Dit was
2014 - 2017
voor KeKi
DEZE PUBLICATIE BEVAT EEN INKIJK IN DE BELEIDSPERIODE VAN
2014 TOT 2017 VAN HET KENNISCENTRUM KINDERRECHTEN (KEKI).
WE LICHTEN DE WERKING VAN KEKI TOE, BIEDEN EEN OVERZICHT VAN
DE BELEIDSADVIEZEN VAN 2014 TOT 2017 EN VERDUIDELIJKEN OP
WELKE MANIER KEKI ACTIES EN ACTIVITEITEN HEEFT GEKOPPELD AAN
H E T M E E R J A R E N T H E M A ‘ K I N D E R R E C H T E N E N M E D I A ’. A L S L A A T S T E
BLIKKEN WE OOK VOORUIT OP DE VOLGENDE BELEIDSPERIODE.
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— WOORD VOORAF

“

In tijden van besparingen als kleine
organisatie de plek zoeken waar je echte
meerwaarde kan bieden. Dat heeft KeKi de
voorbije jaren gedaan.
We positioneren ons nu echt als een verbindingsforum tussen wetenschap, beleid en praktijk.
KeKi vervult hiervoor een rol als adviseur van het beleid, op vraag en op eigen initiatief.
Een mooi voorbeeld daarvan is ons werk over kinderrechteneducatie en over participatie.
Als onderzoekspartner bracht KeKi een uitdrukkelijk kinderrechtenperspectief in en
valoriseerde resultaten en inzichten. Zo vroegen we aandacht voor kinderrechten op weg
naar een Vlaams jeugddelinquentierecht en maakten we een analyse van kinderrechten in
onderzoek en in beleidsagenda’s. Ten slotte is KeKi een kennissimulator via de Research on
Stage, het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, de kinderrechtendatabank, vormingen en
presentaties.
Kinderrechten en media was een thematische rode draad in heel wat activiteiten. We deden
eigen onderzoekswerk over mediabeelden, waren kritisch voor het kindbeeld in de nieuwe
EU-Verordening over gegevensbescherming en gaven een podium aan collega’s tijdens de
Research on Stage over digitale media.
We zijn vast van plan op de ingeslagen weg verder te gaan, maar we leggen nieuwe accenten.
Dynamisch en co-creatief kennismanagement wordt het sleutelwoord. Niet voor onszelf, maar
ten dienste van beleid, praktijk en wetenschap. Dat is onze kritisch-constructieve bijdrage ter
bevordering van kinderrechten. ”

— PROF. JOHAN PUT (KU LEUVEN), VOORZITTER KENNISCENTRUM KINDERRECHTEN
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KENNISCENTRUM
KINDERRECHTEN

WETENSCHAPPELIJKE WERKWIJZE
INTERDISCIPLINAIRE BENADERING
KRITISCH-EMANCIPATORISCHE REFLECTIE
DYNAMISCH OMGAAN MET KENNIS

— E E N O N T M O E T I N G S - E N V E R B I N D I N G S F O R U M T U S S E N W E T E N S C H A P, B E L E I D E N P R A K T I J K

“KeKi wil dat kinderen en jongeren opgroeien in een rechtvaardige en solidaire samenleving met respect
voor ieders menselijke waardigheid. We zien kinderrechten als een hefboom om sociale verhoudingen
te veranderen. Een reflectieve dialoog over kinderrechten staat daarbij centraal.”

KeKi wil de wetenschappelijke
kennis over de rechten van het kind
samenbrengen, toegankelijk maken,
verspreiden, stimuleren en co-creëren.

— HOE DOEN WE DIT?

• Beleidsadvies op basis van wetenschappelijk onderzoek
• Onderzoek in functie van opbouw kennis en expertise, vorming en beleidsadvies
• (Inter)nationale projecten over kinderrechten
• ‘Research on stage’ (Rost): een forum voor actueel onderzoek over kinderrechten waar beleidsmedewerkers, 			
onderzoekers en praktijkmedewerkers elkaar ontmoeten en onderzoeksresultaten vertalen naar de eigen werkcontext
• Een gespecialiseerd vormings- en coachingsaanbod
• Een open source kinderrechtendatabank: met overzicht van (inter)nationale juridische instrumenten, (inter)nationale
wetenschappelijke publicaties en Vlaams onderzoek over kinderrechten
• Redactie Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK)
• En nog zoveel meer….
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Beleidsadviezen van 2014 tot 2017
KeKi schrijft op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid
beleidsadviezen over bepaalde kinderrechtenthema’s. Daarnaast schrijven we ook beleidsadviezen
op eigen initiatief. Deze beleidsadviezen zijn in het overzicht aangeduid met een *. Hieronder vindt u,
thematisch, een beknopt overzicht van de inhoud en de opvolging die aan deze adviezen werd gegeven.

BELANG VAN HET KIND

BELEID

KINDERRECHTENEDUCATIE

CHILD BUDGETING

PARTICIPATIE

MEDIA

JUSTITIE EN JEUGDHULP
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BELANG VAN
HET KIND
— 2017

— 2014
HET BELANG VAN HET KIND
TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK
(ENG)

BELANG VAN HET KIND:
STARTPUNT VAN EEN VERTALING
VOOR VLAANDEREN (NL)

Dit beleidsadvies werd opgemaakt ter
voorbereiding van de conferentie ‘Best
interests of the Child’ in Brussel op 9 en
10 december 2014. De conferentie was
ter ere van de 25ste verjaardag van het
Kinderrechtenverdrag en kaderde in het
Belgisch voorzitterschap van de Raad van
Europa.

Dit advies omvat een synthese van de
Nederlandse vertaling van het Algemene
Commentaar ‘Belang van het Kind’ en
het beleidsadvies ‘Het Belang van het
Kind: tussen theorie en praktijk’, dat KeKi
publiceerde in 2014. Er wordt een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen enerzijds de
wettelijke basis, het kinderrechtenkader,
en anderzijds concrete voorbeelden in
Vlaamse praktijken, die voorwerp zijn van
interpretatie.

Dit advies leidde tot een presentatie op de
conferentie ‘Best interests of the child’,
9-10 december 2014, Brussel.
De publicaties van KeKi: ‘Children’s best
interests: a discussion of commonly
encountered tensions’ en ‘Monitoring bestinterests decisions – Can systems developed
for monitoring return decisions serve as
an inspiration for other domains?’ werden
opgenomen in het boek van de Raad Van
Europa,
‘The bests interests of the Child – A dialogue
between theory and practice’.

Het vormt een aanzet om het wettelijk
kinderrechtenkader visueel bevattelijker en
gemakkelijker toepasbaar te maken.
Dit advies is nog in opvolging.

KeKi gaf in 2016 een workshop ‘Belang van
het kind voor stedelijke jeugddiensten’
tijdens de vormingstweedaagse van de
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten.

VOLLEDIG RAPPORT
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PARTICIPATIE

— 2015
INVENTARIS VAN ONDERZOEK
WAARBIJ KINDEREN EN JONGEREN
WORDEN BEVRAAGD (ENG)
(NIET ONLINE BESCHIKBAAR)

Begin 2015 lanceerde de Raad van Europa
de oproep naar de bevraging van kinderen
in het kader van de evaluatie van de
lopende Strategie kinderrechten 2012-2015
en het bepalen van prioriteiten voor de
volgende strategie (Children’s participation
in developing the Strategy for the Rights of
the Child).
Dit beleidsadvies identificeerde uit 438
onderzoeksfiches, geregistreerd in de
kinderrechtendatabank, onderzoeken
waarin kinderen werden bevraagd.
Gecategoriseerd op basis van de door de
Raad van Europa opgegeven thema’s geeft
het advies een overzicht van de titel, de
auteur, de link naar de databank en het
abstract in het Engels.
Het overzicht werd overgemaakt aan de
Raad van Europa.
Op 2 maart 2016 keurde De Raad van
Europa haar Strategie Kinderrechten 20162021 definitief goed. Deze nieuwe strategie
wil inzetten op vijf prioriteiten: gelijke
kansen voor kinderen, participatie van alle
kinderen, een leven vrij van geweld voor
alle kinderen, kindvriendelijke justitie voor
alle kinderen en de rechten van kinderen in
de digitale omgeving.

— 2015
INVENTARIS VAN WETGEVENDE EN
REGLEMENTAIRE INITIATIEVEN
TER BEVORDERING VAN DE
PARTICIPATIE VAN KINDEREN EN
JONGEREN OP HET NIVEAU VAN
DE VLAAMSE OVERHEID (NL)

Inventaris van de Vlaamse regelgeving die
participatie van kinderen en jongeren aan het
maatschappelijk en juridisch leven inricht.
Deze oplijsting kadert in de door de Vlaamse
overheid aangegane verplichtingen binnen
de Nationale Commissie voor de Rechten van
het Kind.
Dit advies werd gepubliceerd op de website
van de Nationale Commissie voor de Rechten
van het Kind. Het volledige advies kan op
vraag aan KeKi, beschikbaar worden gesteld.

VOLLEDIG RAPPORT
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— 2015

— 2016

BELEIDSPARTICIPATIE VAN
KINDEREN EN JONGEREN.
INSPIRATIE UIT BESTAANDE
PRAKTIJKEN IN VLAANDEREN (NL)

AAN DE SLAG MET
BELEIDSPARTICIPATIE VAN
KINDEREN EN JONGEREN. EEN
REFLECTIE-INSTRUMENT VOOR
BELEIDSMAKERS (NL)

Een advies over vernieuwende en
succesvolle manieren om aan kinderen en
jongeren inspraak te geven in verschillende
domeinen van het Vlaamse beleid.
Bestaande initiatieven en expertise over
participatie van kinderen en jongeren
aan beleid staan centraal. Het advies
geeft aanzet tot de ontwikkeling van
een kritisch reflectie-instrument voor
Vlaamse beleidsmakers die vanuit een
kinderrechtenperspectief met participatie
van kinderen en jongeren aan de slag willen
gaan.

Met dit advies wordt het reflectie-instrument van
2015 wetenschappelijk onderbouwd, afgetoetst
met experten en verfijnd. Het opzet is te komen
tot een gebruiksvriendelijke en inzetbaar
instrument voor relevante en betrokken actoren.
Voorliggend advies is het tussentijds resultaat
van de operationalisering van het reflectieinstrument in een handleiding en een vragenlijst
voor beleidsmakers. Dit advies beperkt zich tot
een platte tekst. Een professionele vormgeving
ervan is een van de aanbevelingen.

De aanbevelingen uit dit advies hebben
geleid tot het vervolgadvies in 2016.

Dit advies wordt door het Departement Cultuur,
Jeugd en Media gebruikt om een netwerk
beleidsparticipatie van kinderen en jongeren uit
te bouwen.
Het reflectie-instrument werd ook op
interactieve wijze voorgesteld:

VOLLEDIG RAPPORT

• op nationaal niveau: VVJ – vormingtweedaagse,
22 maart 2017, Malle
• op Europees niveau: EU-CoE Youth Partnership,
Symposium ‘Youth Policy Responses to the
Contemporary Challenges Faced by Young
People’, 13 juni 2017, Praag, Tsjechië

VOLLEDIG RAPPORT
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KINDERRECHTENEDUCATIE
— 2015

— 2016-2017

KINDERRECHTEN- EN
MENSENRECHTENEDUCATIE. EEN
VERKENNING VAN ONDERZOEK,
BELEID EN PRAKTIJK* (NL)

OP ZOEK NAAR
PRAKTIJKEN VAN
KINDERRECHTENEDUCATIE
(NL)

Dit beleidsadvies gaat over
kinderrechteneducatie in het
onderwijs. Welke instrumenten,
onderzoeken en publicaties zijn er over
kinderrechteneducatie beschikbaar? Welke
plaats krijgt kinderrechteneducatie in
de Vlaamse regelgeving enerzijds en de
Vlaamse onderwijspraktijk anderzijds?
En welke reflecties, aanbevelingen en
discussiepunten levert dit op voor beleid,
praktijk en onderzoek in Vlaanderen? Het
advies vertrekt vanuit de zoektocht naar de
betekenis van kinderrechten in de specifieke
context waarin ze gerealiseerd moeten
worden (in casu: onderwijs). De dialoog met
en tussen kinderen en andere betrokkenen
over wat kinderrechten kunnen zijn, vormt
een belangrijk uitgangspunt.

Dit advies wil achterhalen wat er in de
praktijk van het niet-formele leren nodig is om
kinderrechteneducatie sterker te maken. Het
uiteindelijke doel hiervan is het burgerschap van
kinderen en jongeren te vergroten.

In 2016 volgt er een schriftelijke
parlementaire vraag van Tine Soens aan
Hilde Crevits, naar aanleiding van een
vaststelling in het advies over de begroting
van het budget voor kinderrechten- en
mensenrechteneducatie binnen het
beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

VOLLEDIG RAPPORT

Het advies gebeurde in twee fases. De eerste fase
bestond uit een deskstudy waarbij websites van
verschillende organisaties werden gescreend
op zoek naar inspirerende praktijken. Op basis
van de resultaten van de deskstudy in 2016 werd
in fase twee verder ingezet op verdieping van
de inspirerende praktijken en verbreding van
het draagvlak. Inspirerende praktijken worden
beschreven en geëxpliciteerd op welke manier
die praktijken aansluiten bij inhoudelijke kaders
omtrent kinderrechteneducatie. Daarnaast
beoogt het advies een draagvlakversterking rond
kinderrechteneducatie.
Het beleidsadvies werd aangekondigd n.a.v. een
schriftelijke parlementaire vraag, in 2016, van
Miranda Van Eetvelde aan Sven Gatz, over de
toegang van jongeren tot hun rechten.
Op 20 november 2017 organiseerde het
Departement Jeugd, Cultuur en Media een
studiedag over kinderrechteneducatie in het
jeugdwerk, gebaseerd op de analyse van de
deskstudy uit de eerste fase. De input van de
deelnemers aan de studiedag is verwerkt in de
uiteindelijke versie van het beleidsadvies.
Dit advies is binnenkort online beschikbaar.
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MEDIA
— 2014

— 2016

EEN KIJKWIJZER VOOR
VLAANDEREN* (NL)
Dit advies gaat in op een aantal actuele
ontwikkelingen binnen het Vlaamse
medialandschap. Er wordt nagegaan
hoe het belang van het kind optimaal
gerespecteerd kan worden in de context
van media, waarbij een evenwicht
wordt gezocht tussen emancipatie en
bescherming die begeleidt naar het nemen
van zelfstandige keuzes. Het Nederlandse
Kijkwijzer-model wordt als inspiratie mee
in de analyse opgenomen. Uit deze analyse
kwamen acht aanbevelingen voort.
In 2016 bereikt Vlaams minister van
Media Minister Gatz een akkoord met de
Franstalige en Duitstalige gemeenschap
om de Nederlandse Kijkwijzer in te voeren
als classificatiesysteem voor films. Dit
akkoord strookt met het systeem dat KeKi
voorstelt in het beleidsadvies. In december
2016 zet KeKi deze berichtgeving (en het
beleidsadvies) via sociale media en de
nieuwsbrief in de kijker.
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DIGITALE MEDIA EN
KINDERRECHTEN. HET
EVENWICHT IS ZOEK BINNEN
DE ALGEMENE VERORDENING
GEGEVENSBESCHERMING* (NL)
Op 26 april 2016 werd de Europese
(Algemene) Verordening 2016/679
betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens aangenomen.
Deze Verordening roept vanuit een
kinderrechtenperspectief een aantal
fundamentele vragen op.
Gegrond op wetenschappelijke bevindingen
wordt de algemene consensus van het
beschermingswaardig kind in vraag gesteld.
De notie ‘bescherming’ wordt in een breder
en evenwichtiger perspectief geplaatst. In
voorliggende analyse bouwt KeKi verder op
bevindingen die voortvloeien uit zijn activiteiten
met betrekking tot de thematiek van (digitale)
media en kinderrechten. Uit de analyse vloeien
11 aanbevelingen voort.
Dit advies werd uitgezonden naar betrokken
beleidsactoren op federaal en Vlaams
niveau, de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer, relevante
middenveldorganisaties en op het onderwerp
betrokken academische onderzoekers.
Vanuit het beleid werden verschillende positieve
reacties ontvangen.
							
→
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— 2017
In 2017 verscheen een samenvattende
analyse over ouderlijke toestemming, als
forumbijdrage in het Tijdschrift voor Jeugd
en Kinderrechten.
Dit advies leidde tot:
• deelname aan het rondetafelgesprek ‘The
General Data Protection Regulation and
children’s rights: questions and answers
for legislators, DPAs, industry, education
stakeholders and civil society’ in Brussel
op 23 juni 2017, georganiseerd door
European Schoolnet, Universiteit Gent and
KU Leuven.
• een gesprek in december 2017 op het
kabinet van Staatssecretaris van de
Privacy, dhr. De Backer, samen met andere
Vlaamse actoren actief op dit terrein.
Sinds maart 2018 heeft de federale regering
een wetsvoorstel aangenomen, dat de
leeftijdsgrens van 13 jaar voor zelfstandige
toegang hanteert.

AANBEVELING CM/REC (2018) X
VAN HET COMITÉ VAN MINISTERS
AAN DE LIDSTATEN OMTRENT
DE RICHTLIJNEN BETREFFENDE
H E T R E S P E C T, B E S C H E R M I N G
EN VERWEZENLIJKING VAN DE
RECHTEN VAN KINDEREN IN EEN
D I G I TA L E O M G E V I N G ( N L- F R )
(NIET ONLINE BESCHIKBAAR)

Het Ad Hoc Comité voor de Rechten van het
Kind, binnen de schoot van de Raad van Europa,
werkt sinds 2016 een aanbeveling uit ter respect,
bescherming en verwezenlijking van de rechten
van kinderen in een digitale omgeving. Voor dit
beleidsadvies vertrekt KeKi vanuit de kennis
die het over digitale media en kinderrechten
verzamelde, verspreidde en vertaalde naar
concrete situaties. Dit gebeurde via allerlei
activiteiten en vaak in samenwerking met
experten uit onderzoek, beleid en praktijk. Het
advies neemt de vorm aan van kanttekeningen in
de ontwerptekst van de aanbeveling.
Het advies over de ontwerprichtlijnen werd door
Vlaanderen meegenomen op de bijeenkomst
van van het Ad Hoc Comité voor de Rechten van
het Kind van 22 tot 24 november 2017, waar
na bespreking een goedkeuring van richtlijnen
gepland stond.

VOLLEDIG RAPPORT
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BELEID
— 2014
DE EUROPESE EN
INTERNATIONALE
BELEIDSAGENDA’S
OVER KINDEREN, JEUGD EN
KINDERRECHTEN (ENG)
Deze studie geeft de stand van zaken van
Europese en internationale beleidsagenda’s
over kinderen, jeugd en kinderrechten
weer, naar de gelijknamige studie uit 2010,
‘The European and International Policy
Agendas on Children, Youth and Children’s
Rights’, uitgebracht in naam van het
Belgische EU-voorzitterschap.
Publicatie op de website van het
Departement Cultuur, Jeugd en Media Afdeling Jeugd.
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— 2015
KINDERRECHTEN IN BELEID
EN ONDERZOEK: EEN
V E R G E L I J K E N D E A N A LY S E ( N L )

Identificatie van gelijklopende
zwaartepunten, thematische verschillen
en mogelijke grijze zones en/of hiaten in
kinderrechtenthema’s. Hiervoor werden
KeKi’s zwaartepuntanalyses van 2013 en
2015 vergeleken met enkele
(beleids)documenten.
Op 27 april 2016 was er een
opvolgingsgesprek met het Departement
Cultuur, Jeugd en Media en het
Kinderrechtencommissariaat.

— 2016
DE EUROPESE EN
INTERNATIONALE
BELEIDSAGENDA’S OVER
KINDEREN, JEUGD EN
KINDERRECHTEN – UPDATE 2016
(ENG)

VOLLEDIG RAPPORT

De tekst actualiseert het gelijknamige
beleidsadvies uit 2014.
Publicatie op de website van het
Departement Cultuur, Jeugd en Media Afdeling Jeugd.

VOLLEDIG RAPPORT
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CHILD
BUDGETING

JUSTITIE EN
JEUGDHULP
— 2017

— 2017
KINDERRECHTEN EN CHILD
BUDGETING: LESSEN EN TIPS
VOOR VLAANDEREN (NL)

In 2016 nam het VN-Comité voor de
Rechten van het Kind de General Comment
nr. 19 (2016) on public budgeting for
the realization of children’s rights
aan. In 2016 voerde Eurochild voor
de Federatie Wallonië-Brussel een
onderzoek uit naar de mogelijkheden en
tenuitvoerleggingsvoorwaarden van child
budgeting. Dit advies bespreekt de essentie
van voorbeelden en praktijken uit het
onderzoeksrapport van Eurochild en kadert
deze tegen de achtergrond van de General
Comment Child Budgeting. Er wordt
eveneens nagegaan welke rol Vlaanderen
op vlak van een kindgerichte begroting kan
spelen.
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VOORONTWERP VAN DECREET
JEUGDDELINQUENTIERECHT EN
HET KINDERRECHTENKADER.
TOETSING VAN HET
VOORONTWERP AAN HET
KINDERRECHTENLUIK BINNEN
D E O M G E V I N G S A N A LY S E
JEUGDRECHT* (NL)

De Vlaamse regering keurde op de Ministerraad
van 14 juli 2017 het voorontwerp van decreet van
jeugddelinquentierecht goed. Met dit voorontwerp
geeft de Vlaamse regering een antwoord op en
invulling aan haar bevoegdheden op vlak van de
aanpak van jeugddelinquentie, haar toegekend
sinds de Zesde Staatshervorming in 2011.
Dit beleidsadvies gaat na in welke mate
het voorontwerp beantwoordt aan de
belangrijkste krijtlijnen van het internationaal
kinderrechtenkader omtrent de aanpak van
jeugddelinquentie. De aandacht gaat uit naar de
elementen die het kinderrechtenkader vertalen
naar het Vlaamse niveau.
Het deelrapport ‘Het kinderrechtelijk kader
en de betekenis ervan voor Vlaanderen’ uit de
Omgevingsanalyse 2015 (KU Leuven, UGent, VUB
en KeKi) vormt het toetsingskader.
Dit advies werd uitgezonden naar de betrokken
beleidsactoren op federaal en Vlaams niveau.
Mede op basis van dit beleidsadvies werd in
de tweede lezing het voorontwerp van decreet
aangepast.

VOLLEDIG RAPPORT
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Kinderrechten en media: een
meerjarenthema doorheen de
beleidsperiode 2014 tot 2017
Van 2014 tot 2017 werkte KeKi het meerjarenthema ‘Kinderrechten en media’
inhoudelijk uit. Media in het leven van kinderen en jongeren is bij uitstek een
thema waarin participatie en bescherming hand in hand gaan. KeKi verdiepte
zich in de toename van de verbondenheid van analoge en digitale media
met de leefwereld van kinderen en jongeren. In deze beleidsperiode hebben
we dan ook ten volle bekeken hoe mediagebruik begrepen kan worden
vanuit het kinderrechtenperspectief. Met KeKi onderscheiden we vier rollen
die kinderen en jongeren in relatie tot media kunnen vervullen. Kinderen
en jongeren zijn ontvanger (als informatieverwerker), voorwerp (onderwerp
waarover bericht wordt), participant (deelname aan media) en actor (creëren
zelf betekenisvolle inhoud). In onze activiteiten hebben we deze rollen nader
belicht.
Een stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek en een inventarisatie
van openstaande wetenschappelijke, praktijk- en beleidsgerelateerde
vragen rond dit thema, vormden de basis van dit meerjarenthema. Er volgde
een selectie van verschillende subthema’s, waarna verschillende acties en
activiteiten, eigen aan de werking van KeKi, werden ingevuld.

ONDERZOEK & PUBLICATIES
KINDERRECHTENDATABANK
BELEIDSADVIES
RESEARCH ON STAGE (ROST)
PRESENTATIES
VARIA
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Onderzoek en publicaties
DE BETEKENIS VAN BEELDEN. DE RELATIE TUSSEN MEDIABEELDEN EN
DE ZELFWAARDERING VAN VLAAMSE KINDEREN EN JONGEREN (2014)
KeKi verrichtte in 2014 een onderzoek over het verband tussen beelden die kinderen en jongeren via
de media zien en hun zelfwaardering. Het onderzoek kwam uitgebreid aan bod in de nationale pers,
waaronder persberichten in Metro en Belga.

DE BETEKENIS VAN BEELDEN

DE OUDERLIJKE TOESTEMMING ALS BESCHERMINGSMECHANISME IN
DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING: IN HET LAND
DER BLINDEN IS ÉÉNOOG KONING (2017)
In het eerste nummer van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) van 2017, verscheen een
forumbijdrage waarin de betekenis van de ouderlijke toestemming in de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming kritisch geanalyseerd wordt vanuit een kinderrechtenperspectief. (Beschikbaar op
vraag)

JONGEREN EN DIGITALE MEDIA. AFSCHERMEN IS GEEN GOED IDEE
(2017)
Deze bijdrage in Sociaal.Net vloeit voort uit KeKi’s Research on Stage ‘Wifi is wijs jong!’. Europese,
Nederlandse en Vlaamse onderzoeksresultaten worden in perspectief geplaatst en vanuit een
kinderrechtenkader vertaald naar praktijkrichtlijnen over het omgaan met digitaal mediagebruik bij
kinderen en jongeren.

JONGEREN EN DIGITALE MEDIA
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Research on Stage
Research On Stage (RoSt) is een forum voor de verspreiding en vertaling van onderzoeksresultaten
naar beleid, praktijk en onderzoek, aangeboden door KeKi. Onderzoekers krijgen de ruimte om recente
wetenschappelijke inzichten over kinderrechten voor te stellen en hierover in dialoog te gaan met hun
collega-onderzoekers, beleidsmakers en professionelen uit het middenveld en de praktijk.
Op 20 oktober 2016 was KeKi in de ban van verbinding. Kinderen en jongeren en het gebruik van
digitale media vormden het centrale thema.
Minister van Media, Sven Gatz, verzorgde de inleiding. Hij ging dieper in op het belang van mediawijsheid en
de ondersteuning van kinderen en jongeren.
De onderzoeken van Marjon Schols (Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland) en Hadewijch
Vanwynsberghe (iMinds/Mediawijs) boden een verfrissende kijk op het actorschap en de
participatie(mogelijkheden) van kinderen en jongeren.
Gevoed met een aantal vaststellingen en aanbevelingen gingen deelnemers met uiteenlopende
professionele achtergronden, in real life aan de slag. In vier workshops over digitale vaardigheden, digital
storytelling, weerbaarheidsopbouw bij kinderen en jongeren en opvoedingsondersteuning werd verder
ingegaan op de betekenis van de ‘online-wereld’ voor kinderen en jongeren en de actieve rol die ze er
kunnen opnemen.
Naar aanleiding van deze Research on Stage brachten we ook een beleidsadvies op eigen initiatief
uit: ‘Digitale media en kinderrechten. Het evenwicht is zoek binnen de Algemene Verordening
Gegevensbescherming’.

‘WIFI IS WIJS JONG! ROST #INDEBANVANVERBINDING’
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Kinderrechtendatabank
De KeKi kinderrechtendatabank geeft een overzicht van instrumenten, Vlaams onderzoek en
wetenschappelijke nationale en internationale publicaties over kinderrechten. Je kan de databank
consulteren in het Nederlands en het Engels.
KeKi’s Kinderrechtendatabank werd verder aangevuld met bijzondere aandacht voor onderzoeken en
publicaties in relatie tot media. Ga naar www.kekidatabank.be en lees meer bij het trefwoord media.

KEKIDATABANK.BE
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Presentaties
BALANCING ON A DOUBLE-EDGING SWORD. A CHILD RIGHTS
PERSPECTIVE ON MEDIA POWER & ROMA CHILDREN (2013)
Presentatie over het machtspotentieel van de media t.o.v. minderheidsgroepen en de mogelijkheden
van een kinderrechtenbenadering om tot een machtsbalans te komen op de conferentie ‘’Media Trends:
Children & The Media - Challenging Crossroads’, Genève.

DE BETEKENIS VAN BEELDEN. DE RELATIE TUSSEN MEDIABEELDEN
EN DE ZELFWAARDERING VAN VLAAMSE KINDEREN EN JONGEREN
(2014)
Presentatie op de studiedag ‘Kinderen uit beeld verdwenen?’ georganiseerd door het
Kinderrechtencommissariaat.
THE POWER OF PERCEPTIONS. CORRELATIONS BETWEEN MEDIA
IMAGES AND CHILDREN AND YOUTH’S SELF-ESTEEM (2014)
Presentatie op de conferentie ‘25 Years CRC’ georganiseerd door Department of Child Law of Leiden
University, Leiden, 17-19 november 2014.
P O S T E R V O O R S T E L L I N G : N I E U W E M E D I A I N D E J E U G D H U L P.
MARKTENMODEL TIJDENS DE DAG VAN DE JEUGDHULP (2014)
Poster waarop een aantal activiteiten en resultaten van KeKi op vlak van media uitgelicht die voor de
jeugdhulp betekenisvol kunnen zijn.

KINDERRECHTEN EN MEDIA (2015)
Voorstelling van het meerjarenthema ‘kinderrechten en media’ voor de collega’s van de Ambrassade, Jint,
Kinderrechtencoalitie en VVJ (de bovenbouworganisaties van het jeugd- en kinderrechtenbeleid).
MEDIAWIJZE KINDERRECHTEN. EEN UITNODIGING TOT DIALOOG (2017)
Presentatie op de conferentie ‘Vlaams Mediawijs Congres – Mediaburgers’, over de betekenis van
kinderrechten in de context van ‘media’. Er wordt dieper ingegaan op de interactie tussen media (analoog/
digitaal) en kinderen en jongeren enerzijds en de communicatie met kinderen en jongeren via de
gebruikersvoorwaarden op het digitaal media-platform.
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Beleidsadvies
GA NAAR BELEIDSADVIES - MEDIA

Varia
Gedurende deze beleidsperiode nam KeKi, op uitnodiging, deel aan debatten of
ronde tafels die specifiek gewijd waren aan het thema ‘media en kinderrechten’.
VIDEOGAMES EN VERSLAVING (2015)
Het debat ‘Videogames en verslaving’ ging door in Brussel, in organisatie van de Buren en Privacy Salon.
Aanwezige experts waren Tony Van Rooij, Roxanne Rikken, Tom Coulier en Jochem de Groot. Meer
informatie op www.deburen.eu.

ROUND TABLE - THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION AND
CHILDREN’S RIGHTS: QUESTIONS AND ANSWERS FOR LEGISLATORS,
D PA S , I N D U S T R Y, E D U C AT I O N S T A K E H O L D E R S A N D C I V I L S O C I E T Y
(2017)
De Ronde Tafel werd georganiseerd door European Schoolnet, Universiteit Gent and KU Leuven. Academici,
beleidsmakers, privacycommissies en bedrijven binnen de Europese Unie om de betekenis van de recent
aangenomen Algemene Verordening Gegevensbescherming vanuit een kinderrechtenperspectief te
analyseren. Uitdagingen, knelpunten en eerste aanbevelingen werden geformuleerd.

OVERLEG KABINET VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR PRIVACY OVER
DE NIEUWE EU ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
2016/679 (2017)
KeKi werd samen met andere spelers in Vlaamse landschap omtrent kinderrechten en de nieuwe EU
Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 in december 2017 uitgenodigd op het kabinet van
de Staatssecretaris voor Privacy, dhr De Backer. KeKi’s Beleidadvies 2016 werd hier toegelicht en geduid. Dit
leidde tot een wetgevend voorstel in maart 2018 waarin de leeftijdsgrens voor zelfstandige toegang op 13
jaar wordt gezet.

19

Een vooruitblik op de
beleidsperiode 2018 tot 2020
In de komende beleidsperiode wil KeKi door de uitbouw van zijn expertise als sleutelactor in
kennismanagement over kinderrechten sterk inzetten op een dynamisch gebruik van kennis.
Dit brengt met zich mee dat sommige bestaande activiteiten een nieuwe invulling krijgen,
een aantal worden hernomen, enkele activiteiten worden geschrapt en blinde vlekken
worden opgevuld met nieuwe acties.

We bouwen verder bruggen…
De wetenschappelijke onderbouw van iedere activiteit is en blijft het DNA van het
Kenniscentrum Kinderrechten. KeKi onderscheidt zich op dit vlak in het landschap en is
hierin een expert. Ook in de volgende beleidsperiode blijft Keki bruggen bouwen tussen
onderzoek, beleid en praktijk vanuit een wetenschappelijke bril en met een sterke
aandacht op de vertaling van kinderrechten in concreto. Hiervoor worden enkele van KeKi’s
hoofdpijlers hernieuwd ingezet. Zo wordt de Kinderrechtendatabank systematischer gebruikt
bij elke KeKi-activiteit, worden de Research on Stage en het beleidsadvies duidelijker
gekoppeld aan het toepasbaar maken van wetenschappelijke inzichten en worden nieuwe
wegen bewandeld voor de organisatie van de internationale vorming over kinderrechten.
Daarnaast consolideert KeKi zijn opgebouwde expertise over de conceptuele omkadering
van wat het betekent om een kinderrechtenperspectief te hanteren, en kinderrechten te
contextualiseren binnen onderzoek, beleid en praktijk, door in dialoog te treden met externe
kennisactoren en vorming op maat te bieden.
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En we vernieuwen…
Om een antwoord te bieden op complexe problemen bij de realisatie van kinderrechten ontwikkelt KeKi
de komende beleidsperiode een strategie over reflectie en co-creatie, als middel om wetenschappelijke
kennis over kinderrechten dynamischer in te zetten. KeKi wil zo ondersteunen bij vragen naar
positieverduidelijking in het veld, kennisuitwisseling en in het bijzonder het creëren van nieuwe kennis
door het bestaande te vermengen. Wat het betekent om kinderrechten te realiseren in een diversiteit
aan contexten wordt immers samen geleerd, ontdekt en ondervonden. Een reflectieve dialoog over wat
kinderrechten (kunnen) zijn, staat centraal in dit leerproces.
KeKi ondersteunt en erkent de nood van partners in het kinderrechtenveld om samenwerking
te bevorderen en elkaar te versterken. We zullen op regelmatige basis samenkomen met
kinderrechtenactoren om samenwerking te bevorderen en elkaar te versterken, en zullen
vervolgtrajecten of samenwerkingsverbanden opzetten in navolging van binnengekomen vragen,
beleidsadviezen of andere activiteiten. De Adviesraad van KeKi wordt nu omgevormd tot een dynamisch
netwerk van actoren uit beleid, praktijk en onderzoek.
Ook op internationaal vlak zal KeKi een versterkte rol spelen in het meer kenbaar, toegankelijk
en toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis over kinderrechten. Naast nieuwe
samenwerkingsverbanden voor de internationale zomercursus , zal dit zich uiten in het (co-)organiseren
van (internationale) onderzoekseminaries.
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Contact
Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) – Children’s Rights Knowledge Centre
HoGent Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
D-gebouw, 1ste verdieping lokaal 1.023
B-9000 GENT
+32 (0)9 243 24 70
info@keki.be

WWW.KEKI.BE

WWW.KEKIDATABANK.BE

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

Met de steun van
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