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Overzicht aanbevelingen Kinderrechtencoalitie 
“Omgaan met de effecten van discriminatie en 

racisme op kinderen”. 

ALGEMEEN 

1. De Kinderrechtencoalitie vraagt de overheden, conform het engagement van ons land uit 

2001, een gecoördineerd actieplan tegen racisme op te stellen.  

2. De Kinderrechtencoalitie vraagt de federale overheid om de Interpretatieve Verklaring van 

België bij artikel 2 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind in te trekken. 

3. De Kinderrechtencoalitie vraagt de bevoegde ministers om attitudes en vaardigheden inzake 

non-discriminatie en effectief omgaan met diversiteit op te nemen in de beroepsprofielen van 

politie, leerkrachten en andere functies die gezag uitoefenen en/of in aanraking komen met 

kinderen en jongeren. Ook in de opleidingen en nascholing moet dit prioriteit krijgen.  

4. De Kinderrechtencoalitie vraagt aan alle maatschappelijke actoren om vanuit een mensen- en 

kinderrechtenkader initiatieven te nemen die positieve attitudes tegenover diversiteit 

promoten en mensen bewustmaken rond de problemen van discriminatie. 

5. De Kinderrechtencoalitie roept de verschillende overheden en de maatschappelijke actoren op 

om een interculturaliseringsbeleid uit te werken en positieve maatregelen te nemen die 

gelijke kansen bevorderen. 

6. De Kinderrechtencoalitie vraagt om in te zetten op empowerment en positieve 

identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren zodat ze weerbaar gemaakt worden tegen 

discriminatie en de gevolgen ervan.  

7. De Kinderrechtencoalitie vraagt onderzoeksinstellingen zoals het Jeugdonderzoeksplatform 

(JOP) om in te zetten op belevings- en ander onderzoek naar de impact van discriminatie en 

racisme op kinderen en jongeren. We vragen de Vlaams overheid en andere actoren om 

onderzoeksopdrachten uit te schrijven.  

8. De Kinderrechtencoalitie vraagt om discriminatie en racisme zichtbaar te maken via correcte 

en opgesplitste dataverzameling. Concreet vragen we aan het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum om de betrokkenheid van minderjarigen als (mede)slachtoffers 

zichtbaar te maken in hun registratiesysteem en hierover mee te rapporteren in hun 

jaarverslagen. 

 

9. De Kinderrechtencoalitie vraagt om speciale aandacht te schenken aan de kindvriendelijkheid 

en toegankelijkheid van bestaande procedures, ook bij private initiatieven. Specifiek vragen 
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we het Interfederaal Gelijkekansencentrum om kinderrechten en kindvriendelijkheid in zijn 

gehele werking te verankeren.  

 

10. De overheid mag de aanpak van discriminatie niet overlaten aan zelfregulering. De 

Kinderrechtencoalitie dringt er op aan om methodes te ontwikkelen en te implementeren die 

discriminatie kunnen aantonen (of weerleggen) in functie van bestraffing (of vrijspraak).  

11. De Kinderrechtencoalitie vraagt aan alle maatschappelijke actoren (sportclubs, socio-culturele 

organisaties, jeugdverenigingen, bedrijven, scholen…) om ook in hun interne werking 

duidelijke afspraken, procedures en sancties vast te leggen inzake non-discriminatie. 

12. De Kinderrechtencoalitie vraagt aandacht voor ondersteuning van (potentiële) slachtoffers 

van discriminatie en racisme. Ook hier is inzetten op empowerment en weerbaarheid de 

boodschap. 

THUIS 

13. De Kinderrechtencoalitie vraagt alle betrokkenen bij opvoedingsondersteuning om te 

investeren in een aanbod voor ouders in het omgaan met discriminatie-ervaringen van hun 

kinderen. We verwachten van de Vlaamse minister van Welzijn dat hij dit stimuleert en 

ondersteunt . 

 

14. De Kinderrechtencoalitie vraagt de minister van Welzijn om extra ondersteuning voor 

professionelen uit de opvoedingssector en de hulpverlening rond het omgaan met 

discriminatie-ervaringen bij kinderen en hun gezinnen te stimuleren en te ondersteunen 

(ontwikkeling van expertise, methodieken, netwerken,…). 

 

15. De Kinderrechtencoalitie spoort professionelen uit de opvoedingssector en de hulpverlening 

aan om mee de onderrapportering van discriminatie en racisme weg te werken. Durf met 

kinderen en ouders stappen zetten naar melding en begeleid hen hierin.  

SCHOOL 

16. De Kinderrechtencoalitie roept de Vlaamse Minister van Onderwijs en de Vlaamse regering op 

om zich aan te sluiten bij de engagementsverklaring ‘diversiteit als meerwaarde’ en hieraan 

de nodige acties en middelen te koppelen.  

 

17. De Kinderrechtencoalitie vraagt de Vlaams minister van Onderwijs en de Vlaamse Regering om 

te blijven investeren in gelijke onderwijskansen. 

 

18. De Kinderrechtencoalitie roept alle onderwijsactoren op om in te zetten op het creëren van 

een positief schoolklimaat waar leerlingen zich goed en veilig voelen, waar een positieve 

omgang met diversiteit de norm is en waar waarden, attitudes en vaardigheden worden 

overgebracht die noodzakelijk zijn om racisme en discriminatie terug te dringen. Kinderrechten 

en kinderrechteneducatie kunnen hier een sterk kader voor bieden.  
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19. De Kinderrechtencoalitie vraagt om bestaande verbodsbepalingen op levensbeschouwelijke 

tekenen voor leerlingen in alle onderwijsnetten af te schaffen. Ze vraagt aan zowel de minister 

van Onderwijs als de onderwijskoepels om hierover de nodige richtlijnen uit te vaardigen en 

nodigt scholen uit om eventuele verbodsbepalingen uit hun schoolreglementen te schrappen. 

 

20. De Kinderrechtencoalitie vraagt dat scholen op een positieve en valoriserende manier omgaan 

met meertaligheid van leerlingen en ouders. 

 

21. De Kinderrechtencoalitie vraagt aan ontwikkelaars van leerplannen en leermiddelen om meer 

diversiteit aan bod te laten komen en geschiedenis en cultuur ook vanuit een niet-Westers en 

postkoloniaal oogpunt te bekijken . 

 

22. De Kinderrechtencoalitie vraagt de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse Regering 

om non-discriminatie en omgaan met diversiteit op te nemen in het beroepsprofiel van de 

leerkracht.  

 

23. De Kinderrechtencoalitie vraagt aan de lerarenopleidingen om non-discriminatie en omgaan 

met diversiteit een centrale plaats te geven in het curriculum. 

 

24. De Kinderrechtencoalitie vraagt de aanbieders van navorming om prioritair in te zetten op 

bewustwording rond (al dan niet bewuste) vooroordelen en omgaan met diversiteit. 

 

25. De Kinderrechtencoalitie acht het wenselijk dat de leerkrachten voor de diverse 

levensbeschouwelijke vakken hun leerstof op elkaar afstemmen en de inter-

levensbeschouwelijke dialoog aanwakkeren en zelf voeren. 

 

26. De Kinderrechtencoalitie vraagt aan scholen om een schoolbeleid, - cultuur en -praktijk te 

ontwikkelen inzake het bestrijden van (al dan niet bewuste) vooroordelen en discriminerend 

gedrag van personeelsleden. 

 

27. De Kinderrechtencoalitie vraagt aan de Vlaams Minister van Onderwijs om bij het ontwikkelen 

van het nieuw Referentiekader voor Onderwijskwaliteit aandacht te besteden aan diversiteit 

en de bestrijding van discriminatie en racisme. Vanuit haar toezichthoudende rol, vragen we 

om de onderwijsinspectie een evaluerende én stimulerende rol toe te bedelen.  

VRIJE TIJD EN PUBLIEKE RUIMTE 

28. De Kinderrechtencoalitie dringt er bij de minister van Binnenlandse Zaken op aan dat de 

huidige politieopleidingen kritisch doorgelicht en aangepast worden zodat politieagenten 

voldoende voorbereid worden op het opnemen van hun cruciale functie in de actuele realiteit 

van de superdiverse samenleving.  

 

29. De Kinderrechtencoalitie vraagt de minister van Binnenlandse Zaken meer diversiteit in de 

samenstelling van het politiekorps en inspanningen om een positieve instelling tegenover 
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diversiteit binnen de politiekorpsen te verhogen. Zorg ervoor dat bestaande 

selectieprocedures rekening houden met deze diversiteit. 

 

30. De Kinderrechtencoalitie vraagt aan de burgemeesters en aan de minister van Binnenlandse 

Zaken dat de bestaande mogelijkheden om klacht in te dienen tegen  (discriminatie en 

racisme van) politieagenten toegankelijker gemaakt worden voor kinderen en jongeren.  

 

31. De Kinderrechtencoalitie vraagt de Vlaams minister van Jeugd om de jeugdsector te blijven 

sensibiliseren over diversiteit, discriminatie en racisme, en hen te stimuleren om hierrond 

aan de slag te gaan. Hierbij moet de nadruk liggen op empowerment en positieve 

identiteitsontwikkeling, voor alle kinderen en jongeren. Concreet vragen we middelen om 

(duurzame) initiatieven rond kinderrechteneducatie en meer specifiek rond discriminatie en 

racisme voor jeugd(welzijns)werkorganisaties structureel te ondersteunen. 

BEELDVORMING IN DE MEDIA 

32. De Kinderrechtencoalitie vraagt aan de verschillende media (televisie, radio, geschreven pers, 

online media,…) in ons land om te focussen op het brengen van positieve boodschappen als 

men het heeft over de diversiteit in onze samenleving. We vragen om tegelijkertijd duidelijke 

richtlijnen op te maken en te hanteren om stigmatiserend taal- en beeldgebruik tegen te 

gaan. 

 

33. De Kinderrechtencoalitie dringt aan op meer aandacht voor diversiteit, discriminatie, negatieve 

beeldvorming en de impact ervan op kinderen en jongeren binnen het curriculum van de 

opleidingen voor journalisten. Tegelijkertijd vragen we inspanningen om de in- en uitstroom 

van studenten met een etnisch-cultureel diverse achtergrond in deze opleidingen te verhogen.  

 

 

 

 


