
 
“Mijn denkbeelden hoog  

en droog houden” 
Kinderrechten en 

integriteit 

Forumdag Humane Wetenschappen 

5 maart 2015 

Bruno Vanobbergen 

Kinderrechtencommissaris 

@KRCommissaris 





“De kinderrechtencommissaris komt op 
voor de rechten, noden en belangen 
van alle kinderen in Vlaanderen” 

 

“De kinderrechtencommissaris 
behartigt de belangen van elk kind” 

 
Oprichtingsdecreet Kinderrechtencommissariaat  

15 juli 1997 

 



Ombudswerk 

Ombudswerk (de Klachtenlijn) 

 Voor alle materies die minderjarigen in 
Vlaanderen aanbelangen 

 Voor kinderen, jongeren, ouders en 
professionals 

 Advies, bemiddeling en onafhankelijk 
klachtenonderzoek 

 0800 20 808 

 www.kinderrechten.be 

 

 





Wie meldt klachten? 



Waarover gaan deze klachten? 



Advieswerk 

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs 

Sanctiebeleid op school 

M-decreet 

Integrale jeugdhulp 

Vakantie-initiatieven kinderen uit Wit-Rusland & Roemenië 

Jongeren in detentie 

Kinderen op de vlucht 

Kinderen van woonwagenbewoners 

Kinderen en media 

 



Het Kinderrechtenverdrag 

Opgebouwd rond drie groepen rechten: 

 Protectie (bescherming) 

 Provisie (voorzieningen) 

 Participatie 

 

Vier algemene principes: 

 Non-discriminatie 

 Belang van het kind 

 Recht op leven, overleven, ontwikkeling 

 Recht om gehoord te worden 



Kinderrechten? 

IVRK als referentiekader, niet als 
receptenboek 

Rechten als vertrekpunt voor dialoog, niet 
als eindpunt 

Complexe opdracht, mede omwille van de vele 
misverstanden: 

 Kind als Koning? 

 Rechten als verlanglijstje 

 

Belang van kinderrechten- en 
mensenrechteneducatie 





 

 

“Kinderen zijn toekomstige volwassenen – 
zegt men. Zij zijn pas in wording, ze 
bestaan eigenlijk nog niet helemaal, ze 
horen er voorlopig nog niet bij... Wat 
bedoelt men daar toch mee? Wij kinderen: 
leven wij nog niet, voelen wij dan niet, 
lijden wij dan niet – net als de 
volwassenen? En de kinderjaren: zijn die dan 
geen deel van het echte leven – gewoon van 
iedereen? Waarom willen ze ons dan laten 
wachten – en waarop?”. (Janusz Korczak) 





Integriteit? 

Jongeren lijnen zichzelf af 

Leren grenzen stellen en leren omgaan met 
grenzen 

Belang van een betrokken spreken* 

“Parler, c’est prendre le risque de se 
mettre en ‘je’: je parle” (Philippe Meirieu) 



 

 

Een jongen wordt gepest na een zwemles. Hij 
werd door enkele medeleerlingen in zijn 
blootje gefotografeerd, waarbij de foto’s 
daags nadien op Facebook belandden. De 
ouders van de jongen meldden dit 
onmiddellijk aan de school, waarna de school 
de leerlingen op het matje riep en eiste dat 
de foto’s onmiddellijk online werden 
verwijderd.  







 

 

 

 

“Hoe meer we erin slagen de handen in elkaar 
te slaan over de grenzen van scholen, 
onderwijsnetten en sectoren als welzijn, 
cultuur en vrije tijd heen, hoe duurzamer 
onze antwoorden zullen blijken.” 
(“Samen wijs! Herstelgericht werken op school”, Ligand)  



Onderwijs - welzijn 

Belang van toeleiders: 

 Behoefte aan steun en vertrouwen 

 Iemand bij wie je doorheen het hele traject 
terecht kan 

 Iemand die je fysiek begeleidt tot in de 
hulpverlening zelf 

 

Leerkrachten zijn vanuit 
jongerenperspectief vaak ideale toeleiders 

Ook leeftijdsgenoten kunnen toeleider zijn 
(ervaring), ouders liever niet 

 



Integriteit? 

Jongeren lijnen zichzelf af 

Leren grenzen stellen en leren omgaan met 
grenzen 

Belang van een betrokken spreken 

“Parler, c’est prendre le risque de se 
mettre en ‘je’: je parle” (Philippe Meirieu) 

Het belang en de kracht van participatie 
(artikel 12 IVRK) 



“We hebben de geweldlijst en ons charter 
tegen geweld. Dat is super belangrijk. 
Daardoor hebben we geleerd wat geweld 
allemaal is. Het was meer dan wat ik eerst 
dacht, bijvoorbeeld iemand benoemen als 
‘dommerik’ is kwetsend en eigenlijk geweld. 
(…) Wie te veel geweld gebruikt, moet even 
weg van de anderen om na te denken. Zo laten 
we elkaar merken dat we geweld niet willen. 
We gaan hier veel uit leren voor later. We 
zijn geen school zonder geweld, maar 
proberen het wel te zijn.”  

(Het Kinderrechtencharter, Het Prisma, Gent) 



Kinderrechten als 
verantwoordelijkheden 

 

 

“Zowel kinderen als volwassenen worden 
aangesproken op hun verantwoordelijkheid 
ten aanzien van de ander, maar zijn 
tegelijk onderwerp van verantwoordelijkheid 
voor de ander.”  



Kinderen, jongeren en geweld 
(2012) 

Lichamelijk Emotioneel Seksueel 

Gezin 12% 18% 1% 

School 42% 57% 4% 

Jeugdbeweging 10% 13% 2% 

Sport 13% 23% 3% 



Het belang van de 
schoolomgeving 

Aandacht voor territorialiteit 

De onveiligste plaatsen op school zijn de 
ongedefinieerde ruimtes (“eigenaarsloos”) 

Ook de routes naar deze ruimtes verdienen 
onze aandacht 

Leerlingen verantwoordelijkheid geven voor 
schoolruimtes 

 





 



Kemal wordt door zijn ouders onder druk 
gezet om medicijnen te nemen tegen ADHD. Hij 
is zelf niet zeker dat hij ADHD heeft. 
Eigenlijk is het de school die erop 
aandringt. Kemal vertelt dat hij wel veel 
ruzie maakt, niet goed kan luisteren en in 
de klas niet echt oplet. Maar hij vindt 
zichzelf niet ziek en wil dan ook geen 
pillen nemen. Hij heeft het gevoel dat zijn 
gedrag alleen maar zijn schuld is en dat 
niemand hem begrijpt. Hij is 16 en vindt dat 
hij oud genoeg is om hier zelf over te 
beslissen. Kemal vraagt of hij de medicatie 
mag weigeren. 

 

 
- 



Trek de kaart van inclusie 

Knelpunten: 

- Sterke focus op het kind dat tekort schiet 

- Dominante rol aan de diagnostiek: 
noodzakelijke voorwaarde voor verdere actie 

 

Gevolgen:  

- Waar is  het kind, of het respect voor alle 
kinderrechten? 

- Waar is de context, of het respect voor 
dynamisch-interactieve visie op beperkingen 

- Groot geloof in de expert, die het moet 
oplossen 

- Installatie van een handelingsonzekerheid 



“Ik heb geen arme dingen thuis” 

 Onderzoek Kind & Samenleving 



 

 

“Ik ben heel bang voor zichtbare armoede. Ik 
wil dat niet meer. Ik wil hebben dat ik er 
gewoon uitzie. Zeker mijn kinderen. Rond 
kleding, rond schoolgerei,… Mijn kinderen 
moeten piekfijn in orde zijn. Een klas heeft 
ook snel door dat we niet rijk zijn, ze 
hebben dat heel snel door.” 


