
Vrijdag 5 oktober 2018 - praktijkdag kinderrechtencoalitie: 
‘Kinderrechten als kompas voor het lokaal beleid’  
  
De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen bestaat uit 27 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. 
  
Het werken aan kinderrechten gebeurt echter elke dag, door elke professional of            
beleidsmaker die werkt met of voor kinderen en jongeren. Ook de kinderen zelf spelen een               
belangrijke rol in het waarmaken van hun rechten. Ze moeten ze kennen, ze moeten de               
ruimte krijgen om hun mening te geven en hun leven en omgeving mee vorm te geven. 
  
Een plaats waar dit bij uitstek kan gebeuren is het lokaal niveau. Lokale diensten,              
organisaties en bestuurders staan het dichtst bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Ze              
hebben heel wat instrumenten in handen om het Kinderrechtenverdrag te realiseren in hun             
eigen gemeente. 
  
De Kinderrechtencoalitie vertaalde haar Alternatief Rapport voor Genève in een handige           
poster met tips rond 13 kinderrechten op lokaal niveau. Op vrijdag 5 oktober stellen we 8                
praktijktafels voor met inspiratie om hiermee aan de slag te gaan. Op het einde van de dag                 
is er de mogelijkheid om een persoonlijke schets te laten maken van je opgedane ideeën,               
door de makers van de poster. 
 
Programma: 

● 13u30: onthaal en inleiding 
● 14u – 14u30: eerste ronde 

Wissel 
● 14u40- 15u10: tweede ronde 

Wissel 
● 15u10 -15u40: derde ronde 
● 15u40 – 16u: pauze 
● 16u – 17u: netwerkmoment met hapjes van + laat je inspiratie van de dag uittekenen 

door Visuality in je eigen persoonlijke poster  
 
Praktisch: 
Vrijdag 5 oktober, 13u30- 17u 
Scoutshuis Antwerpen: 
https://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/het-scoutshuis/wegbeschrijving 
  
Voor wie? 
Iedereen die op lokaal beleid met jeugd- en welzijnsbeleid bezig is: lokale besturen,             
jeugdraden, politici, OCMW diensten, CAW’s, huizen van het kind, welzijnsdiensten,          
diensten onderwijs en kinderopvang, jeugdverenigingen, ...  
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http://visuality.eu/
http://visuality.eu/
https://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/het-scoutshuis/wegbeschrijving
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Inschrijven via Eventbrite: https://kinderrechtenoplokaalniveau.eventbrite.nl 
● 20 euro (+ 1 exemplaar van het Alternatief Rapport én 5 posters inbegrepen) 
● Onze organisatie is lid van de Kinderrechtencoalitie  

 
 
Uit de volgende 9 praktijktafels kies je er 3 waarmee je aan de slag wil gaan: 

  
VRIJE TIJD [VRK art.15, 31] 
Hoe ondersteun je een zo divers mogelijk vrijetijdsaanbod in je gemeente? 
Gastheer: Michael Tubex van Chiro Vlaanderen 
  
 

Lokale jeugdbewegingen en toegankelijkheid: soms een succesverhaal, soms een grote          
uitdaging. In heel wat groepen in de grootsteden (maar ook steeds meer daarbuiten) stellen              
leidingsploegen hun eigen gewoonten en tradities in vraag. Sommigen stappen af van            
verplichte Chirokledij, anderen voorzien kortingstarieven of solidariteitssystemen voor zij die          
het financieel niet breed hebben, koken halal op kamp, stappen af van de Christus Koning               
viering of gaan flexibel om met wat van leiding met een mentale beperking of              
gedragsstoornis verwacht wordt. Dat doen ze om te kunnen verwezenlijken waar Chiro voor             
staat: een afspiegeling zijn van de buurt, inclusief en toegankelijk voor iedereen. Bij andere              
Chirogroepen loopt het in vraag stellen van hun werking stroever. 
 
We gaan op zoek naar hoe we goede voorbeelden delen, drempelverlagende initiatieven            
stimuleren en omgaan met leidingsploegen waar het inclusieverhaal niet van een leien dakje             
loopt. 
 
 

 
JEUGDHULP [VRK art.18, 19, 20, 25] 
Wat kan een lokaal bestuur betekenen voor jeugdzorgverlaters? 
Gastheer: Kris Clijsters van vzw Cachet 
  
 

Jongeren die in een voorziening van de jeugdzorg hebben gewoond, botsen op heel wat              
drempels als ze 18 worden en alleen gaan wonen. Cachet is een vzw die deze jongeren een                 
stem geeft en vanuit hun ervaringen in dialoog gaat met politici en hulpverleners. In 2015               
brachten ze het boek ‘Sur ma route’ uit. Hierin wordt beschreven hoe het is om op je 18de                  
alleen te gaan wonen zonder netwerk en financiële middelen om op terug te vallen. Ze halen                
knelpunten aan, maar hebben ook concrete voorstellen die de overgang kunnen faciliteren.  
 
Het OCMW van Mechelen en De Aanzet gingen met deze aanbevelingen aan de slag.              
Hiermee wonnen de drie organisaties de federale prijs armoedebestrijding 2016. 
 
In deze praktijktafel legt Kris van Cachet kort uit wat het belang is van een lokale aanpak                 
van jongvolwassen jeugdhulpverlaters en hoe je er kunt aan beginnen. 
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PARTICIPATIE [VRK art.12]  
Politieke participatie van minderjarigen: wat kan? 
Gastheren/vrouwen: Eveline Meylemans, Nicolay Van Reckem, Mo Bouzouf 
(Vlaamse Jeugdraad), An Van Lancker (De Ambrassade) 
  
 

Politieke participatie van jongeren vinden we als Vlaamse Jeugdraad enorm belangrijk! De            
Vlaamse Jeugdraad kiest voor stemrecht voor 16- en 17 jarigen. We schreven er afgelopen              
jaar een advies over en wogen met onze campagne stevig op het politieke debat. 4 politieke                
partijen toonden zich alvast voorstander! Maar is de politiek wel klaar voor stemrecht op 16               
en hoe kijken gemeentebesturen naar dit verhaal! We beantwoorden graag 16 vragen            
over stemrecht 16! 
 
Daarnaast slaan VVJ, de Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad de handen in elkaar om              
jongeren klaar te stomen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen! In ons Debattle           
project informeren, sensibiliseren en activeren we jongeren en hun organisaties om aan de             
slag te gaan in hun gemeente. We doen dat aan de hand van ons DEBATTLE BORDSPEL,                
waar jongeren al spelend leren hoe alles in elkaar zit. Ook bieden we op onze website                
www.debattle.be een hele reeks aan methodieken en tools aan om als jongere, organisaties             
en gemeentes aan de slag te gaan met de stem van jongeren in het lokaal beleid.  
 
Debattle is een merk waaruit je kan shoppen naar eigen interesse of draagvlak. Het              
hoogtepunt zit in het weekend van 30 september. Dan organiseren we in heel Vlaanderen              
zoveel mogelijk lokake debattles  tussen jongeren en politici. Debattle jij mee?  
  
 

 
JUSTITIE [VRK art.3, 16, 40] 
Stel je concrete juridische vragen mbt kinderrechten aan Tzitemzo 
Gastvrouw: Lily De Clercq van Tzitemzo 
 

Komen mijn ouders te weten wat ik zeg tegen een hulpverlener? Wat is kinderarbeid? Mijn 
ouders gaan scheiden, mag ik kiezen waar ik ga wonen? 
 
Soms hebben kinderen vragen die een specifiek juridisch antwoord vereisen. Zij, maar ook 
leerkrachten, diensten en hulpverleners, kunnen terecht bij Tzitemzo. tZitemzo is een ruim 
toegankelijk expertise-, ondersteunings-, en vormingscentrum inzake kinderrechten en het 
Belgische jeugdrecht vanuit een juridische invalshoek. Ze stelt zich tot doel juridische 
informatie, advies en bijstand te verstrekken over kinderrechten en het Belgische jeugdrecht 
om de rechtspositie van minderjarigen te verbeteren.  
 
Kinderrechten, daar praat je niet alleen over, dat doe je ook. Op alle niveaus moeten 
instanties aangepord worden om te onderzoeken welke implicaties kinderrechten hebben 
voor hun eigen functioneren. 

 
KINDERRECHTENEDUCATIE [VRK art.4, 42, 44] 
Wat is een Kinderrechtenschool? 
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Gastheer: Partnerschap Kinderrechtenscholen 
 
 
Met de komst van ‘Burgerschap’ in de onderwijs-curricula bieden de Kinderrechten een            
ideaal kader om als school mee aan de slag te gaan, vertrekkende vanuit de centrale vraag:                
Wat heb je als kind nodig op school om je ten volle te kunnen ontwikkelen? 
 
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 op een participatieve manier een plaats in de dagelijkse leefomgeving: in de             
lessen, het schoolreglement, activiteiten, de schoolomgeving, … 
 
In deze praktijktafel bekijken we samen met de Partners voor Kinderrechtenscholen hoe je             
als gemeente dit actief burgerschap op school kan stimuleren én ervoor kan zorgen dat deze               
kinderrechtencultuur ook tot buiten de schoolmuren zichtbaar wordt. 
 
 

 
MEISJESRECHTEN ZIJN KINDERRECHTEN [VRK art.2, 19]  
Gendergerelateerd geweld in de publieke ruimte 
Gastheer: Wouter Stes van Plan International 
  
 

Uit onderzoek blijkt dat 98% van de meisjes of jonge vrouwen al seksisme heeft ervaren in                
de publieke ruimte. 2 op de 3 meisjes geeft aan ’s avonds niet alleen te mogen uitgaan. 
Hoewel thema’s als veiligheid jongeren duidelijk rechtstreeks aanbelangen, wordt hun stem           
hier bijzonder weinig in gehoord. Jongerenparticipatie in een gemeente kan niet beperkt            
blijven tot participatie met betrekking tot vrije tijd, het is cruciaal in elk onderdeel van je                
gemeentelijk beleid dat impact heeft op jongeren, cruciaal voor de verwezenlijking van hun             
kinderrechten. 

  
Bij deze praktijktafel vertrekken we vanuit het piloottraject ‘BruxELLES’, waarbij 120           
jongeren in het Brussels parlement aan de slag gingen om hun ervaringen en ideeën rond               
gendergerelateerd geweld te bediscussiëren met Brusselse politici. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INCLUSIEF ONDERWIJS [VRK art.2, 23]  
Van droom naar realiteit 
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Gastvrouw: Seline Somers van GRIPvzw 
 
 
GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) streeft naar gelijke rechten             
en gelijke kansen voor personen met een handicap en komt op voor een inclusieve              
samenleving. GRIP pleit dus ook voor inclusief onderwijs. Dit houdt in de gewone school              
open staat voor alle leerlingen. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden of een            
handicap houdt inclusief onderwijs in dat ze, met een eigen leertraject, aansluiten bij het              
gewoon onderwijs en niet doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs. Maar:           
inclusief onderwijs roept begrijpelijk heel wat vragen op in het onderwijsveld. 
 
In deze praktijktafel legt Patrick van GRIP uit wat het belang is van inclusie en inclusief                
onderwijs voor personen met een handicap. Hij gaat ook in op een aantal aandachtspunten              
die gemeenten in hun beleid kunnen opnemen, zoals het inschrijvingsrecht, ondersteuning           
op school, samenwerking tussen verschillende actoren,… . 
 
 

 
MIGRATIE [VRK art.2, 22]  
Hoe garandeer je als gemeente de grondrechten van élk kind (met én 
zonder wettig verblijf)? 
Gastvrouw: Hilde Geraets (ORBITvzw) 
  

 
Door het ratificeren van het kinderrechtenverdrag engageert België zich op élk beleidsniveau            
om het hoger belang van het kind centraal te zetten bij beleidsbeslissingen. Ook             
gemeentebesturen en gemeentelijke ambtenaren hebben hierin een rol te spelen.  
 
Lokale overheden kunnen bijvoorbeeld positieve acties opzetten rond de artikels rond           
non-discriminatie (2), hoger belang van het kind (3) en het recht op leven en ontwikkeling               
(6).. Goed leven begint bij goed wonen, het is voor geen enkel kind aanvaardbaar om op                
straat of in een onveilig pand te moeten wonen. Gemeenten kunnen ervoor zorgen dat alle               
kinderen, ook kinderen zonder wettig verblijf, toegang hebben tot zinvolle vrijetijdsbesteding.           
Dat kan bijvoorbeeld door - vaak onbedoelde – drempels weg te werken (bijvoorbeeld het              
niet vragen naar rijksregisternummers voor inschrijving in de gemeentelijke buitenschoolse          
activiteiten. Gemeenten kunnen, naar het voorbeeld van de stad Gent, een gratis buzzypass             
geven aan kinderen in armoede (mét én zonder wettig verblijf) zodat ze zich veilig kunnen               
verplaatsen van en naar school, voetbalclub, jeugdbeweging,…).  
 
Er zijn tal van domeinen waarin gemeenten motor kunnen zijn in het garanderen van              
kinderrechten. Vzw Orbit zet je hierbij op weg! 
  
 

 
BELEID [VRK art.4]  
Hoe word je een kindvriendelijke stad of gemeente? 
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Gastheer/vrouw: Tieme Verlinde van VVJ 
 
 
Een kindvriendelijke stad of gemeente streeft doorheen haar volledige beleid naar respect            
voor de rechten van het kind. Een kindvriendelijke stad of gemeente is een gemeenschap              
die zicht ertoe verbindt de rechten van het kind te realiseren en te implementeren. Tegelijk               
kan kindvriendelijkheid gehanteerd worden als barometer voor goed lokaal beleid dat de            
leefbaarheid voor iedereen verhoogt. 
 

● In een kindvriendelijke stad of gemeente, zijn kinderen en jongeren volwaardige           
medeburgers en krijgen ze de kans om deel uit te maken van de stad of gemeente,                
er mee over na te denken, mee vorm te geven. 

● Kindvriendelijkheid gaat over alle levensdomeinen van kinderen en jongeren en          
heeft dus consequenties voor alle beleidsdomeinen. 

● De implementatie van kinderrechten zijn geen doel ‘an sich’, wel kunnen ze            
gehanteerd worden als hefboom voor verandering. Kindvriendelijkheid is een         
dynamisch, veranderlijk proces waarin steeds nieuwe aspecten en uitdagingen         
worden toegevoegd. 

 
Tieme vertelt je alles over het label, de stappen en de tips rond een Kindvriendelijke stad of                 
gemeente. 
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