Gent, 23 augustus 2019
Beste,
Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en het Leuvens Instituut voor Criminologie van de KU Leuven
(LINC) zijn sinds december 2017 betrokken in een tweejarig Europees project naar een meer
kindgerichte benadering bij kinderen en jongeren die geweld meemaken.
Het project vindt plaats in zes landen in Europa: België, Duitsland, Ierland, Noord-Ierland (GB),
Oostenrijk en Roemenië. Dit onderzoek wordt geleid door het Centre for Children’s Rights, Queen’s
University Belfast (GB). 1
Wat is het doel van het onderzoek?
We voeren een onderzoek uit naar de wijze waarop professionelen zo kindgericht mogelijk advies
kunnen geven en hulp kunnen bieden aan kinderen en jongeren die in hun leven te maken krijgen met
geweld. Hiervoor willen we de opvattingen, de ervaringen en de stem van kinderen en jongeren
integreren in (voortgezette) opleidingsprogramma’s voor professionals die met kinderen en jongeren
werken.
Dit EU-project vertrekt vanuit een kinderrechtenmodel. Een groep
kinderen en jongeren, m.n. de Adviesgroepen inzake Kinder- resp.
Jeugdonderzoek (hierna Adviesgroepen), zijn doorheen het hele proces
betrokken, van het opstellen van de bevraging tot en met de opmaak en
verspreiding van het eindresultaat. Deze adviesgroepen worden
gevormd door kinderen en jongeren uit Noord-Ierland en begeleid door
het Centre for Children’s Rights in Noord-Ierland.
Hoe kwam het vormingspakket tot stand?
In een eerste fase bracht elk partnerland de huidige aanpak van geweld op kinderen en jongeren op
systeemniveau in kaart (regulering, meldingsmechanismen, etc.), met daarbij een overzicht van
ondersteunende diensten en organisaties.
Vervolgens werd in samenwerking met de Adviesgroepen een vragenlijst voor
kinderen en jongeren opgesteld. De vragenlijst peilde naar wat kinderen en
jongeren onder geweld verstaan, aan wie zij hulp zouden vragen en wat zij
belangrijk vinden op vlak van ondersteuning door hun omgeving en de
professionele diensten. Er werd niet naar gevoelige informatie gevraagd noch
werden specifieke geweld-gerelateerde incidenten besproken. De afname van
de vragenlijst gebeurde op scholen omdat zo naar de mening van een
algemene groep van kinderen en jongeren met diverse achtergrond kon
worden gepeild.
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Dit onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Commissie van de School of Social Sciences, Education and Social Work van
de Queen’s University Belfast. Meer informatie over het Participation for Protection-onderzoek (P4P) is te vinden via volgende
link: https://www.keki.be/nl/onderzoek-projecten/geweld-tegen-kinderen.
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In de loop van mei en juni 2018 werden in enkele Vlaamse scholen een groep kinderen (9-12 jaar) en
jongeren (14-16 jaar) anoniem bevraagd. In totaal ging het om 134 kinderen en 97 jongeren, waarvan
114 jongens, 111 meisjes en 2 die aangaven zich niet exclusief tot één van beide geslachten te voelen.
Voor het project in zijn geheel vulden in de zes partnerlanden 1.274 kinderen en jongeren tussen 8 en
18 jaar de vragenlijst in.
In een tweede fase van het onderzoek met kinderen en jongeren, volgden werkgroepen met kinderen
en jongeren die omwille van hun kwetsbare situatie meer risico hebben om in aanraking te komen met
geweld. Voor het project werden de volgende situaties geïdentificeerd: jeugdhulp, jeugddelinquentie,
intra-familiaal geweld, woonachtig zijn in politieke conflictgebieden, migranten en vluchtelingen,
Roma of Travellers en LGBTQ-jongeren. Deze werkgroepen werden eveneens in samenwerking met de
Adviesgroepen voorbereid.
Voor Vlaanderen organiseerden we van september tot oktober 2018
werkgroepen met jongeren geplaatst in een private jeugdvoorziening
resp. in de gesloten afdeling van een gemeenschapsinstelling en jongeren
van een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN). Met de
jongeren bespraken we wat zij onder de term ‘geweld’ verstaan. Wie of
wat is volgens hen helpend of ondersteunend bij geweldservaringen? Wat
vinden ze belangrijk in hun contacten met professionals? Wat verstaan ze
onder kinderrechten, en dit in het bijzonder in geval van geweldsituaties?
De jongeren formuleerden ook tips voor professionals. Aan deze
werkgroepen namen 17 jongeren deel, waarvan 14 meisjes en 4 jongens.
Voor de zes partnerlanden in totaal werden met 85 kinderen en jongeren
verdiepende gesprekken gehouden.
Op basis van deze rijkdom aan informatie werd, met behulp van de Adviesgroepen, een
vormingspakket voor professionals uitgewerkt, integraal gebaseerd op de mening, de ervaringen en
de stem van de deelnemende kinderen en jongeren.
Het doel en het belang van het vormingspakket
Het algemene doel van het vormingspakket is het vergroten van het begrip en de toepassing van op
kinderrechten gebaseerde antwoorden aan kinderen en jongeren die met geweld te maken hebben
gehad. Het vormingspakket vertrekt vanuit een ondersteunende, interactieve en flexibele aanpak om
een reeks onderwerpen te bespreken die relevant zijn voor de ervaringen van kinderen en jongeren
met geweld en hoe deze laatsten het beste kunnen worden ondersteund. Reflectieve en discursieve
technieken worden gebruikt om problemen te onderzoeken die een kritische bedreiging vormen voor
hun welzijn.
Maak gratis kennis met het vormingspakket
Aangezien jouw organisatie werkt met kinderen en jongeren willen we graag jou of één van je collega’s
de resultaten van dit onderzoek en het vormingspakket voorstellen.
We nodigen je van harte uit op ons terugkoppelingsmoment op vrijdag 27 september 2019.
Dit gaat door van 9.30u. tot 16u. in de vergaderzaal A04-04: ’t Serclaesgebouw, KU Leuven-Campus
Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel.
Er wordt in een broodjeslunch voorzien. Gelieve bij de inschrijving aan te geven indien wij rekening
moeten houden met specifieke dieetvoorkeuren.
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We hopen je te ontmoeten en op interactieve wijze het vormingspakket te mogen bekendmaken!
Bij vragen of voor informatie mag u steeds Katrien Herbots contacteren via onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groeten,

prof.dr. Stefaan PLEYSIER
LINC, KU Leuven
Herbert Hooverplein 10- b. 3418
B - 3000 Leuven
+32 (0)16 32 52 67
Stefaan.Pleysier@kuleuven.be

Katrien HERBOTS en Ellen VAN VOOREN
Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi)
p/a HoGent Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1, B – 9000 Gent
+32 (0)9 243 24 70
Katrien.Herbots@keki.be – Ellen.Vanvooren@keki.be
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