuite kinderen bij verschillende
actoren verzamelt (Vermeulen en De
Pauw, 2006), terwijl Roevens (2014)
met haar onderzoek naar seksueel
misbruik
in
jeugden
onderwijsinstellingen in Vlaanderen
inzicht tracht te verkrijgen in de
ervaringen van de slachtoffers en hun
toenmalige en huidige noden.
Vrouwensbesnijdenis, tenslotte, vormt
het voorwerp van twee nieuwe
gendergerelateerd
geweldsonderzoeken. Zo is er naast het
onderzoek dat zich richt op het
ontwikkelen
van
adequate
gestandaardiseerde technieken om de
prevalentie van vrouwenbesnijdenis in
Europa in kaart te brengen (Van Baelen
en De Schrijver, 2016), het project naar
het sterker betrekken van mannen in de
preventie van vrouwenbesnijdenis in
Europa (Richard, 2016).
Daarnaast zijn ook studies die
strategieën in de aanpak van geweld
evalueren, in de databank opgenomen.
Het gaat hierbij onderzoeken over de
werking van het centrale meldpunt voor
geweld 1712 (Matkoski en Van Vossole,
2014-…) en een onderzoek naar
multidisciplinaire samenwerking om
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kinderen beter te beschermen tegen
mishandeling, misbruik en geweld (Van
Vossole, 2015).
Het laatste nieuwe onderzoeksproject
binnen dit subthema gaat over de
betrokkenheid
van
jongeren
in
subsahariaanse bendes in Brussel,
vertrekkende
vanuit
de
verleidingskracht die van deze groepen
uitgaat (Van Hellemont, 2015).
4. Gezinsleven en vervangende § 45. Het Comité
bescherming.
beveelt aan een
uitgebreid onderzoek te
voeren naar de
oorzaken van de lange
wachtlijsten voor
aangepaste sociale
dienstverlening.

Volgens
de
databank
en
zwaartepuntenanalyses van KeKi werd
over geen van deze onderwerpen
kinderrechtenonderzoek gedaan in
Vlaanderen.

5. Basisgezondheid en
–gezondheidszorg – Geestelijke
gezondheid en kinderen in de
psychiatrie.

§ 59. Het Comité roept
op om het fenomeen
van het te vaak
voorschrijven van
psychoactieve middelen
aan kinderen te
onderzoeken.

Volgens
de
databank
en
zwaartepuntenanalyses van KeKi werd
over geen van deze onderwerpen
kinderrechtenonderzoek gedaan in
Vlaanderen.

§ 63. Het Comité dringt
erop aan de omvang en
aard te onderzoeken
van
vrouwenbesnijdenissen
die in België
plaatsvinden of in het
buitenland op meisjes
die in België wonen
worden toegepast en
bij dit onderzoek de
ngo’s te betrekken die

Vrouwensbesnijdenis
vormt
het
voorwerp
van
twee
nieuwe
gendergerelateerd
geweldsonderzoeken. Zo is er naast het
onderzoek dat zich richt op het
ontwikkelen
van
adequate
gestandaardiseerde technieken om de
prevalentie van vrouwenbesnijdenis in
Europa in kaart te brengen (Van Baelen
en De Schrijver, 2016), het project naar
het sterker betrekken van mannen in de
preventie van vrouwenbesnijdenis in

5. Basisgezondheid en
–gezondheidszorg – Schadelijke
traditionele gebruiken.
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Een onderzoek dat hiermee wel gelinkt
kan worden, is de vertaling van
internationale
evidence-based
praktijkrichtlijnen voor de diagnose,
preventie
en
behandeling
van
drugsmisbruik door kinderen en
jongeren naar een Belgische context
(Bekkering, 2013).

5. Basisgezondheid en
– gezondheidszorg –
Levensstandaard

binnen dit domein
actief zijn.

Europa (Richard, 2016).

§ 65. Het Comité
adviseert om een
diepgaande analyse uit
te voeren van de
diverse factoren die
armoede in de hand
werken waarbij
kinderen getroffen
worden, samen met de
reikwijdte en impact
ervan, om zo een
allesomvattende
armoedebestrijdingsstr
ategie te kunnen
uitwerken die evidencebased is en gestoeld op
de mensenrechten.

Met betrekking tot armoede onder
kinderen en jongeren gaat veel
onderzoeksaandacht
naar
de
effectiviteit of wenselijkheid van
programma’s en interventies die erop
gericht zijn armoede onder kinderen,
jongeren en hun gezinnen tegen te
gaan. Het gaat onder meer om een
evaluatie van de ‘thuiscompagnie’ voor
gezinnen in armoede met minderjarige
kinderen (Nys, 2012), een beschrijving
van de trajecten die ouders en kinderen
in armoede doorlopen en hun gebruik
van
bestaande
programma’s
(Schiettecat, 2015), onderzoek naar
OCMW-bijstand aan en begeleiding van
studenten (De Wilde, de Groof,
Carpentier en Torfs, 2011), een
evaluatie van het programma ‘Instapje’
in Genk Noord, dat gericht is op het
bevorderen
van
onderwijsmogelijkheden van kinderen
uit kansarme milieus (Dehaene, 2010)
en een studie rond jeugdwerk met
maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren (De Pauw, 2013). Ook
jongvolwassenen (-25 jaar) komen aan
bod: De Wilde (2015) onderzoekt in het
kader van haar doctoraat welke
voorwaarden er in de praktijk worden
gesteld aan bijstandsverlening voor
jongeren.
Daarnaast
worden
ook
de
‘neveneffecten’
van
sociale
voorzieningen
bestudeerd,
zoals
mogelijke neveneffecten van het
jeugdwerk
in
relatie
tot
de
armoedekloof (Coussée, 2005, Van de
Walle, 2011) en het verband tussen
armoede in het gezin en het opgelegd
krijgen van een (eerste) maatregel
bijzondere jeugdbijstand (Rutgeerts,
Verstraeten, De Visscher en Impens,
2008). Tot slot wordt ook de beleving
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van armoede door en de impact van
armoede op kinderen en jongeren in
kaart gebracht (Roets en Coussée, 2010,
Defever, 2015, Van Gils en Willekens,
2010), en kan in dit verband nog
verwezen worden naar de UNICEF
leerstoel kinderrechten (die tot eind
2012 liep), waarin o.m. onderzoek
wordt gevoerd naar armoede vanuit
een
kinderrechtenperspectief
(Vandenhole, 2012).
In ‘Poverty is not a game’ (PING) werkt
Van Looy (2012) over sensibilisering
rond armoede).
Nieuwe projecten binnen dit subthema
richten zich voornamelijk op het
uitwerken van strategieën tot het
omgaan met dan wel het aanpakken
van kinderarmoede. Hierbij kan worden
verwezen naar onderzoek gericht op
strategieën tot het omgaan met
kinderarmoede op school (Laevers,
2013), een verkenning van het
perinatale zorglandschap om optimale
kansen te bieden aan alle zwangere en
jonge gezinnen, in het bijzonder
kansarme gezinnen (Hoogewys, De
Grave, Van Ham en Van de velde, 2013)
en het vervolgproject dat zich richt op
de implementatie van perinatale
coaching van kansarme gezinnen in
Gent (Hoogewys, Goethals, Laureys,
Brauwers en De Craecker, 2014), een
beleidsgerichte probleemanalyse van
kinderarmoede in Europees perspectief
(Raeymaeckers, 2010) en onderzoek
naar
de
mogelijkheden
van
‘netwerkintegratie’ tot het bestrijden
van
kinderarmoede.
Met
‘netwerkintegratie’
wordt
de
organisatie
van
geïntegreerde
netwerken
van
diverse
hulpverleningsorganisaties bedoeld om
zo fragmentering tegen te gaan
(Vandenbroeck, Nisen, Roets, Van
Haute, Jacquet en Vermeiren, 2018).
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Twee
andere
nieuwe
onderzoeksprojecten
richten
zich
eerder op het beperken van mogelijke
schadelijke gevolgen van armoede op
kinderen en jongeren. Het gaat
enerzijds om onderzoeken naar
manieren om de link tussen geplaatste
jongeren en hun gezin te behouden
en/of versterken. Hierbij wordt gefocust
op gezinnen in armoede, omdat deze
een grotere kans hebben op het
meemaken van plaatsing (Simon, 2013).
Dit onderzoek sluit aan bij een
gevonden
tendens
uit
KeKi’s
zwaartepuntenanalyse
van
2013,
waarbij onder meer de ‘neveneffecten’
van sociale voorzieningen werden
besproken: hierbij kwam ook de grotere
kans op plaatsing voor jongeren in
armoede aan bod (Op de Beeck et al.,
2013: 9). Anderzijds kan in dit licht
worden verwezen naar de studie van
Smits (2013) over de mate waarin
armoede
een
participatief
opvoedingsklimaat in de weg staat en
zo burgerschapsvorming zou kunnen
belemmeren. Hierbij wordt bovendien
bekeken
in
welke
mate
het
verenigingsleven een ‘compenserende’
rol zou kunnen spelen.
Een derde categorie van onderzoeken
wenst inzicht te verwerven in de
leefwereld
van
gezinnen
in
(kans)armoede. Roets, Roose en
Bouverne-De Bie (2013) richten zich
specifiek tot kinderarmoede waarin de
authentieke stem van het kind een
bijzondere plek inneemt. De relatie
tussen armoede, stress en welbevinden
in het gezin waarbij zowel ouders als
kinderen worden bevraagd, wordt
bestudeerd door Ponnet (2014). Het
onderzoek van Termote en Galand
(2011) gaat dieper in op de link tussen
jongeren in armoede en (hun
oververtegenwoordiging in) het stelsel
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van deeltijds werken en leren.
Het onderzoek van Cornelis (2014)
situeert zich eerder op het preventieve
luik.
Zij
onderzoekt
financieel
risicogedrag bij jongeren met als
doelstelling de kennis, vaardigheden en
mogelijkheden van jongeren te
bevorderen om verantwoord om te
gaan met een budget en zo hun
financiële weerbaarheid te verhogen.
Een laatste studie tenslotte richt zich op
het
uitwerken
van
een
op
mensenrechten gebaseerde benadering
van ‘ontwikkeling’ (development) met
bijzondere aandacht voor gender en
kinderrechten (Vandenbogaerde, 2013).

Slotbeschouwingen
(2010)
II. Data.

OPSC Vraag naar onderbouw

IV. Preventie van verkoop
van kinderen,
kinderprostitutie en
kinderpornografie.

KeKi’s zwaartepuntenanalyses

§7. Het Comité betreurt de
beperkte beschikbaarheid van
gegevens en onderzoeken, in
het bijzonder over:
- kindersekstoerisme
- kinderhandel met als
doel de verkoop van
kinderen
- kinderprostitutie
- kinderpornografie
- bijstand en herstel bij
re-integratie
- compensatie
voor
slachtoffers
van
misdrijven die onder
het Protocol vallen.

De databank kent één onderzoek
dat data over vermiste en seksueel
uitgebuite
kinderen
bij
verschillende actoren verzamelt
(Vermeulen en De Pauw, 2006).

Het Comité moedigt aan om
een fenomenologische studie
uit te voeren over
kinderprostitutie (zoals
aanbevolen door het NCRK) en
de reikwijdte van deze studie
nog uit te breiden tot alle
domeinen die gedekt worden

Volgens
de
databank
en
zwaartepuntenanalyses van KeKi
werd
hierover
geen
kinderrechtenonderzoek gedaan in
Vlaanderen.
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door het Protocol, met
inbegrip van de grondoorzaken
van deze fenomenen.

Slotbeschouwingen
OPAC
(2006)
2. Maatregelen inzake
ontwapening, demobilisatie en
sociale re-integratie

Vraag naar onderbouw

KeKi’s zwaartepuntenanalyses

§18. Het Comité beveelt
aan om systematisch
data te verzamelen over
kinderen die als
vluchtelingen,
asielzoekers of migranten
naar België zijn gekomen
en die mogelijks in hun
thuisland met een
gewapend conflict in
aanraking kwamen.

Het onderzoek van Lommée (2008),
‘Kinderen zonder papieren: Feiten en
Rechten’ legt de focus op de
psychosociale beleving van deze
doelgroep
en
hun
toekomstperspectieven eenmaal in
België.
Het project van Broekaert (2005)
betreft onderzoek naar gedrags- en
psychische problemen bij nietbegeleide minderjarige vluchtelingen
in Vlaanderen en de invloed van
bepaalde risico- en beschermende
factoren.
Dehaene (2009) richt zich op de
gevolgen van gedwongen migratie op
kinderen en jongeren.

4.6. Besluit
Bovenstaande inventarisatie bevestigt de rijkdom aan bestaand kinderrechtengerelateerd onderzoek in
Vlaanderen. Verscheidene thema’s en invalshoeken bieden (deel)antwoorden op of kunnen ter inspiratie
dienen voor de uiteenlopende vragen naar onderbouwing die rijzen in de onderzochte
referentiedocumenten. De kinderrechtendatabank van KeKi speelt in dit opzicht een belangrijke
toegangspoort tot vergaren van de nodige informatie opdat onderzoeksresultaten leiden tot een
vertaling naar het beleids- en praktijk niveau.
Enkele malen wordt vastgesteld dat geen kinderrechtenonderzoek gekend is over een specifiek thema.
Het gaat hierbij onder meer over verdiepingsstudies omtrent de kennis over kinderrechten (Beleidsnota
Jeugd, thema 4.2.2.) en om onderzoek naar: uiteenlopende aspecten inzake het jeugdwerk (JKP thema’s 3.2.2., 5.3.2. en 5.3.3.); de wijze waarop kinderbijslag en studiefinanciering elkaar kunnen
versterken (JKP – thema 1.1.7.); straffen op school en definitieve uitsluiting (Jaarverslag KRC – thema
5.5.) en kinderprostitutie (Slotbeschouwingen CRK - OPSC IV). Ook het gebrek aan (onderzoek inzake)
data blijkt een wederkerend euvel (bv. Jaarverslag KRC – 4.3. en Slotbeschouwingen CRK – 4).
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In een aantal gevallen ontbreekt onderzoek over actuele (beleids)tendensen, bijvoorbeeld op het vlak
van educatie duurzame ontwikkeling (JKP – 2.1.1.) en gebruik van de ruimte (JKP – 8.1.1. en 8.1.5).
De vaststelling van gebrek aan kinderrechtenonderzoek over huisvesting (JKP – SD 10; Jaarverslag KRC –
9.1. en 9.4.) was reeds in de zwaartepuntanalyse aangekaart als een hiaat (Herbots et al., 2015: 59-60).
Dit wordt nu nog eens extra bevestigd.
Deze blinde vlekken in kinderrechtenstudies kunnen mogelijks een impuls vormen voor nieuwe
(oproepen tot) onderzoeksprojecten.
Bovenstaande analyse beperkt zich evenwel tot het in kaart brengen van mogelijke antwoorden in de
onderzoeksdatabank van KeKi op – expliciete - vragen naar onderbouw in de referentiedocumenten. Dit
verklaart bijvoorbeeld waarom bij de onderzoeksanalyse van het JKP (4.3.) er omtrent de strategische
doelstelling Werk (SD 11.) geen verwijzingen naar relevant kinderrechtenonderzoek werden opgenomen.
Hoewel eerder werd vastgesteld dat op thematisch niveau het JKP verhoudingsgewijze tot de overige
referentiedocumenten de meeste aandacht besteedt aan werk (3.4. en 3.7.), rijst er geen vraag naar
onderbouw voor de implementatie en het behalen van de vooruitgeschoven doelstellingen in verband
met werk. Nochtans kent de onderzoeksdatabank van KeKi enkele interessante, hetzij beperkt in aantal,
onderzoeken hierover (Herbots et al., 2015: 55, 58-59).
KeKi’s databank bevat niettemin een uitgebreide inventaris van kinderrechtenonderzoek over
uiteenlopende thema’s die eveneens in de referentiedocumenten aan bod komen. De thematische
analyse binnen dit advies (zie 3.) toont alleszins aan dat heel wat kruisbestuivingen tussen de databank
en beleid en praktijk mogelijk zijn.
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Bijlagen
1. Matrix telling thematische analyse
Zie excel-bijlage ‘Bijlage 1. Matrix_telling’.

2. Matrix telling subthema’s
Zie excel-bijlage ‘Bijlage 2. Matrix_ranking subthema’s’.
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