KINDERRECHTENCOALITIE VLA ANDEREN vzw

KINDERRECHTEN
OP LOKAAL NIVEAU

I N S PI R AT I E G I D S VO O R LO KA L E D I E N ST E N E N B E L E I D S M A K E R S

Deze digitale gids werd samengesteld door de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen als inspiratie voor organisaties, bestuurders, vrijwilligers… die op lokaal niveau met en voor
kinderen en jongeren werken. Dit is geen allesomvattend document, maar een levend
instrument dat regelmatig een update krijgt. Hebt u zelf informatie die in deze gids zou
passen, laat het dan weten via info@kinderrechtencoalitie.be.
De meest recente update dateert van oktober 2018.
Copyright © 2018 Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw
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WIE ZIJN WIJ?
De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen bestaat uit 25 lidorganisaties die samen toezien op de naleving
van het Kinderrechtenverdrag in Vlaanderen. Ze stelt om de 5 jaar een ‘alternatief rapport’ samen
over het naleven van de kinderrechten in België en rapporteert hierover aan het Kinderrechtencomité
in Genève. De Kinderrechtencoalitie treedt op als draaischijf. Ze legt linken tussen thema’s, beleid,
het publiek en haar lidorganisaties.
Contact opnemen met de Kinderrechtencoalitie kan op het mailadres info@kinderrechtencoalitie.be.
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Kinderrechten
uitgelegd aan kinderen
•

Het kinderrechtenverdrag voor kinderen vanaf 9 jaar

•

Kinderrechten in kindertaal

•

30 vragen en antwoorden over kinderrechten

•

Weetjes, spelletjes en tips over kinderrechten

Kinderrechten
uitgelegd aan jongeren
•

Brochure over rechten van minderjarigen tussen 14 en 18 jaar

“We cannot always build a future for our youth,

but we can always build our youth for the future.”
- FRANKLIN D. ROOSEVELT -
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WAT ZIJN KINDERRECHTEN?
Op 20 november 1989 werd door de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
goedgekeurd. De volledige tekst van het Kinderrechtenverdrag vind je hier.
In 54 artikelen staan hier alle burgerlijke, sociale, politieke, economische en culturele rechten van het
kind verzameld. Bijna alle landen ter wereld hebben dit verdrag ondertekend, waarmee het het meest
geratificeerde mensenrechtenverdrag is. België ondertekende het Kinderrechtenverdrag in 1991.
Hiermee engageerde ons land zich om dit verdrag waar te maken via haar eigen wet- en regelgeving.
Een makkelijke manier om te onthouden wat in het kinderrechtenverdrag staat, is de opdeling in de
3 p’s: protectie, participatie en provisie.

PROTECTIERECHTEN
Protectierechten zijn rechten waarmee kinderen extra bescherming krijgen: tegen geweld, tegen oorlog, tegen armoede, tegen uitbuiting, tegen ontvoering, in justitie…

PARTICIPATIERECHTEN
Participatierechten zijn de rechten die er voor zorgen dat het kind gehoord wordt als
volwaardige burger: kinderen krijgen een stem in beslissingen die over hen genomen
worden, bij de rechter, in het opstellen van beleid…

PROVISIERECHTEN
Provisierechten zorgen ervoor dat een kind alles krijgt dat nodig is om zich te ontwikkelen: onderwijs, rust, vrije tijd, zorg…
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WAAROM KINDERRECHTEN?
Kinderrechten zijn mensenrechten, maar kinderen zijn een bijzondere soort mensen. Enerzijds hebben kinderen nood aan meer bescherming dan volwassenen, anderzijds moet het verdrag er voor
zorgen dat ze als volwaardige burgers worden beschouwd met een eigen beslissingsrecht over hun
leven en de maatschappij.

VERTALING IN DE PRAKTIJK?
Kinderrechten worden op verschillende manieren vertaald naar de praktijk.
Er is om te beginnen de juridische dimensie. In België ben je minderjarig tot 18 (of als je verlengd minderjarig wordt verklaard), waardoor je een andere rechtspositie hebt dan een volwassene. Je bent
niet op dezelfde manier aansprakelijk voor schade, je mag niet stemmen, je valt onder de leerplicht,
er is een wet op jeugdbescherming, je wordt berecht door een jeugdrechter.
Daarnaast is er de maatschappelijke dimensie. Kan een 16-jarige alleen op wereldreis? Betrek je een
kind in de keuze van een woning? Kunnen minderjarigen beslissen met wie ze gaan trouwen? Hier
denkt elke samenleving anders over. Wat hier als ‘norm’ of ‘normaal’ wordt beschouwd, staat niet in
wetten, maar wordt bepaald door gewoonte en verandering.
Beide dimensies zijn niet waterdicht en eenduidig. Over de wettelijke interpretatie beslist een rechter,
over de maatschappelijke dimensie de maatschappij. Dit zorgt er voor dat kinderrechten enerzijds
heel interessant en boeiend zijn, maar anderzijds ook blijvend voer vormen voor discussie en dialoog.

LEIDRAAD VOOR LOKAAL BELEID?
Waarom zou je kinderrechten gebruiken als leidraad voor lokaal beleid?
Ten eerste omdat elk beleidsniveau zijn verantwoordelijkheid heeft in het naleven van het Kinderrechtenverdrag, dus ook het lokale. Ten tweede omdat je met een kinderrechtenkader meteen werkt
aan een rechtvaardige en aangename stad voor iedereen. Het omhelst alle beleidsdomeinen en het is
een nieuwe en stimulerende manier om te kijken naar je beleid.
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NIET VERGETEN!
Op de volgende pagina’s vind je concrete inspiratie voor het werken rond kinderrechten op lokaal
niveau. Hou daarbij altijd rekening met de volgende 4 principes.

KINDERRECHTEN GELDEN VOOR ALLE KINDEREN
Non-discriminatie is het tweede artikel van het Kinderrechtenverdrag. Dit betekent dat
je best ook nagaat of de genomen maatregelen wel alle kinderen bereiken, bijvoorbeeld kinderen van gescheiden ouders, kinderen in het ziekenhuis, kinderen zonder
wettig verblijf, kinderen in armoede, kinderen met een handicap.

KINDERRECHTEN ZIJN ONDEELBAAR
Elk kinderrecht is even belangrijk. Het recht op vrije tijd is niet ondergeschikt aan het
recht op bescherming tegen geweld. Wie werkt aan kinderrechten, werkt aan het geheel.

HET BELANG VAN HET KIND STAAT VOOROP
Stel je de vraag of het belang van het kind centraal staat in zowel de opmaak als de
uitvoering van het beleid. Leg vast hoe dit zal worden nagegaan.

WAAR RECHT IS, IS ONRECHT
Geef extra aandacht aan maatschappelijk kwetsbare groepen, zorg voor een aanspreekpunt bij kinderrechtenschendingen, wees alert voor discriminatie.
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INSPIRATIE
BELEID
BELEID, ALGEMENE
MAATREGELEN & WETGEVING
Een kinderrechtenbeleid voer je in de
eerste plaats door kinderrechten te benoemen en te verankeren in je beleid.
Er zijn heel veel verschillende manieren
om dat te doen: een kinderrechtenactieplan, een lokale kinderrechtencoalitie,
een kinderrechtenschepen, een kinderrechtentoets, een lokaal kinderrechtenverdrag, ...
Hieronder vind je alvast wat inspiratie
rond kinderrechten en beleid.

POSTER OVER KINDERRECHTEN OP LOKAAL NIVEAU

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vertaalde haar aanbevelingen voor het VN Kinderrechtencomité naar het lokaal niveau, in een poster met een overzicht van de belangrijkste kinderrechten en
telkens enkele voorbeelden.
Klik hier voor de poster

CHARTER, MEMORANDUM EN LESBRIEF VOOR GEZONDE EN ZORGZAME GEMEENTEN

Djapo maakte een charter, een memorandum en een lesbrief om werk te maken van een gezonde en
zorgzame gemeente.
Klik hier voor de drie instrumenten
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INSPIRERENDE JEUGDGEMEENTEN

Om de 2 jaar bekroont de minister van Jeugd één of meerdere ‘Jeugdgemeenten van Vlaanderen’,
voorgedragen door hun jeugdraad. De meest inspirerende voorbeelden worden telkens gebundeld in een publicatie.
Klik hier voor 2015 - 2016
Klik hier voor 2017 - 2018

LABEL KINDVRIENDELIJKE STEDEN EN GEMEENTEN

Het label Kindvriendelijke steden en gemeenten erkent steden en gemeenten die actief werk maken
van hun kindvriendelijkheid. Het label ontstond uit de internationale beweging Child Friendly Cities.
VVJ ontwikkelde een toolkit voor steden en gemeenten die aan het traject willen beginnen.
VVJ vatte de fundamenten nog eens samen van een goed lokaal beleid voor kinderen en jongeren in hun
memorandum.
Klik hier voor de toolkit
Klik hier voor het memorandum

ONDERZOEKSRAPPORT OVER RUIMTE DELEN MET KINDEREN EN JONGEREN

De Ambrassade beschikt over een interessant onderzoeksrapport ‘Ruimte delen met kinderen en jongeren’ met aanbevelingen voor lokale beleidsmakers met tips over het delen van ruimte.
Klik hier voor het rapport
Klik hier voor de website ‘Ruimte delen hoe doe je dat?’
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INSPIRATIE
KINDERRECHTENEDUCATIE
KINDERRECHTENEDUCATIE
Een basisvoorwaarde om kinderrechten
te realiseren, is kinderrechteneducatie.
Kinderrechteneducatie is kinderen informeren over hun rechten, kinderen leren om op te komen voor hun rechten en
solidair te zijn met de rechten van een
ander. Naast het vele materiaal rond
kinderrechteneducatie op school, pleiten we ook voor kinderrechteneducatie
voor alle volwassenen en beroepsgroepen die in contact komen met kinderen.

LESMATERIAAL ROND KINDERRECHTEN

Het leermiddelennetwerk KlasCement biedt digitaal en professioneel gevalideerd lesmateriaal rond
kinderrechten aan.
Klik hier voor materiaal rond het kinderrechtenverdrag

LESMATERIAAL ROND KINDERRECHTEN

tZitemzo biedt lesmateriaal aan rond kinderrechten voor zowel kleuters als lagere school kinderen.
Via hun bibliotheek kunnen geïnteresseerden dit lesmateriaal waaronder memory, puzzels, een lesmap met methodieken, speurtochten, enzovoort gratis ontlenen.
Klik hier voor materiaal voor leerkrachten
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LABEL KINDERRECHTENSCHOOL

Een Kinderrechtenschool (BO) / School for Rights (SO) is een school waar kinderen zich bewust zijn
van hun rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd. De school geeft kinderrechten een plaats in
de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement, activiteiten, ... Om een Kinderrechtenschool te worden, werk je gedurende twee/drie jaar aan een kinderrechtenklimaat op school. Je
staat er niet alleen voor, want de partners voor Kinderrechtenscholen helpen en begeleiden je met
workshops en vormingen op maat van de school. Scholen die het volledige traject doorlopen, kunnen
zich het label van Kinderrechtenschool/ School for Rights aanmeten.
Klik hier voor praktijkvoorbeelden en het stappenplan

KAARTSPEL ROND KINDERRECHTEN

Unicef maakte een kaartspel rond kinderrechten dat op verschillende manieren gespeeld kan worden naargelang de leeftijd.
Klik hier voor het kaartspel

BORD VOL KINDERRECHTEN

Unicef creëerde een interactieve leeromgeving met alles wat je als leerkracht nodig hebt om lessen
op te bouwen die een directe link hebben met de eindtermen én waarbij kinderrechten centraal
staan.
Klik hier voor bord vol kinderrechten

VORMINGSMATERIAAL VOOR TOEKOMSTIGE LEERKRACHTEN

Unicef voorziet methodieken en lesmateriaal voor de begeleiding van kinderrechteneducatie binnen de lerarenopleiding.
Klik hier voor vormingsmateriaal voor toekomstige leerkrachten
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INSPIRATIE
PARTICIPATIE
PARTICIPATIE
Het recht op participatie is één van de
belangrijkste pijlers van het Kinderrechtenverdrag. Participatie aan het
beleid, maar ook op school, thuis, in het
dagelijks leven.
Over participatie van kinderen en jongeren bestaat zó veel materiaal dat we ons
hier beperken tot enkele links naar organisaties die je verder kunnen helpen.

PARTICIPATIEVE METHODIEKEN VOOR KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN

Demos ontwikkelde 10 participatieve methodieken voor kinderen en jongeren.
Klik hier voor hun site

DATABASE MET PARTICIPATIETOOLS

VVJ heeft een database van participatietools.
Klik hier voor hun site

INSPIRATIEGIDS KINDERRECHTEN OP LOKAAL NIVEAU
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GIDS VOOR PARTICIPATIE VAN KINDEREN IN ARMOEDE

Unicef heeft een een gids rond participatie van kinderen in armoede.
Klik hier voor de gids

TOOLS VOOR JONGERENDEBATTEN

VVJ en De Ambrassade maakten Debattle, een project dat jongeren sensibiliseert, informeert en
activeert in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Klik hier voor de Debattle tools

STEMRECHT 16

De Vlaamse Jeugdraad pleit voor Stemrecht 16. Minderjarigen hebben (nog) geen stemrecht, maar
niets let een lokaal bestuur om te experimenteren met Stemrecht 16, zoals in Gent.
Klik hier voor Stemrecht 16
Klik hier voor het praktijkvoorbeeld in Gent

PARTICIPATIE VAN PEUTERS IN OPVANG

Kind en gezin geeft tips, methodieken en achtergrondliteratuur over de participatie van peuters in de
opvang.
Klik hier voor de tips

PARTICIPATIE VAN (JONGERE) KINDEREN (MET EEN BEPERKING) IN DE KLAS

Doedeskaden ontwierp een participatiemap voor participatie van jongere kinderen en kinderen met
een beperking in de klas.
Klik hier voor de participatiemap
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INSPIRATIE
VRIJHEID VAN MENING & GODSDIENST
VRIJHEID VAN MENING &
GODSDIENST
Kinderen hebben het recht om zichzelf
te zijn, thuis, in de openbare ruimte en
in de klas.

BUNDEL ROND LEVENSBESCHOUWELIJKE DIVERSITEIT IN DE KLAS

Keki stelde een interessante bundel samen over levensbeschouwelijke diversiteit in de klas.
Klik hier voor de bundel

WORKSHOPS ROND LEVENSBESCHOUWELIJKE DIVERSITEIT IN KLAS

Het netwerk van islamexperten geeft duiding over hoe men moet omgaan met levensbeschouwelijke
diversiteit, hoe men concrete casussen rond levensbeschouwing in een schoolse context kan aanpakken en over het ‘hoe’ en ‘waarom’ jongeren radicaliseren.
Klik hier voor hun site
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INSPIRATIE
GEWELD
GEWELD

Kinderen moeten beschermd worden
tegen geweld. Dit gaat niet enkel over
huiselijk geweld en misbruik, maar ook
over pesten op school, lastig gevallen
worden op straat en verkeersgeweld.

TIPS BIJ AANPAKKEN VAN PESTEN

Klasse geeft tips over het aanpakken van pesten.
Klik hier voor de tips

CAMPAGNE TEGEN GENDERGERELATEERD GEWELD IN DE OPENBARE RUIMTE

De stad Brussel voerde campagne tegen gendergerelateerd geweld in de openbare ruimte.
Klik hier voor de campagne
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VORMING OMGAAN MET HAATSPRAAK

Tumult biedt vorming aan jeugdwerkers waarbij je leert omgaan met haatspraak.
Klik hier voor de vorming

TOOLS EN TIPS BIJ HAATSPRAAK

‘No hate’ bundelt tips en materiaal die helpen om te gaan met haatspraak.
Klik hier voor de tools en tips

WEEK TEGEN FAMILIAAL GEWELD

De stad Gent organiseert sinds 2017 een ‘week tegen familiaal geweld’ in de week van 25 november, de internationale dag tegen geweld op vrouwen. Hiermee willen ze een breder publiek bewust
maken van het thema.
Klik hier voor info over de week tegen familiaal geweld
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INSPIRATIE
GEZIN
GEZIN

Kinderen hebben het recht om op te
groeien bij hun gezin en ouders moeten
zo goed mogelijk ondersteund worden
in hun opvoedkundige taak. De lokale
overheid kan hier een heel belangrijke
rol in spelen.

DOEPAKKET VOOR TOEGANKELIJKE EN SOCIALE KINDEROPVANG

Kind en Gezin, Vlaams Welzijnsverbond, VVSG en de Gezinsbond maakten een doe-pakket voor toegankelijke en sociale kinderopvang.
Klik hier voor het doe-pakket
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INSPIRATIE
HANDICAP
HANDICAP

Kinderen met een handicap hebben net
als andere kinderen recht op een zo volwaardig, zelfstandige en actieve deelname aan de maatschappij.
Als lokaal bestuur kun je scholen ondersteunen bij het aanbieden van inclusief onderwijs en ervoor zorgen dat het
vrijetijdsaanbod toegankelijk wordt.

TIPS BIJ JEUGDWERK VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING

Jeugdwerk voor Allen geeft tips voor jeugdwerk voor kinderen met een beperking.
Klik hier voor de tips
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INSPIRATIE
ARMOEDE
ARMOEDE

Opgroeien in armoede heeft een enorme impact op de ontwikkeling van een
kind. Lokale besturen kunnen heel wat
doen om kinderarmoede te bestrijden.

BROCHURE OVER KINDERARMOEDEBESTRIJDING OP LOKAAL NIVEAU

De Koning Boudewijnstichting maakte een brochure over kinderarmoedebestrijding op lokaal niveau.
Klik hier voor de brochure

VERMIJDEN VAN UITHUISZETTINGEN

Het Steunpunt Algemeen welzijnswerk (SAM) bundelde haar adviezen om uithuiszettingen te vermijden.
Klik hier voor de adviesnota
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INSPIRATIE
GEZONDHEID
GEZONDHEID

Kinderen hebben recht op de beste gezondheidszorg en moeten beschermd
worden tegen zaken die schadelijk zijn
voor hun gezondheid.

KINDNORM

De Gezinsbond pleit voor het hanteren van een kindnorm waarbij het kind als barometer wordt gebruikt voor het inrichten van ruimtes, het bepalen van milieunormen, het aanduiden van voedingsrichtlijnen, ...
Klik hier voor de kindnorm

PSYCHOLOGISCHE HULP AAN JONGEREN

Heel veel jongeren voelen zich niet goed in hun vel, dan kan laagdrempelige psychologische hulp
zoals Tejo een verschil maken.
Klik hier voor hun site
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INSPIRATIE
ONDERWIJS
ONDERWIJS
Met het flankerend onderwijsbeleid
kunnen lokale besturen het verschil maken in gelijke onderwijskansen.

TIPS DRUKKEN VAN SCHOOLKOSTEN

Klasse geeft tips om de schoolkosten te drukken.
Klik hier voor de tips

TIPS ONBETAALDE REKENINGEN

Schulden op School vzw biedt workshops, begeleidingstrajecten voor schoolteams en brochures aan
rond onbetaalde schoolrekeningen. De nadruk ligt op preventie, dialoog en verantwoordelijkheid.
Klik hier voor hun site
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ZOEKOVERZICHT LEERLINGENRECHTEN OP SCHOOL

De Vlaamse Scholierenkoepel maakte een handig zoekoverzicht met alle leerlingenrechten op school.
Klik hier voor het overzicht

MULTIMEDIAAL DOSSIER OVER RADICALISERING

Klasse stelde met o.a. directeurs, leerlingen en het Steunpunt voor Deradicalisering een dossier samen rond extreme radicalisering en hoe leraren, scholen en CLB-medewerkers die kunnen herkennen, aanpakken en voorkomen op school.
Klik hier voor het dossier

ACTIEPLAN TEGEN SPIJBELEN

Met het project Coach² wil Arktos een integrale aanpak van het spijbelprobleem in Hasselt bekomen
en ondersteunen ze secundaire scholen om een positief schoolklimaat te realiseren en in het ontwikkelen van een actieplan tegen spijbelen.
Klik hier voor het project

SCHOOLONDERSTEUNING BIJ VROEGTIJDIGE SCHOOLUITVAL

Met hun schoolondersteuningsprojecten wil Arktos de gekwalificeerde uitstroom van leerlingen stimuleren en vroegtijdige schooluitval tegengaan.
Klik hier voor de projecten
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INSPIRATIE
VRIJE TIJD
VRIJE TIJD
Kinderen beleven hun vrije tijd thuis, in
de publieke ruimte of in een georganiseerd vrijetijdsaanbod.
Elk kind heeft recht op vrije tijd en ontspanning, in welke situatie hij of zij zich
ook bevindt.

INFORMATIE VOOR HET TOEGANKELIJK MAKEN VAN JEUGDWERK

Jeugdwerk voor allen biedt heel veel informatie om jeugdwerk toegankelijk te maken.
Klik hier voor hun aanbod

SPEELVRIENDELIJKE RUIMTES

Speelvriendelijke ruimtes maak je met Kind en Samenleving.
Klik hier voor info over kindvriendelijke ruimtes
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VOORBEELDEN EN HANDLEIDINGEN VOOR DIVERSER VRIJETIJDSAANBOD

Het kenniscentrum van Demos bevat een schatkist aan praktijken en voorbeelden en handleidingen
voor een diverser vrijetijdsaanbod.
Klik hier voor hun kenniscentrum

ADVIES BIJ VRIJETIJDSAANBOD VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JONGEREN

Voor een aanbod op maat van maatschappelijk kwetsbare jongeren laat je je door bijvoorbeeld Arktos of Uit de Marge adviseren.
Klik hier voor de site van Uit De Marge
Klik hier voor de site van Arktos
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INSPIRATIE
MIGRATIE
MIGRATIE
Kinderen in migratie zijn extra kwetsbaar. Ze missen informatie, kennen hun
rechten niet en zijn afhankelijk van heel
wat volwassen die over hun lot beschikken. Het loont de moeite om hen extra
aandacht te geven in jouw gemeente.

PROJECT JEUGDWERK ZONDER GRENZEN

De Ambrassade startte in april 2016, in de schoot van de Commissie Jeugdwerk, een project rond vrije
tijd: ‘Wereldspelers, jeugdwerk zonder grenzen’.
Klik hier voor het project

INFOBROCHURE OVER NIET BEGELEIDE MINDERJARIGE VLUCHTELINGEN

VVSG maakte samen met de Brusselse en Waalse OCMW’s een handige informatiebrochure over niet
begeleide minderjarige vluchtelingen.
Klik hier voor de brochure
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TIPS VOOR SOLIDARITEIT MET ASIELZOEKERS, VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN

Orbit stelde 10 tips op voor burgers die hun solidariteit met asielzoekers, vluchtelingen en nieuwe
migranten concreet willen maken.
Klik hier voor de tips

TIPS OVER MEERTALIGHEID IN DE KLAS

Klasse laat zien hoe je aan de slag gaat met meertaligheid in de klas.
Klik hier voor de tips

TIPS VOOR HET WORDEN VAN EEN GASTVRIJE GEMEENTE

Vluchtelingenwerk daagt je uit om een gastvrije gemeente te worden.
Klik hier voor de tips
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INSPIRATIE
JUSTITIE
JUSTITIE
GAS-boetes vallen niet onder de wet op
jeugdbescherming, dus minderjarigen
die er één krijgen, missen hiermee de
nodige rechtsbescherming. Ngo’s vragen al langer om minderjarigen uit deze
maatregel te halen.

GIDS BIJ OPBOUW POSITIEVE CONTACTEN TUSSEN JONGEREN EN POLITIE

Jongeren en politie zijn niet altijd de beste vrienden. Uit de Marge schreef een gids om positieve contacten op te bouwen tussen beide partijen.
Klik hier voor de gids

JURIDISCH ADVIES AAN KINDEREN EN JONGEREN

Vanaf 12 jaar kan een kind gehoord worden in een geschil tussen zijn ouders. Hij of zij wordt hiervoor uitgenodigd door de Familierechtbank. Het kind hoeft hier niet op in te gaan en kan dit ook
niet als er géén geschil is (bijv. als de ouders akkoord zijn met elkaar). Een lokaal bestuur kan vorming bieden aan diensten en advocaten over het hoorrecht van minderjarigen en kan instaan voor
juridisch advies voor kinderen. Hiervoor vind je bij tZitemzo de nodige info.
Klik hier voor de info
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ADVOCATENKANTOOR VOOR KINDEREN

In Nederland werd een Kinderrechtkantoor geopend. Dit kinderrechtkantoor is er voor kinderen, ouders, voogden en iedereen die kinderen wil helpen en juridisch wel steun in de rug kunnen gebruiken.
Klik hier voor de site

INSPIRATIEGIDS KINDERRECHTEN OP LOKAAL NIVEAU
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BRONNEN
Voor deze inspiratiegids mochten we verwijzen naar materiaal van volgende organisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arktos 						https://arktos.be
De Ambrassade					https://ambrassade.be
De Vlaamse Jeugdraad				
https://www.vlaamsejeugdraad.be
De Vlaamse Overheid				
https://www.vlaanderen.be
Demos						https://demos.be
Djapo						https://djapo.be
Doedeskaden					http://doedeskaden.be
Gezinsbond					https://www.gezinsbond.be
Jeugdwerk voor Allen				
https://www.jeugdwerkvoorallen.be
Keki						https://www.keki.be
Ketnet						https://www.ketnet.be
Kind en Gezin					https://www.kindengezin.be
Kind en Samenleving				
https://k-s.be
Kinderrechtencommissariaat			 https://www.kinderrechtencommissariaat.be
Kinderrechtenschool 				http://kinderrechtenschool.be
Kinderrechtkantoor				http://hetkinderrechtkantoor.nl
Kindvriendelijke Steden en Gemeenten		
http://www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be/
Klascement					https://www.klascement.net
Klasse						https://www.klasse.be
Koning Boudewijnstichting			
https://www.kbs-frb.be
Meld Geweld Brussel				
https://meldgeweld.brussels
Netwerk van islamexperten			
http://www.centrumislamonderwijs.be/
No Hate Speech Platform Vlaanderen		
https://nohate.mediawijs.be				
Orbit						https://www.orbitvzw.be
Schulden op school				
https://www.schuldenopschool.be
Stad Brussel					https://www.brussel.be
Stad Gent						https://stad.gent
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (nu SAM)
https://www.samvzw.be
Tejo						https://www.tejo.be
Tumult						https://tumult.be
tZitemzo						https://www.tzitemzo.be
Uit de Marge					https://www.uitdemarge.be
Unicef						https://www.unicef.be
VVJ							https://www.vvj.be
Vlaams Welzijnsverbond				https://www.vlaamswelzijnsverbond.be
Vlaamse Scholierenkoepel			 https://www.scholierenkoepel.be
Vluchtelingenwerk				https://www.vluchtelingenwerk.be
VVSG						https://www.vvsg.be
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