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SOCIALE PEDAGOGIEK 
1 LES 1 INLEIDING OP DE SOCIALE PEDAGOGIEK 

• Sociale pedagogiek = moeilijk te definiëren  
• Per land andere invullingen  

o ≠ tradities, omschrijvingen  
o Overkoepelende omschrijving = moeilijk  

• Gelinkt aan pedagogiek, sociaal werk en samenlevingsopbouw  

1.1 LOST IN TRANSLATION  
• Onbekend begrip  

o An important but widely misunderstood member of the social professions 
o Lorenz 
o Sociale pedagogiek = 1 van meest misbegrepen disciplines 

• Moeilijk concept in Anglo-Amerikaanse context 
o Opvoeding als taak van het gezin 

• Vaak ingevuld als ‘science of teaching and learning’ en ‘practice of teaching’ 
o Individueel, cognitief leren, leerprocessen  
o Gelinkt aan wat je doet in klas  

1.2 BACK TO THE ROOTS  
• Concept geïntroduceerd door  

o Karl Mager in 1844  
o Of Friederich Diesterweg? 

• Zoektocht naar progressief onderwijs 
o Tegenbeweging ‘Individualpädagogik’  
o Kritiek: niet enkel individu, cognitie  
o Te veel bezig met ontwikkelen, mens als individu  

• Onderwijs heeft sociale missie 
o Opvoeden als mens tot gemeenschap  
o Ontwikkeling mens als sociaal beest 
o Deel van geheel  

• Sociale pedagogiek als één van de antwoorden op sociale kwestie  
o Sociale kwestie  

§ Processen van industrialisatie  
§ Verstedelijking  
§ Veel veranderingen in smlv  
§ Hoe omgaan met situatie? Hoe samenleving aanpakken?  

o Vooral continentale traditie DTSL 
§ Meer naar algemeen gemeenschapsgevoel richten  
§ >< Individu  

• Oorsprong in 19de eeuwse Industriële Revolutie 
o Sociaalpedagogisch denken krijgt stuk oorsprong  

§ Niet meer in mechanische solidariteit  
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o Van mechanische naar organische solidariteit (Durkheim) 
§ MS: plek in smlv ligt vast  

• Gods wil wat je deed 
• Niet in vraag stellen  
• Mensen laten integreren in smlv  

§ OS: mensen moeten zelf plek zoeken  
• ≠ rollen/functies 
• Elkaar nodig om smlv samen te houden  
• Verbondenheid als vanzelfsprekendheid  

§ à Verbondenheid als een te organiseren ‘project’ 
o Zoektocht naar realiseren van sociale cohesie 

§ Sociaal pedagogisch probleem 
§ Hoe mensen laten integreren in smlv?  
§ Hoe zorgen dat sociale omgeving samenhangt?  

• Verbinding tussen opvoeding en vraag naar ideale samenleving 
o Rode draad: hoe opvoeding koppelen aan ruimere smlv 

• Johann Heinrich Pestalozzi 
o Holistische benadering van onderwijs 

§ Inzetten op head, heart, hands 
§ Heart: moral education  
§ Hands: ervaring, fysieke activiteiten  
§ Inzetten op drie de elementen  

o Spanning tussen individuele en maatschappelijke doelstellingen van onderwijs 
§ Autonomie, vrijheid en zelfrealisatie  
§ Vs. ontwikkelen verantwoordelijke en betrokken burgers  

• Begaan met algemeen belang, smlv 
• Paul Natorp aka ‘founding father’ 

o Kritiek op toenmalige individuele benaderingen 
§ Teveel op individu gericht  
§ Kinderen opvoeden tot burger 

o Opvoeding = sociale aangelegenheid 
§ Sociale activiteiten in wereld rond hen  
§ Opvoedingsprocessen op sociale, ruimere smlv richten  
§ Opvoeding en gemeenschap kunnen niet zonder elkaar bestaan 

o Connectie individu – smlv  
o Drie omgevingen: gezin, school en de ‘vrije opvoeding’ 

§ Waar opvoeding zou kunnen gebeuren  
§ VO: jeugdwerk, jongeren zelf in interactie laten treden  

o Sociale pedagogiek vaak verengt tot pedagogiek van het jeugdwerk 
• Herman Nohl  

o Verder gewerkt op Paul  
o Meer kritische kijk 
o Structurele analyse naar oorzaken van sociale ongelijkheid 

§ Mensen niet allemaal in smlv thuishoren  
§ Drm geen welzijn ervaren  
§ Wrm geen welzijn ervaren? Welke factoren?  
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o Taak pedagoog 
§ Handelen met mensen  
§ Nadenken over hoe sociale omstandigheden, condities aanpakken  

o Vooral focus op interventies in het ‘derde milieu’ en kwetsbare kinderen en jongeren 
§ Iedereen plek geven  

• Kritisch-emancipatorische pedagogiek  
o Mensen moeten vrij zijn in hun blik en hun denken  

• Klaus Mollenhauer  
o 1983: Vergeten samenhang 

§ Over cultuur en opvoeding 
o Opvoeding = maatschappelijk gebeuren 

§ Ingebed in maatschappelijke structuren  
§ Waarbinnen economische en politieke krachten gelden 
§ Mee beïnvloed door context  

o Aandacht voor afhankelijk makende en mondigheid  
§ Inperkende impact van deze structuren  

• Paolo Freire  
o 1972: Pedagogie van de onderdrukten 
o Opvoeding ≠ neutraal  
o Wat is rol van pedagogische instituties?  
o Welk sociaal politiek project zit hieronder? 

1.3 THE EMERGING SOCIAL PEDAGOGICAL PARADIGM  
• Sinds 2000: toenemende interesse in social pedagogy in de UK 

o CUSP: Centre for Understanding Social Pedagogy 
o Thempra Social Pedagogy 
o The International Journal of Social Pedagogy 
o MOOC Social Pedagogy  

§ Erasmus+ 
§ Tradities in landen in kaart brengen 

o The Social Pedagogy Professional Association: SPPA 
• Early childhood en residentiële jeugdzorg  

o EC: Voorschoolse opvoeding  
• Sociale pedagogiek als antwoord op  

o Screen level bureaucracy 
o Managerialism 

§ Zo kort en goed mogelijk zorg verlenen  
§ Amper tijd om te zijn met cliënten 
§ Te veel efficiëntie in zorg  

o Ticking boxes 
§ Bezig met computerschermen  
§ Achter scherm weinig ruimte voor dialoog met cliënt  

o Fragmentering van de zorg 
o Slechte resultaten binnen de jeugdzorg 
o …  

• SP als ‘deus ex machina’ of wonderoplossing  
o Meer relatie met cliënten in verf zetten  
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• Maar: risico op gedecontextualiseerde en individualiserende benadering 
o Niet zomaar importeren/integreren  

• Pedagogisch handelen en sociale problemen niet los zien van  
o Ruimere historisch, maatschappelijke, politieke en economische context 
o Niet enkel inzetten op individu  

1.4 VERTREKPUNT DEZE CURSUS  
• Niet 

o Sociale pedagogiek als apart beroep  
o Focus op pedagogische relatie of sociaal netwerk ‘cliënt’ 

• Wel: sociale pedagogiek als perspectief op pedagogische en sociaal werkpraktijken 
o social pedagogical glasses - Hämäläinen 

• Focus op  
o Sociale integratie als centrale vraag 
o Jongeren als belangrijke ‘doelgroep’ 
o è Maatschappelijke positie van jongeren in smlv 

1.5 FOCUS OP SOCIALE INTEGRATIE  
• ≠ benaderingen mogelijk 

o Integratie waarin? Open of ontwerpgericht?  
§ Open: jongeren voorbereiden op autonoom zijn, zelf realiseren  
§ Ontw: jongeren voorbereiden op einddoel voor ogen  

o Enge, functionalistische invulling  
§ Toeleiden naar bestaande instituties/aanbod 
§ Jongeren naar bestaand aanbod brengen 

o Sociale integratie als beleidsopdracht  
§ Bijdragen tot ‘bruikbare’ maatschappelijke hulpbronnen 

•  
o Sociale in spanningsveld tussen individu en smlv  
o 2 posities innemen 

§ Fungeren als transit zone  
• Individuen > integratie in bestaalde smlv ordening 
• Van A naar B als soort doorgeefluik  

§ Fungeren als forum 
• Discussie over voorwaarden waaronder integratie kan gebeuren  
• Mee nadenken over wat A en B is  
• Moeten we iets (anders) doen? Discussie toelaten  

VS 
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1.6 FOCUS OP JONGEREN  
• Verschuivende benadering van jeugdperiode - Verschelden 
• Jeugdperiode als psycho-sociaal moratorium 

o Vanaf kinderwetten: jeugdperiode als voorbereiding op volwassenheid  
§ ‘nog-niet’ 
§ Tijd nodig om volwassen te worden  
§ ‘Experimenteerperiode’: plaats in smlv ontdekken 
§ Grootbrengen door kleinhouden 

• Lea Dasberg 
• Volwassen verplichtingen wegtrekken  

o Ontwikkeling jeugdbeleid 
§ Focus op gelijkheid van ontplooiingsmogelijkheden 
§ Creëren van ruimte om samen jong te zijn  

• Onderwijs, jeugdwerk, jeugdhv = belangrijke pijlers 
o Moratorium 

§ Figuurlijke wachtkamer  
• Jeugdperiode als toeleidingsmoratorium 

o Vanaf jaren 1970: toenemende jeugdwerkloosheid  
§ Bezorgdheid: welke vaardigheden en competenties jongeren nodig  
§ Om toe te treden op arbeidsmarkt en smlv 

o Vanaf jaren 1980: Jeugdperiode als toeleidingsmoratorium 
§ Voorbereidingsperiode voor latere maatschappelijke positie  

• Plek op arbeidsmarkt 
• Jongeren opleiden voor plek arbeidsmarkt 

§ K&J als ‘lerende en zich oriënterende burgers’ 
o Jeugdbeleid 

§ Creëren van kansen à benutten aanwezige kansen 
§ Toenemende focus op  

• Jongeren die nodige competenties niet hebben 
• MKJ: laaggeschoolde, kansarme jongeren, met migratieachtergrond 

• Jeugdperiode als cultureel moratorium 
o Paradoxale beweging  
o Enerzijds: toenemende eco afhankelijkheid door langere scholing 

§ Cf. ‘Emerging adulthood’ of ‘uitgestelde volwassenheid’  
§ Onderscheid ‘fast-track’ en ‘slow-track’ transities  
§ Yo-yo-ization  

o Anderzijds: toenemende sociaal-culturele zelfstandigheid van jongeren 
§ Ontwikkeling pedag, soc, cult en commerciële praktijken 
§ Onderhandelingscultuur: eigen keuzes maken 
§ Autonome kindbeeld 

o Van moratorium naar schemergebied – Arnett  
§ Nog afgeschermd van volwassenheid 
§ Maar meer een overgang 

o Jeugdperiode 
§ Economisch, cultureel en sociaal kapitaal opbouwen 
§ (Georganiseerde) vrije tijd steeds meer gezien als ‘leertijd’ 

• Aanvullend op de school 
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o Introductie van standaardbeeld van jeugd (en ouders) 
§ Participatie met oog op opbouwen van cultureel en sociaal kapitaal 
§ Soms niet evident 

o ‘Ongelijkheden in mogelijkheden’ à ‘ongelijkheden in participatie’ 
§ Non-participatie als individuele keuze/falen 

o Dubbele marginalisering  
§ Jongeren die niet aan dit standaardbeeld (kunnen) voldoen  
§ Niet ten volle kindzijn beleven 
§ Gebrek aan maatschappelijke hulpbronnen 

o Nood aandacht ≠ in participatie en ontplooiingsmogelijkheden van jongeren  
• Ook verschuiving = manier van kijken naar jongeren  

1.7 ONDERZOEK NAAR DIVERSITEIT IN GEORGANISEERDE VRIJETIJDSBESTEDING 
• Leefwereld jongeren om 5 jaar in beeld brengen 
• Vrijetijdsparticipatie K&J in VL 
• Achtergrondfactoren die rol spelen of we kinderen terugvinden in vb. sportverenigingen 
• Niet iedereen moet in jeugdwerk zitten 
• Moeten hier als SL wel in investeren dat iedereen er gebruik van kan maken 

1.8 TOENEMENDE INDIVIDUALISERING  
• Detraditionalisering 

o Loskomen van traditionele structuren en instituties  
o Vb.: familie, kerk, buurt, klasse, etc. 
o ‘Bevelshuishouding’ > ‘onderhandelingshuishouding’ 

• ‘Standaardbiografie’ > ‘keuzebiografie’ 
o Do It Yourself-biography, ‘meerkeuzenmaatschappij’  
o S: lag al stuk vast voor jou 
o K: studeren, trouwen, werken 

• Focus op eigen keuzes en verantwoordelijkheden 
o Pos: eigen idee zorgt voor vrijheid en kansen  
o Neg: veel druk, juiste keuzes maken  
o Zorgt voor breuklijnen tussen jongeren  

• Proces met 2 gezichten  
o Emancipatie 

§ Meer vrijheid en kansen voor jongeren 
o Onzekerheid en maatschappelijke druk 

§ Jongeren ‘moeten’ ‘juiste’ keuzes maken  
§ Falen = eigen schuld 
§ Creëert nieuwe maatschappelijke breuklijn 

• Hoe rekening houden met deze hoge maatschappelijke vereisten  
o Én ≠ in mogelijkheden om aan deze vereisten tegemoet te komen? 
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2 LEESTEKSTEN  

2.1 TEKST VAN COUSSÉE ET AL. RECONNECTING SOCIAL WORK TO SOCIAL QUESTIONS 
• Sociaal pedagogische verlegenheid (examenvraag) 

o In crisis veel vragen gesteld hoe de sociale cohesie in smlv moeten herstellen 
§ Op die momenten veel druk op sociale pedagogiek 
§ Vb. WO, terroristische aanslag 

o Door instrumentalisering, invullingen zelf geen standpunt/visie innemen 
§ Terugvallen op heel methodische manier van handelen 

• Sociale kwestie → jeugdkwestie 
o Sociale vraagstukken herleid naar pedagogische vraagstukken  

§ Dus ook pedagogische interventies om op in te grijpen 
§ Als we de jeugd aanpakken, kunnen we het probleem aanpakken 

o Ontstaan van jeugdwerk komt voort uit deze visie 
• Forum en transit-zone 

o Transit-zone: ideaal beeld van wat een jongere zou moeten zijn 
§ Voorbijgaan aan jongeren met eigen moeilijkheden  
§ Jongeren leren vaardigheden aan 
§ Idee: jongeren kennis bijbrengen > integreren in SMLV  

• Maar SMLV wordt niet in vraag gesteld 
• Is dit in belang van individuele jongere in eigen context 

o Forum: samen met hen beslissen 
§ Actie ondernemen ifv hun interesses, context van jongere in rekening nemen 
§ Jongeren ≠ homogene groep, niet in zelfde context geboren 

o Belangrijk evenwicht tussen transit en forum: beide hebben hun eigen waarde 
• Resocialisering van pedagogische praktijken 

o Praktijken meer in SMLV brengen  
§ Niet louter inzetten op individualisering van sociale problemen 
§ Maar opnieuw inzetten op sociale karakter van problemen 
§ Deelnemen aan publiek debat om dit mogelijk te maken 

o Sociaal werk moet SMLV in vraag blijven stellen 
o Herdefiniëren probs, def van individuele mensen mee in rekening brengen 

2.2 TEKST VAN GERT BIESTA – ‘DE PEDAGOGISCHE OPDRACHT VAN HET ONDERWIJS’ 
• Functionaliteit van onderwijs 

o Onderwijs dient om sociale problemen op te lossen 
§ Ingezet voor andere doelen die buiten onderwijs liggen 
§ Wordt onderwijs opgelegd  

o Vb.: rijbewijs halen op school, milieubewustzijn, misdaad bestrijden, schooluitval 
verminderen 

o Andere pedagogische praktijken 
§ Organisaties van sociaal-artistiek werk  
§ Vaak door politiek gebruikt om bepaalde delen van de stad te opwaarderen 
§ Maar is een doel die buiten hun praktijk ligt 

• Kwalificatie – socialisatie – subjectificatie  
o Kwalificatie: gericht op overdragen van kennis 
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§ Vb. in chiro leer je vaardigheden hoe je spelletjes geeft aan kids 
o Socialisatie: K&J leren over huidige sociale ordes in SMLV 

§ Tradities, hoe SMLV vorm kreeg doorheen de jaren 
§ Vb. aanleren om dankjewel en alsjeblief te zeggen 
§ Vb. in de chiro leer je over tradities van de chiro 

o Subjectificatie: mensen ontwikkelen zich tot zelfstandige personen 
§ Vb. Freinet: leerplan zelf in handen 

• Kwaliteitsmetingen 
o Geen aandacht voor subjectificatie 

§ Meten vooral kwalificatie 
o ‘Wat is goed onderwijs?’ > verdwijnt naar de achtergrond  
o Evaluatie van doelen die van buitenaf aan de school worden opgelegd 

§ Vakken zoals wiskunde 
§ PO waar subjectificatie meer aan bod komt 

• Minder belangrijk in deze metingen 
• Weerstand aan sommige wensen van SMLV 

o Verantwoordelijk volwassene zijn 
§ Afstand nemen van eigen egocentrisme  
§ In relatie tot anderen kunnen staan 

o Moet in onderwijs mogelijk worden gemaakt 
§ Mogelijk maken van het volwassene in de wereld zijn 

o School: niet alles buitenhouden  
§ School ≠ afgesloten eiland 
§ Wel sommige onvolwassen verwachtingen buitenhouden  
§ Vb.: volledig zelfstandig kunnen functioneren op de arbeidsmarkt 

• Volledige dysfunctionaliteit 
o Gevaar: vormen van pedagogische provincie 
o Belemmert jongeren om als verantwoordelijke volwassene in SMLV te komen 
o Volledig (dys)functioneel zijn bereid kids niet voor op echte buitenwereld 

§ Moet van beide werelden zijn 
• Democratisch burgerschap 

o Geeft invulling aan democratie wanneer je lesgeeft over democratie  
o Hangt ervan af hoe je het vak geeft, of het lukt om totale waarde weer te geven 
o Scholen zijn vaak niet zo’n democratische plaats 

2.3 PARALLELLEN TUSSEN DE 2 TEKSTEN 
• Functioneel onderwijs komt overeen met het desocialiseren van sociaal werk 

o Functioneel onderwijs: SMLV minder in vraag gesteld  
§ Kijken naar functie  
§ Onvoldoende SMLV in vraag gesteld waarom doen we dit?  

• In vraag stellen hoe je aan sociale cohesie komt in de maatschappij, subjectificatie en forum, 
kwalificatie en transit-zone 
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3 LES 2 BURGERSCHAP 

3.1 DE VRAAG NAAR (DEMOCRATISCH) BURGERSCHAP BIJ KINDEREN EN JONGEREN  
• Inleiding  

o Hoe K&J goede burgers maken?  
o Burgerzin K&J in twijfel trekken  
o Rechtstreeks gelinkt met maatschappij, maatschappelijke problemen  
o Vanuit ≠ hoeken naar oplossingen zoeken om jongeren burgerschap bij te brengen  

• Burgerschap van K&J: actuele discussie 
o Bezorgdheden rond … van jongeren  

§ Politieke geletterdheid  
§ Politieke participatie  
§ > Jongeren weten niet hoe smlv, democratie in elkaar zit 

o Vertalen zich in bredere zorg 
§ Gevolgen op lange termijn voor  

• Sociale cohesie  
• Sociale stabiliteit 

o Jongeren opvoeden tot burgerzin 
§ Let op inhoudt en taal in discussie  

• Moral Panic – Stanly Cohen  
o Discussie zien als moral panic 
o Vaak gemediatiseerde paniekreactie  
o Reactie staat niet in balans met inhoud van discussie 

• Wrm zijn VL jongeren niet politiek geëngageerd?  
o Politieke participatie richt zich op pol, pol systeem, instellingen, vertegenwoordigers 
o Conventionele participatie  

§ Stellen, politici contacteren, actief mee campagne voeren, etc. 
o Niet-conventionele participatie 

§ Tekenen van petitie, actie voeren, fairtrade producten kopen, etc. 
• Cijfers uit JOP monitor  

o Kritiek die jongeren op politiek bedrijf geven  
§ = kritiek van binnenuit  

o Jongeren weten en zien hoe SMLV wordt vormgegeven  
§ Stellen zich vragen  
§ Voelen zich machteloos, stem doet er niet toe  
§ Politiek = corrupt  

o Burgerschapseducatie 
§ Gelinkt aan democratie, toekomstige samenleving, etc 
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3.2 CONSTRUCTIES VAN BURGERSCHAP IN HISTORISCHE PERSPECTIEF 
• Genealogische benadering – Foucauls 
• History of the present  
• Manier waarop maatschappij vorm krijgt 

o Geeft vorm aan ons burgerschap 
• Oorsprong  

o Terug naar archaïsche SMLV 
o Samenleven  

§ = individuele overstijgen en zich als burger gedragen  
§ Leren in relatie tot elkaar  
§ Aristoteles 

o Individuen moeten SMLV onderhouden en beschermen  
§ Alles van bovenop geplaatst  
§ Burgers moeten manieren van handelen volgen  

o Burgerschapseducatie in archaïsche SMLV  
§ Pater familias 
§ Mannelijke elite  

• Vader aan hoofd van gezin  
• Vormgeven hoe bredere SMLV eruitziet  

§ = autoritaire bestuursvorm 
o De juiste normen en waarden  

§ Kerk  
§ Monarch  

• Hedendaagse opvattingen  
o 18e/19e eeuw: ontstaan natiestaat  

§ Bestuurlijk orgaan: politiek, land 
§ Nationaal bewustzijn: cultuur, taal, identiteit 

• Eenheid vormen  
• Afzetten tegen andere natiestaten 

§ Ontwikkeling van democratie  
o Idee burgerschap verbreedt 

§ Vrouwen, kinderen zijn ook burgers  
o Nieuwe bestuursvormen  

§ Burgers op andere manier betrokken bij SMLV  
§ Democratie: volk is basis van legitieme machtsuitoefening 
§ Volk/burgers kiezen vertegenwoordigers  
§ 18jarigen stemmen, K&J anders betrokken  

o Installatie massa-educatie  
§ 1842: schoolwet België 
§ Alle staten ontwikkelen schoolsysteem  
§ Nationaal niveau: beleid voor scholen  

o Leerprogramma vanuit politiek  
o Scholen als massive engine of integration  
o Educatie  

§ Belangrijk onderwijs volgen  
§ Individuele vaardigheid ontwikkelen  
§ Bestuursvormen verderzetten 
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• Ontwikkelingen die plaatsvinden 
o School als passage van het kind naar volwassene  

§ Kinderen > school > afstuderen > meedraaien in SMLV 
§ Onderscheiding childhood en adulthood 
§ Not yet 

o Kinderen als tabula rasa  
§ Kinderen zijn leeg, onschuldig  
§ SMLV vormgeven door te richten tot kinderen om SMLV mee vorm te geven  

o Postman  
§ Hoe we kijken naar kinderen, wat ze moeten leren 
§ Welk burgerschap ze moeten aannemen 
§ Hangt samen met hoe we kijken naar volwassenen 

• Burgerschap: rechten en plichten  
o Vaak verwezen naar theorieën van Marshall  
o Burgerschap: status waardoor je deel uitmaakt van SMLV  
o Civiele: vrijheidsrechten, freedom of speech, eigendom  
o Politieke: stemmen, eigen stem, recht zelf verkiesbaar stellen  
o Later nadruk op sociale rechten  

§ Vanuit maatschappij bepaalt kader creëren  
§ Mensen in verbinding brengen  

• Burgerschap(educatie) als politiek vraagstuk  
o De Politiek vs  Het Politieke 
o Politieke overstijgt het politiek  
o Wijze van collectieve besluitvorming  
o Nadenken over politieke instelling  
o Niet binnen bestaande bestuursvormen denken en reflecteren  

• Democratie?  
o Juridisch-technisch  

§ Bestuursvorm waarbij volk regeert dmv volksvertegenwoordigers  
• Verkiezingen 

§ Democratische rechtstaat 
• Vrijheid 
• Rechtsgelijkheid 
• Bescherming van burgers tegen andere burgers/OH 
• Scheiding kerk en staat 

o Politiek-filosofisch  
§ Georganiseerd meningsverschil – Chantal Mouffe  

• Samenlevingsvorm met ≠ opvattingen naast elkaar  
• Iedere burger beschermd door rechtsstaat  
• Iedereen vormgeven aan eigen leven 

§ A mode of associated living, a conjoint communicated experience – Dewey 
§ Inclusive ways of collective action – Safstrom en Biesta  
§ Having a stake in social life – Biesta 

• Iedereen doet ertoe, erkennen als burger 
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3.3 EUROPESE OPVATTINGEN OVER BURGERSCHAP VAN KINDEREN EN JONGEREN  
• Soort samenleven, wijze waarop bestuurd wordt 

o Invloed op manier waarop gedacht over burgerschap(educatie)  
o Laatste tijd ook andere beleidsvormen opgekomen 

• … en toen was er Europees Burgerschap  
o Globalisering 

§ Dankzij opkomst techniek  
o Bijkomende bestuursorganen 

§ Europese Unie  
§ Raad van Europa 

o Europese/globale ontwikkelingen  
§ Curriculum development 
§ PISA 
§ Erasmus +  

o Betekenis voor burgerschaps(educatie) 

3.3.1 Onderzoek  
• Algemeen  

o Beleidsanalyse: 25 officiële beleidsdocumenten  
§ Cf. politieke karakter van burgerschapseducatie 

• Hoe vormgeven, wie heeft er zegje in?  
§ Europese teksten > Belgische teksten > onderwijs   
§ 1976 1ste document met concrete uitspraak over burgerschap en jongeren  

o Beleidsdomeinen Youth en education  
§ Krijgen geld om rond burgerschap te werken  

o Thematische retorische analyse  
§ Inductief 

• Welke termen gebruiken ze 
• Wat zeiden de jongeren 

§ Deductief 
• In welke maatschappelijke context vormgegeven?  

• Analyse  
o 1976 -1989: Emerging thoughts on youth and citizenship 

§ Onderwijs: inleiden in Europese SMLV 
§ Geen gebruik van burgerschap  

• Enkel adult citizen  
§ Opstart European Ministerial Youth Conferences 

• Ministers van jeugd samengebracht  
• Actuele discussies, hot topics samen nemen  

§ Non-participation 
• Probleem voor toekomst van Europa  

o 1990-2001: a European citizenship without frontiers 
§ Maatschappelijk 

• Sovjet unie valt uiteen 
• 4 vrijheden  

o Werken 
o Grens oversteken 
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o Goederen  
o Geld  

§ Beleidsteksten  
• Active/responsible/democratic citizenship’ 
• Burgerschap volgens Europa  

o Met elkaar kunnen samenleven, solidariteit  
o Culturele diversiteit 
o Erkenning 
o Aanvaarding  

• Burgerschapseducatie = prioritair  
o ‘to define all the knowledge and skills to become and remain 

an active citizen’ 
• Youth mobility programmes 

o Programma’s om jongeren te laten kennismaken met elkaar  
o Werken aan burgerschap door uitwisseling  

o 2001-2007: notions of European citizenship in a war on terror 
§ Europese beleidsteksten beïnvloed door 9-11 
§ Actief burgerschap 

• Positieve ID ontwikkelen die vrede toelaat  
• Vredevol, geweldloos samenleven 
• Leren dat geweld, extreme religie niet de oplossing is  
• Europese waarden en normen  

§ Burgerschapseducatie  
• Nood aan oplijsting van verwachtingen  

o 2008-2014: notions of citizenship hit by a financial crisis 
o 2015-present: notions of citizenship for building a strong Europe 
o > Hoe SMLV in elkaar zit heeft invloed op hoe we naar K&J kijken  

• Resultaten en discussie  
o Beleid dat meer holistisch wordt  

§ Inhoudelijk  
• Europese waarden, historiek  
• Lijst aan burgerschapsvaardigheden en competenties  

§ Burgerschapseducatie: onderwijs > youth mobility > jeugdwerk > cultuur  
o Discussie: actueel beleid vs. Participeren in bestaande smlvorde  

§ A: geven antwoord op sociale gebeurtenissen  
§ Specifieke gebeurtenissen wegknippen > gaat over hetzelfde  
§ Klaarstomen voor participeren aan bestaande smlvorde 

o Burgerschap  
§ Doel: bestaande samenlevingsorde bevestigen 
§ Altijd schrik (moral panic) dat my zal instorten  
§ Als je de jongeren niet de juiste vaardigheden gaat aanleren 

o Kinderen en jongeren in een pre-political site  
§ Weinig betrekking op bredere SMLV  
§ Competenties zijn vaststaand  
§ Jongeren worden buiten democratie, politieke gehouden  
§ Jongeren opgesloten in jeugdprovincie  

o Burgerschap buiten politiek  
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o Betekenis democratie?  
§ Grenzen democratie streng en eng gehouden 
§ Jongeren hebben weinig kans om mee vorm te geven  

o Mouffe: Burgerschap 
§ ≠ 1 set van W&N die iedereen moet hebben  
§ = ≠  opvattingen, levens naast elkaar in contact brengen 

3.4 KRITIEKEN OP DE HUIDIGE DISCOURS 
• Many Childhoods 

o Weinig rekening gehouden met diverse jongeren  
o Worden gedefinieerd ovv leeftijd  
o Jongeren hebben cultuur, SES, interesses, vaardigheden, etc.  
o SMLV niet voor alle K&J hetzelfde  

• Doel = politieke socialisatie door educatie, maar wat met actual condition of citizenship?  
o Doel burgerschap vaak in toekomst gezet 
o Maar vandaag ook deelnemen aan SMLV  

§ Met ervaringen die mee vormgeven aan idee over SMLV 
§ Vb.: jongere met andere etnische achtergrond soms te maken met en 

racisme 
• Heeft invloed op hoe je als burger naar SMLV kijkt  

o Biesta: burgerschap als outcome  
§ Iets dat te bereiken is, na een bepaald proces te voltooien 

o Burgerschap als praktijk 
§ Iedere dag opnieuw leren, burger, maken telkens nieuwe dingen mee 
§ Nooit perfecte burger 
§ Praktijk die nooit af is die we iedere dag opnieuw leren 

• Kinderen als mede-actor/recht op participatie? 
o Kinderrechtenverdrag: recht op participatie, recht gehoord te worden  
o Kinderen als actor  

§ Hebben iets te zeggen  
§ Mee vormgeven aan eigen leven  
§ Idee = theoretisch, moeilijk in praktijk  

o Vb.: coronamaatregelen: pas laat aan kids gedacht  
• Adult-centered debat, burgerschap in de toekomst  

o Vooral in toekomst bedacht  
o Missen hedendaagse ervaringen van K&J  
o Jongeren zijn ook vandaag actoren in burgerschap 
o ≠  denkkaders die erbij aanpassen  

• Burgerschap vormgeven in specifieke contexten voor K&J: dubbel  
o Je houdt ze apart in SMLV om te ontwikkelen  
o Ontwikkelen tot goede mensen in SMLV 
o = Grootbrengen door kleinhouden  
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4 LES 3 KINDVRIENDELIJK BELEID: EEN SOCIAAL-PEDAGOGISCH KADER 

• Kinderrechten = belangrijk referentiekader  
o Vandaag een iets meer lokaal niveau 
o Vooral ontwikkelingen en aandacht voor kindvriendelijk beleid 
o Later kindvriendelijke steden en gemeenten 

4.1 DE OMGEVING ALS MEDEOPVOEDER 

4.1.1 Doet de buurt er toe in de sociale pedagogiek?  
• Geïnstitutionaliseerde driehoek van opvoeding 

o Gezin 
o School 
o Formele vrijetijdsvoorzieningen 

• Pedagogisering van de leefwereld 
o Volwassenen moeien met pedagogiek  
o Niet meer volwassen « … » zijn  

§ Moeten 
§ Mogen  
§ Willen  
§ Kunnen  

o Lea Dasberg: grootbrengen door kleinhouden  
§ Kinderen institutionaliseren  
§ Goed bedoelde beschermingsdenken  
§ Maar kinderen lastigvallen daarmee  

• Vierde opvoedingsmilieu? 
o M. De Winter: gat in opvoeding 
o Gat tussen geïnstitutionaliseerde contexten waar opvoeding missen  
o Moeten we iets doen met opvoeding?  
o Kinderen als mede-onderzoekers om kinderen te bevragen 
o ‘Hoe meer gezinsondersteunende maatregelen aannemen voor kinderen?’ 
o Belang aanspreekbare volwassenen 

4.1.2 Doet de woonomgeving ertoe in de opvoeding?  
• De woonomgeving als achtergrond van opvoeding 

o Vaak in negatief daglicht  
§ Moeten kids van straat houden  
§ Straat = predelinquent milieu 

o Notie kind in gevaar 
o Rurale idylle 
o Institutionalisering versterken met blik op ruimte  

§ Kijken naar mensen uit stad als ‘de ander’ 
• Container van pedagogische voorzieningen 

o Woonomgeving als effect op opvoeding 
o Buurteffecten-onderzoek 
o Brede school 
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4.1.3 Doet de buurt er toe in de sociale pedagogiek?  
• Buurt als medeopvoeder  

o <> Achtergrond van of effect op opvoeding 
o Pertinente vraag wanneer vanuit sociaalpedagogisch oogpunt zou kijken  

• Pedagogiek als intentionele tussenkomst in socialisatieproces dat eigen verloop kent  
o Giesecke 
o Socialisatieproces vindt plaats, dit bijsturen  

• Leefwereld kids onderhevig aan zelfde maatschappelijke ontwikkelingen als bij volwassenen 

4.1.4 Sociaal-ecologisch paradigma in opvoeding 
• Baecke: eigen leefwereld is breder, groter 
• Baby: sterk in ecologisch centrum  

o Intieme relatie met ouders, bekenden 
• Naarmate kind ouder wordt gaat de leefwereld uitbreiden 

o Buurt, straat, meer en meer dat soort relaties die erbij komen 
o > Ecologische sectoren  
o Tiener: ecologische periferie (stedelijke/maatschappelijke 

context) parten spelen 
• Basisidee: tussenkomen in socialisatieproces die verloop kent  

o Moet je heel die cirkels in orde nemen 

4.1.5 Woonomgeving als volwaardige medeopvoeder?  
• Socialisatie 

o Woonomgeving actief tussen in verhouding individu - smlv 
o Andere beelden over  

§ Stedelijke smlv en eigen plaats hierin 
§ ‘Goede’ woonomgeving 
§ Manieren van kunnen, mogen en willen aanwezig zijn 

o Voorbeeld  
§ Ene vind nieuw Gent marginaal, ander vindt dit wijs  
§ Kinderen weten welke plekken in wijken van wie zijn  

o Woonomgevingen weerspiegelen  
§ Opvoedingswaarden 
§ Opvoedingsopvattingen  
§ Opvoedingspraktijken  

• Socialisatie ≠ enrichtingsverkeer 
o Kinderen schrijven mee door alledaags handelen in woonomgeving 
o Vraag naar gelijkwaardige erkenning van diverse participatievormen 

4.2 WAT IS KINDVRIENDELIJK?  
• Lokale overheden: inzetten op ruimte 
• ‘90 ontstaan jeugdbeleid: speelruimte 

o Omgeving van kids veiliger/aantrekkelijker maken 
o Plekken creëren op maat van kinderen 
o Minister deelt label uit aan kindvriendelijke steden 
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• Wanneer voldoende kindvriendelijk?  
o Volgens breder publiek  

§ Afstemmen op vragen/noden/interesses van kids  
§ Eindigt met boodschappenlijst met onmogelijke vragen  

• Ontstaan als soort consument/gebruikers van stad 
• Klant-aanbieder verhouding  

o Volgens experten  
§ Kindvriendelijkheid proberen objectiveren 
§ Vastleggen in procedures en een aftiklijstjes 
§ Wetenschappelijk zo goed mogelijk vastleggen 
§ Label gebaseerd op geijkte procedure  

• Stad duidelijk maakt aan jury dat ze voldoen   
• Vb.: zorgen voor betere samenwerking tussen diensten  

o Volgens kinderen en jongeren  
§ Armoede, co2, onderwijs, rol buurtwinkel in straat, etc. 
§ Kids bezig met ernstige/belangrijke thema’s  

• Definitie UNICEF 

“A child-friendly city is a city, town, community or any system of local governance committed to 
improving the lives of children within their jurisdiction by realizing their rights as articulated in the UN 
Convention on the Rights of the Child.” 

o Uitgebreide en tegelijk eenvoudige def 
§ Moeilijk te implementeren  
§ Kinderrechtenverdrag: verdrag tussen nationale overheden  

o Begripsverduidelijking  
§ Kinderrechten: realisatie van kinderrechten op lokale schaal  

• Kinderen beschermen  
§ Diverse interpretaties: 3P-model  
§ Individualisering en juridisering  

• Minder op pedagogische vraaguitdaging  
• Meer op ‘het recht op’ 

§ Participatief budget  
• Mee geld van gemeente inzetten, keuzes maken  

o Vb.: Lauwe discussie speelpleinwerking  
§ Rechter ≠ pedagoog  

• Moet objectief mogelijk wat zwaarst doorweegt eruit haalt 
• Door juridisering knip je (ped)agogische weg uit het debat 

o Model Kyttä 
§ In welke mate kunnen kids zich zelfstandig verplaatsen in hun omgeving? 
§ Welke ontplooiingskansen biedt de omgeving aan kinderen? 
§ Naast kinderrechten, meest gedragen in werkveld  
§ Soort kwadrantenschema  
§ 2 criteria die een buurt/plek al dan niet kindvriendelijk maken 

• Kansrijkheid: welke ontplooiingskansen biedt een omgeving 
• Hoe onafhankelijk kunnen kinderen zich bewegen 

o Omgeving egalitair meebepaald door kinderen zelf 
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§ Baseline in model 
• Omgeving die kansrijk is 
• Ontplooiingskansen biedt  
• Waar kinderen voldoende zelfstandig zich kunnen bewegen 

§  
• Eigen definitie  

o Kindvriendelijke stad biedt  
§ Maximale ontplooiingskansen  
§ Aan alle kinderen en jongeren in de stad 
§ Betrekt hen actief als medeburgers  
§ In het nadenken over de stad van morgen 

o Kunnen, mogen en willen  
o Verder dan aftiklijstjes  

§ Accent verschuift naar burgerschap  
§ Inspraak geven  

o Kunnen kinderen gebruik maken van de stad?  
o Mogen kinderen gebruik maken van de stad?  

§ Bubble wrap child (Karen Malone) 
§ Project child (Van der Burgt en Gustafson) 
§ Generatie Z (digital natives) 
§ Vereilanding 
§ Psychologische ruimte 
§ Mede-eigenaarschap 
§ Spelen/skaten/rondhangen als overlast 

o Willen kinderen gebruik maken van de stad?  

4.3 KINDVRIENDELIJK(ER) PLANNEN? AMBITIES  
• Vijf zaken die meer op procesmatige van kindvriendelijkheid ligt  

4.3.1 Erken kinderen als medeburgers  
• K&J zijn hier en nu medeburgers van de stad, en niet (enkel) de toekomst 

o Mede stakeholders van stad  
o Klimaatbetogers, spijbelaars  

§ Vandaag benoemd als ‘jullie moeten op school zitten, je bent schoolplichtig’  
§ = Bepaalde opvatting over burgerschap 
§ Mee nadenken en stem hebben over hoe toekomst eruit ziet 
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• Stedelijk burgerschap volgens H. Lefebvre   
o Op gelijke manier kunnen deelnemen aan de stad 

§ Alle groepen mogen aanwezig zijn in een ruimte  
§ = Kritisch want is helemaal niet zo 
§ Vb.: daklozen evenveel recht op een winkel 

o Op gelijke manier deelhebben aan toekomst van de stad 
§ Toekomst: ‘morgen’ of ‘volgende week’ 
§ Hoe kunnen we dat met elkaar verzoenen 
§ Hoe in Lauwe zorgen dat kids spelen en mensen in de wijk rust hebben? 

• Rechtstreeks belanghebbende 
o Voor, door en met kinderen 
o Participatief beleid 

• Kinderen hebben meer te vertellen over stad dan spelen 
o Kinderen voor kinderen aanpak  
o Wat is belangrijk?  

• Oog voor diversiteit 
• Gent: ‘geen kind op straat’-actie  

o Groeiende groep dakloze kinderen  
o Toch kindvriendelijk?  
o Dakloze kids zijn stedelijke medeburgers  

§ Op gelijke manier moeten kunnen deelnemen aan de stad 

4.3.2 Creëer voldoende ontplooiingskansen  
• Kindvriendelijke stad biedt voldoende kansen  

o Om te leren, ontmoeten, groeien, hulp of ondersteuning te krijgen 
o Omgeving kansrijk maken  

• Functies, sectoren à ontplooiingskansen, leefdomeinen 
• Basisvoorzieningen voor kinderen, ouders, opvoeders 

o Beweging naar huis van het kind 
o Samenwerken en afstemming tussen diensten 

• Steunpunten en hulpbronnen in leefwereld van kinderen 
• Toegankelijkheid 
• Onderzoek Hoogbouw Antwerpen  

o Vanuit kind vragen wat kindvriendelijk is  
o Aanwezigheid van ondersteunende figuren  
o Vb.: ouders niet thuis dan naar bib en spreken met bibliothecaris 
o Vanuit beleidsperspectief durven, leren eigen beleidslogica losser maken 
o Kinderen praten niet in termen van diensten  

  

§ Stukjes gespreksmateriaal, ≠ diensten  
§ Meer intersectoraal werken! 
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• Bronfenbrenner – ecologisch opvoedingssysteem  

 

o Anders dan Baecke 
§ Uitgangspunt: leefwereld van kids breder en groter  
§ Hier uitgangspunt: ondersteunen en leefwereld micro, meso, exo en macro  

o Micro 
§ Vb.: lokale school, vrije tijdsvoorziening, sportvereniging  
§ Rijk mogelijk aanbod  
§ Goed aangevuld microsysteem draagt bij tot kansvrijheid  

o Meso 
§ Interactie, samenwerking tussen voorzieningen op micro  
§ Vb.: brede schoolbeweging 
§ Noden, vragen, knelpunten samen actief doorverwijzen  
§ Aanbod creëren  

o Exo 
§ Indirecte invloeden op leefwereld kids  
§ Vb.: werkomstandigheden ouders, economie 
§ Kindreflex inbouwen in beleidsdomeinen  

4.3.3 Verbind leefwereld kinderen met rest van samenleving 
• Kindvriendelijke stad: (belangen van) K&J niet scheiden van andere groepen 

o Kinds leren omgaan met complexiteit, onvoorspelbaarheid en eigenheid van stad 
o Lastiger voor besturen om in praktijk te brengen  
o Valkuil tussen spreken en handelen rond kindvriendelijkheid  

• Aandacht voor intergenerationele contacten en interculturele ontmoeting 
o Doelgroepsdenken > omgevingsdenken  
o Wat heeft een buurt/stad nodig ipv wat heeft kind nodig  

• Mede-eigenaarschap publieke ruimte 
o Herverbinden met ruimte  
o Vb.: stadsklassen ipv bosklassen 

• Socialisatie 
• Kindvriendelijkheid >< Duurzaamheid en leefbaarheid voor iedereen 
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o Beleefbare wereld 

4.3.4 Betrek kinderen als medeonderzoekers  
• Geen vaste invulling van kindvriendelijke stad 

o K&J mee betrekken als volwaardige medeonderzoekers  
o Naar bestaande en wenselijke kwaliteiten en invulling stad 

• ‘Wat heeft deze stad/gemeente/buurt/plek nodig?’ 
• Participatief ontwerp 
• Betrokkenheid in iedere fase van ontwerpend onderzoek  
• Permanente dialoog 
• Spanningsveld  

o Technisch-instrumentele  
o Politieke invulling participatie 
o à Andere soort betrokkenheid  
o Procesmatige aanpak  
o Kids op inhoudelijke manier als onderzoeker inschakelen  

4.3.5 Gedeeld leerproces 
• Kindvriendelijk beleid ontstaat door co-creatief proces met  

o ≠  stadsdiensten 
o Middenveld actoren 
o K&J  
o Andere stadsbewoners 

• Procesbegrip ipv meetbare uitkomst 
o Vast leerproces  

• Interdependentie perspectieven 
• Integraal jeugdbeleid 

 
o Meer intersectoraal, breed jeugdbeleid  
o Verantwoordelijkheid bij meerdere sectoren  

• Door vanuit burgerschapshouding proces door te nemen kindvriendelijk beleid hanteren 
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5 VLAAMSE JEUGDRAAD 

5.1 VLAAMSE JEUGDRAAD  
• Signaleren, protesteren, adviseren  
• Officieel adviesorgaan  
• Kinderen, jongeren en hun organisaties  
• Advies voor en door  

5.2 ADVIESRAAD  
• Mandaat: 3 jaar  
• 16 adviseurs  

o 8 jongeren  
o 8 jeugdwerkers  

• Stemmen adviezen  

5.3 WERKGROEPEN  
• Vrijwilligers  
• Verzamelen input van kinderen, jongeren en hun organisaties  
• Gaan in gesprek met experts  
• Schrijven advies  
• 4 werkgroepen 

o Klimaat  
o Gelijke kansen  
o Psychisch welzijn  
o Democratie & participatie  

5.4 INTERNATIONALE JONGERENVERTEGENWOORDIGERS  
• VN 

o Jeugdbeleid  
o Duurzame ontwikkeling  

• Europa – Europese Unie  
o Europese Raad 
o Europese Commissie 
o Raad van Ministers  
o Europees parlement  
o Hof van Justitie  

5.5 STELLINGEN  
• Ik wil kunnen stemmen voor een Europese President  
• De Europese Unie ligt te veel regels op aan lidstaten  
• Er is in de media te weinig aandacht voor wat de EU doet  
• Ik wist waarvoor ik stemde bij de Europese verkiezingen van 2019  
• Beter een kleine EU met landen die het over (bijna) alles eens zijn, dan grotere EU met 

landen die soms ≠  standpunten hebben  
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6 LES 4 JEUGDWERK EN JEUGDBELEID IN VLAANDEREN  

6.1 INLEIDING 
• Wat maakt jeugdwerk in VL uniek?  

o Kind centraal  
o Ruim voor jongeren als vrijwilligers 
o Focus op authenticiteit, echtheid naar jongere toe 
o Maatschappelijk kwetsbare jongeren  
o Jeugdbewegingen  
o Onoverzichtelijk  
o Vrije tijd  
o Jongeren begeleiden  
o … 

• Ambrassade – Bureau voor jonge zaken  
o Expertisecentrum  

§ Voor alles wat te maken heeft met  
• Jeugdwerk ondersteunen 

 
 

• Jeugdinformatie coördineren 

 
 

• Jeugdbeleid maken 

 
 

o Ondersteunings- en netwerkorganisatie  
§ Voor het hele jeugdwerk in VL en BRU 

o Coördinator voor jeugdinfo in VL  
o Schakelorganisatie tussen  

§ Jeugdwerk 
§ Andere beleidsdomeinen impact op K&J 

• Vb.: onderwijs, welzijn, werk, onderwijs, … 
§ Beleidsmakers 

o Katalysator achter  
§ Vlaamse Jeugdraad 
§ Officiële adviesraad voor Vlaamse Regering  
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6.2 DE AMBRASSADE 
• Missie  

o Mensen en organisaties mee in beweging  
o Sterk jeugdwerk 
o Kwaliteitsvolle jeugdinformatie  
o Stevig jeugdbeleid  
o Centraal: smlv die levenskwaliteit versterkt  

• Visie  
o Vanuit kinder- en mensenrechtenkader  
o 3 waarden  

§ Duurzaamheid 
§ Gelijkwaardigheid 
§ Participatie 

o 2 methoden  
§ Experiment 
§ Dialoog en debat 

• 3 decretale opdrachten  
o Vlaams jeugdwerk ondersteunen  
o Vlaams jeugdraad ondersteunen  
o Jeugdinfolandschap coördineren  

• 4 generatiedoelen  
o Kwaliteitsvolle buurten  
o Jongerenvriendelijke arbeidsmarkten  
o Recht op vrije tijd  
o Preventie psychische kwetsbaarheid  
o Vb.: project schoolspeelplaatsen, expeditie werk 
o à vanuit VL OH 

• Vlaamse Jeugdraad 
o Spreekt voor alle K&J en hun organisaties  
o Doel: versterkend (jeugd)beleid voor elk K&J in VL en BRU 
o Officiële afviesraad met 8 jeugdwerkers en 8 K&J 

• Jeugdinfolandschap  
o Wat wat jij weet! 
o Voor K&J tot 25 jaar 
o Waarom?  

§ Versnipperd jeugdinformatie-aanbod 
• Waar moet ik naartoe met al mijn vragen?  

§ Veel en verwarrende informatie  
• Ik krijg ≠  antwoorden, wat is juist?  

§ Fake news en betrouwbaarheid 
• Is deze info betrouwbaar?  

o Organisatie kunnen label krijgen  
§ Dwz betrouwbare info  
§ Wat wat label  

o Schrijven vaak niet zelf inhoud  
§ Komt van andere organisaties  
§ Met preventies en andere zaken bezig 
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• App ‘waddist’ 
o Gezamenlijk project van wat wat, jeugdwelzijnssector en jeugdraad 
o Vragen stellen  

• Geschiedenis  
o Fusieorganisatie van drie organisaties  

§ Vlaamse jeugdraad 
§ Punt jeugd 
§ Vlaamse informatie punt jeugd  

o Bestaat 9 jaar 
o Minister jeugd: Benjamin Dalle  

• Schakelfunctie: tussen OH en het veld  
o Mede-eigenaars  

 
o 3 onderste bollen: decretale opdrachten  
o VL jeugdraad: onafhankelijke adviesraad  
o Jeugdinformatie en derden ook: commissie, sectorvergaderingen  

 
o ≠  werkgroepen: beleidswerkgroepen  
o Administratie: groene  
o Vooral om jeugdwerkbeleid en jeugdbeleid te maken 

• Gestructureerd rond 3 decretale opdrachten  
• Dienstverlening  

o Beroepskracht of bovenlokaal vrijwilliger 
o Organisatie 
o Sector 

§ 3 belangrijke vergaderingen  
o Intersectoraal  

§ Netwerkorganisatie  
§ Samenwerken met andere sectoren  



26 
 

o Voorbeelden  
§ Beleidswerkgroep geïntegreerd decreet 
§ Collegagroep vorming  
§ Vormingstraject zakelijke ondersteuning 
§ Fourage: groot vormingsevent 
§ Inspiratie- en netwerkdag waddist 

6.3 JEUGDWERK IN VLAANDEREN  
• Jeugdwerk in cijfers: 1ste doelgroep 109 Vlaamse erkende jeugdwerkorganisaties  
• Geschiedenis jeugdwerk  

o In 1850 in eerste vormen ontstaan 
§ Gericht op arbeidersjeugd en studentenjeugd 
§ Vroeger studentenverenigingen ook bij hen 

o Voor WOII 
§ In handen van de zuilen, particuliere organisaties 
§ OH deed niets met jeugdwerkbeleid  

o Na WOII 
§ OH voor 1ste keer aan jeugdbeleid doen 
§ Jeugdverenigingen ondersteunen  

o Evolueert gaandeweg  
o Staatshervorming jaren 70 

§ 1ste decreten op jeugdwerk waar vandaag nog steeds mee werken 
§ 1ste jeugdwerk was jeugdbewegingen  
§ Nu opengetrokken en alles ontstaan zoals kindertuinen, etc.  

o Vandaag jeugdwerk veel meer 
§ Educatieve organisaties, participatieorganisaties, jeugdwelzijnswerk, etc.  
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• Jeugdwerklandschap  

o  
§ Focus op die 109 in 2delijnsjeugdwerkers  

o  
§ Onderscheid maken: lokaal, tussenniveau of ondersteunend?  
§ Grootstedelijke gebieden niet Vlaams erkent 

• Definitie jeugdwerk volgens Vlaams decreet 
o Sociaal-cultureel werk obv niet-commerciële doelen  
o Voor of door jeugd (3-30j) in vrije tijd 
o Onder educatieve begeleiding 
o Ter bevordering van algemene, integrale ontwikkeling van jeugd 
o Daaraan deelneemt op vrijwillige basis  
o à Sluit altijd iemand uit met definities  
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• Vlaamse (beleids)structuur 

o  
o Regelgeving zorgt voor structuur  
o Landelijk georganiseerd jeugdwerk (69) 

§ Jeugdbewegingen  
§ Jongerenbewegingen  
§ Jeugdhuizen  
§ Vakantie- en kamp organisaties 
§ JEUGDWELZIJNSWERK 
§ Intercultureel buitenlandse reizen  
§ (kader)vorming 
§ Speepleinen 
§ Jeugddiensten 
§ Gericht op thema, participatie 
§ Vakantieaanbod 

• Creatief, muzisch, sport en spel  
§ Taalvakantie  

o Cultuureducatieve verenigingen (16) 
§ Dans 
§ Kunst, artistiek, creativiteit  
§ Jeugdtheater, musical  
§ Kunsteducatie  
§ Erfgoed 
§ Jeugdcultuur  
§ CULTUUR 

o Participatie en informatie (12) 
§ Media, journalistiek, radio  
§ K&J, telefoon  
§ (Kinder)rechten, info  
§ Thematische info  
§ Informatieve spelen  
§ Participatie  
§ Reisinformatie 
§ Vorming 
§ Onderzoek  
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o Politieke jongerenbewegingen (7) 
§ Krijgen sinds 2016 geen subsidies meer  
§ Ondersteuning  

o Bijzondere opdracht (bovenbouw) (5) 
§ 4 werksoorten  
§ Vlaamse jeugdraad in stippellijn erbij  
§ Bataljon: lokale jeugdambtenaren 
§ Jint: internationaal agentschap 
§ Kenniscentrum kinderrechten: onderzoeksorganisatie 
§ Kinderrechtencoalitie: ledenorganisatie  

o Jeugdcentra, verblijven, toerisme 
§ Wat aan zijkant gezet 
§ Hoort niet tot commissie jeugdwerk, de rest wel 

 

6.4 JEUGDWERKBELEID  
• Jeugdwerkbeleid  

o Beleid gericht op ondersteunen van jeugdwerk  
o Oa regelgeving, erkenning, subsidiëring van jeugd(werk)verenigingen  
o Subsidiebeleid  
o Op kruispunt 
o Vertegenwoordigen jongeren  

• Jeugdbeleid  
o Systematische aandacht over alle zaken die K&J aanbelangen  
o Doel: ontwikkelen en versterken K&J  
o JKP: vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan  
o Categoriaal beleid  

• Geïntegreerd jeugdbeleid  
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o  
o Grootste budget jeugd(werk)beleid naar subsidies jeugdwerkorganisaties 

o  

6.4.1 Vier decreten  
• Regelgeving: Vlaams niveau  
• Vlaams decreet  

o Vernieuwend jeugd- en kinderrechtenbeleid  
o Zicht op hoe een sector is georganiseerd  
o Subsidiereglement  
o Benoemen organisaties die ‘bijzondere opdracht’ krijgen toegewezen  
o Beleidsinstrumenten  

§ JKP: Jeugd en kinderrechtenbeleidsplan  
• Jaar na begin regeerperiode  
• Voorleggen aan Vlaams parlement  
• Geschreven door Vlaamse overheid  
• Vroeger jeugdwerkbeleidsplan 
• Advies Vlaamse jeugdraad = verplicht  
• 3 aandachtspunten  

o Alle beleidsmaatregelen die impact hebben in 1 beleidsplan 
steken is moeilijk 

o Moeilijk minister van Jeugd plan maakt voor vele 
beleidsmaatregelen afh van andere ministers. Verleden leert 
dat andere ministers daar niet altijd veel mee deden.  

o Altijd acties dat regering gingen doen, maar stonden nooit 
budgetten bij. Veel inhoud, weinig middelen.  
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• Nu andere manier werken: 5 Prioriteiten  
o Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling  
o Gezonde en leefbare buurten  
o Engagement in smlv door vrijwillige inzet  
o Vrijetijdsbesteding voor allen  
o Mediawijsheid  

• Nieuw concept 
o Actiegericht plan  
o Twee ≠  

§ Projectmatig  
§ Budget  

§ JoKER 
• Bij elk ontwerp van decreet ingediend bij Vlaams Parlement 
• Kind en jongereneffectenrapport  
• Voorgenomen beslissing belang van persoon, -25, raakt 

§ Aanspreekpunten  
• Leidend ambtenaren van alle departementen wijzen ambtenaar aan  
• Als aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid  

§ Staat van de jeugd 
• Vlaamse regering zorg voor publicatie hiervan  
• Elk 5 jaar wetenschappelijk rapport  

o Bovenbouw   
§ Ook onder beleidsinstrumenten te plaatsen  
§ In decreet met specifieke opdrachten: nauw bij taken minister aanleunen  
§ Vlaamse Jeugdraad  

• Vlaamse Regering zorgt voor oprichting jeugdraad  
o Versterkt de jeugdraad 

• Doel: op eigen initiatief uitbrengen over alle aangelegenheden  
o Jeugd betreffen en jeugd te vertegenwoordigers  

• Samenstelling: 16-24 leden voor 3 jaar verkozen  
• Dubbel  

o Beleidsinstrument: adviesorgaan  
o Jeugdraad  

§ Bijzondere opdracht  
• Ambrassade DA 
• Kenniscentrum Kinderrechten KK  
• VVJ  
• Jint 
• Kinderrechtencoalitie (KIRECO) 

• Lokaal/provinciaal 
o Ondersteuning en stimulering van lokaal jeugdbeleid  
o Geen gemeenschapsbevoegdheid: provinciaal  
o Gemeentes: gemeentebesturen, lokale besturen, lokale jeugdraad ontwikkelen  
o Verantwoording lokale besturen moeten hebben is weg  

• Bovenlokaal  
o Subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk  
o Voor bijzondere doelgroepen  
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o INHOUD 
§ Geprofessionaliseerde jeugdhuizen inspelen op prioriteiten van Vlaamse 

jeugd- en kinderrechtenbeleid 
§ Geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare K&J 
§ Bovenlokaal jeugdwerk met K&J mB 
§ Intergemeentelijke projectverenigingen, netwerking stimuleren  

• Jeugdcentra, verblijf, toerisme 
o Subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en vzw ADJ 
o Algemene Diens voor Jeugdtoerisme ADJ  

§ De Hoge Rielen in Kasterlee 
§ Het jeugdvormingscentrum Destelheide in Beersel  
§ Jeugdverblijf Hanenbouw in Dworp 

o Centrum voor jeugdtoerisme CJT 
o Vlaamse jeugdherbergen VJH 

6.5 SUBSIDIES 
• Logica van het decreet (subsidiëring)  

o Kwantitatieve drempel  
§ Instappen in decreet via activiteitenmodules 
§ Cijfers halen  

o Kwalitatieve drempel  
§ Erkend: mogelijkheid variabele subsidies aanvragen via beleidsnota 
§ Vrij zelf bepalen waarvoor subsidies vragen  

o à 4 werksoorten met eigen doelstellingen, bijhorende modules 
§ Landelijk jeugdwerk  
§ Participatie en info  
§ Cultuureducatie 
§ Politiek jongerenorganisaties  

• Enkel erkenning 
• Geen subsidiëring  
• Geen modules  
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• Hoe ziet een beleidsnota eruit?  
o Strategische doelstelling opsplitsen in onderliggende subdoelen 

• Wie is er bezig met jeugdwerkbeleid?  

 

o Strategie proberen goed uitleggen  
o Commissie: parlementsleden in oppositie  
o Denken goed na welke weg volgen  
o Eigen Vlaamse jeugdraad  
o SARC: sectorraad, bestaat uit deelraden  
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6.6 JEUGDWERK IN VLAANDEREN  
• Jeugdwerkwerkt  
• Wat maakt ons belangrijk? Waarom investeren?  
• Waarom jeugdwerkwerkt?  

o (Nieuwe) taal geven aan de waarde van het jeugdwerk  
§ Iedere jeugdwerker moet krachtig kunnen vertellen  
§ Wat jeugdwerk nu net zo sterk maakt 

o Jeugdwerk moet zich blijven ontwikkelen  
§ Jeugdwerk is er niet voor zichzelf  
§ Wel om K&J te versterken  
§ Uitdagingen voor K&J en hun organisaties worden steeds groter  

o Er nog méér jeugdwerk kan zijn  
§ Beleidsmakers moeten véél meer investeren in K&J, hun organisaties  
§ Er kan nog meer bereik zijn 

• DNA: jeugdwerkwerkt omdat jeugdwerkers  
o K&J centraal stellen  
o K&J eigenaarschap geven  

§ Als 16-jarige al verantwoordelijk zijn  
o Aandacht hebben voor proces én product  

§ Eindresultaat ook benoemen  
o De kracht van de groep inzetten  

§ Minder één op één werken  
§ Plek waar je kan bij horen  
§ Gevaar: uitsluiting hierop inzetten dat niet gebeurd  

o Mee vormgeven aan de smlv  
§ Meestal zelf nog jong  
§ Op bepaalde manier in leven staan  

o Natuurlijk ook  
§ Speels 
§ Creatief 
§ Vuil 
§ Plezant 
§ Gedreven  

• Jeugdwerk als een manier van leven, denken, kijken, …  
o Zou  beter zijn moest iedereen jeugdwerk DNA in zich heeft  

• Jeugdwerk is belangrijk omdat: missie 
o Recht om te experimenteren 

§ Leren door vallen en opstaan  
§ Fouten maken en doorgaan  

o Recht om ten volle te participeren aan de smlv  
§ Deelnemen aan jeugdwerk kan je ergens bijwonen  

o Het recht op vrije tijd, ontspanning en cultuur: corebusiness 
o Het recht om te ontwikkelen en samen opgroeien  

§ Niet enigste actoren die hieraan werken  
• Kinderrechtenverdrag stelt dat  

o Art.6: elk kind mag groeien en ontwikkelen  
o Art.12 en 13: elk kind mag eigen mening hebben  
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o Art.31: elk kind mag vrije tijd hebben 
§ Spelen, deelnemen aan culturele en artistieke activiteiten  

• Jeugdwerk is een recht voor alle K&J  
• Smlv waarin jeugdwerk speelt, verandert en uitdagingen stelt  

o Wat jeugdwerk is 
o Hoe jeugdwerk zijn werk doet  
o Moet mee veranderen  

• 5 uitdagingen  
o Kracht van vrijwilligers 

§ Jeugdwerker 
• Zet eigenaarschap centraal  
• Bied juiste omkadering 

§ Beleidsmaker 
• Realiseer meer maatschappelijke waardering vrijwilligerswerk 
• Beperk de druk van regelgeving op vrijwilligers  

o Kracht van experiment  
§ Jeugdwerker  

• Creëer vrije laboruimte voor en door K&J  
• Durf op je bek gaan  

§ Beleidsmaker 
• Vertrouw op kwaliteit van jeugdwerk  

o Kracht van diversiteit  
§ Jeugdwerker  

• Zet actief in op ontmoeting en verbinding met nieuwe vormen jw 
• Creëer gelijkwaardige kansen en meer sociale integratie via jw 

§ Beleidsmaker  
• Investeer meer in alle vormen van jeugdwerk  

o Kracht van kruispunten  
§ Jeugdwerker 

• Zet in op samenwerking met welzijnswerk, onderwijs, politie, etc.  
• Breng jouw jeugdwerk-DNA binnen in andere sectoren  

§ Beleidsmaker  
• Maak werk van geïntegreerd jeugd en kinderrechtenbeleid  
• Breng perspectief van K&J binnen in andere beleidsdomeinen  
• Combineer dit met krachtig jeugdwerkbeleid  
• Op kruispunten van ≠ levensdomeinen van K&J  

o Kracht van STEM van K&J  
§ Jeugdwerker  

• Durf maatschappelijke politiserende rol expliciet op te nemen  
• Maak plaats voor meningen en zet dingen in beweging  
• Doel: K&J versterken  

§ Beleidsmaker  
• Praat met K&J, niet over hen  
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7 LES 5 EEN REFLECTIE OP VRIJETIJDSBELEID  

• Nog iets meer rond sociale integratie toevoegen bij de paradoxen 
• Spanningsveld  

o Transformatie – integratie meenemen 
o Zelforganisatie – georganiseerd worden 

• Voorbeelden integreren 
o Chiro Jijippeke voor maatschappelijke rol vs Chiro  
o Horizon als hybride praktijk 

§ Vrijwilligerswerk 
§ Jeugdvereniging en geven huiswerkbegeleiding  
§ Vrijetijdsbesteding en welzijnsschakel 

o Bataljon: handje/gezichtje  
o  

• Menti 
o Hoe besteed jij jouw vrije tijd?  
o Waarom kies je net die vorm van vrije tijd?  

7.1 INVULLINGEN VAN ‘VRIJE TIJD’ MET EEN VLEUGJE GESCHIEDENIS 

7.1.1 Vrije tijd = breed begrip  
• Niet-georganiseerde vrije tijd 

o Chillen, rondhangen, voetballen op pleintje 
• Georganiseerde vrije tijd 

o Commercieel aanbod 
§ Bioscoop, vakanties, escape rooms, cafés 

o Niet-commercieel aanbod 
§ Speelplein, jeugdbeweging, jeugdhuis, instuif, theatergezelschap 
§ Deels door overheden rechtstreeks georganiseerd 

• “Gemeentelijk jeugdwerk” 
§ Deels door particuliere initiatieven  

• Feitelijke verenigingen en vzw’s 
• Lokale Chiro-groep, WMKJ,… 

7.1.2 Het concept ‘vrije tijd’ 
• 3 Invullingen die historisch gegroeid zijn, elkaar aanvullen en nog steeds actueel zijn  

o Rest-tijd 
o Georganiseerd aanbod 
o Autonome tijd  

• Kern in alle invullingen = ontspanning en recreatie  

7.1.2.1 Vrije tijd als rest-tijd 
• Rewind naar eind 19e-begin 20e eeuw 
• Invoering beperking werktijden + invoering kinderwetten 
• => er komen ‘niet-verplichte’ uren vrij 

o Naast werk en school 
o Tijd die je over hebt 
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o Verschilt tussen lagen in samenleving  
o Burgerij: tijd komt snel vrij  
o Arbeidersklasse: duurt lang eender vrije tijd wordt 

• Rest-tijd verwijst naar ‘temporele’ dimensie 
o Het effectieve tijdsaspect, tijd beschikbaar voor rust 

• Eerste laag 

7.1.2.2 Vrije tijd als georganiseerd aanbod  
• Tweede laag  
• Door vrijkomen van uren al snel vraag hoe die in te vullen 
• Ontstaan ‘aanbod’ zoals patronaten, volkshogescholen, vakantiekampen,…  

o Vanuit mee vorm geven aan samenleving 
o Met duidelijke pedagogische insteek  

§ cf. derde milieubenadering: vrije tijd  
§ Eerste opvoedingsmilieu: gezin  
§ Tweede opvoedingsmilieu: vrije tijd  

• Aanbod door zuilen, burgerij  
o Geloof in maakbaarheid smlv  
o Patronaten 1 van eerste vormen  

• Twee stromingen 
o Volksverheffing en emancipatie 

§ Mensen moeten vooruitgaan  
§ Sterker worden, kansen krijgen  
§ Leunt aan bij klassieke spanning emancipatie – disciplinering  

o Beschermen van burgers  
§ Tegen negatieve invloeden  
§ Hen opvoeden volgens de burgerlijke waarden en normen  
§ = Burgerlijk beschavingsoffensief 

• Integratie of transformatie  
o Eeuwige spanning emancipatie – normering  

§ Veel geleerd wat norm is  
o Vrijetijdsaanbod wil  

§ Emanciperen en maatschappij veranderen  
• Deelnemers versterken  
• Structuren in vraag stellen  
• Niet altijd in de norm lopen  

§ Socialiseren en normeren  
• Deelnemers vaardigheden geven  
• Om goed te doen in onze smlv  
• Vb.: rood dan stoppen voor licht  
• Gaat niet enkel om wat individuen leren  

• Rond 1945 (jeugd)aanbod deel van gericht overheidsbeleid 
o Zuilen verdwijnen  
o Jeugd, cultuur, sport, etc.  
o OH aandacht voor georganiseerd aanbod  

• Pedagogische finaliteit ondergaat sterke evolutie doorheen tijd 
o Golfbeweging in nadruk pedagogische en maatschappelijke finaliteit 

§ Op bepaald punt heel hard zien  
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§ Andere punten weinig aandacht  
o Blijft uitdaging voor vrijetijdsaanbod 

§ Zich tot pedagogische finaliteit verhouden  
§ Moeilijk zich benoemen, positioneren als pedagogisch aanbod  

7.1.2.3 Vrije tijd als autonome tijd  
• Derde laag (al 30 jaar bovenop) 
• Vrije tijd als tijd die je vrij kan invullen = autonome tijd 
• Keuze centraal 
• Beïnvloed door participatierechten in kinderrechtenbeweging 
• Intrinsieke motivatie 
• Ook vrijwillig engagement, studentenjob, avondschool,… komen mee in beeld  

o Breder dan puur aanbod dan niet-verplichte rest tijd 

7.1.3 Wanneer de lagen samenkomen  

 

• Lagen niet zomaar uitgevonden  
• Missen nog rechtenperspectief en context  

7.1.4 Kinderrechten als vierde laag 
• Vrije tijd als ‘ontspanning’ minder belangrijk dan andere domeinen 

o Onderwijs lijkt prioritair voor kinderen en jongeren  
§ cf. discussie corona 

o HV doet vrije tijd soms ondersneeuwen: vrije tijd als  
§ Deel van hulpaanbod  

• Vrijwillig karakter onder druk 
• ‘We MOETEN ze ergens toe leiden’  

§ Minder belangrijk  
• Eerst alle andere noden oplossen 

• Doet onrecht aan (pedagogische) waarde van vrije tijd 
• Recht op vrije tijd vaak anders ingevuld voor ≠ groepen 
• Kinderrechtenperspectief  

o Maakt extra aandacht mogelijk voor feitelijke context K&J 
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o Geografisch (stedelijke vs. landelijke context) 
o ‘Klassieke’ diversiteiten: gender, etnisch-cultureel, socio-economisch 
o Aanwezig netwerk en/of hulpverlening 
o + individuele verschillen: talenten, voorkeuren, karakter,… 

• Vrije tijd vervat in kinderrechtenverdrag  
o à Heeft impact op de 3 benaderingen 
o 5 rechten die rekening houden met vrije tijd 

§ Recht op rust, ontspanning en recreatie 
§ Recht op vereniging 
§ Recht op inspraak 
§ Recht op informatie op maat 
§ Recht op groei en ontwikkeling 

7.2 VRIJE TIJD EN VRIJETIJDSBELEID IN VLAANDEREN: EEN COMPLEX VELD 

7.2.1 Complex veld  
• Niet-georganiseerde vrije tijd 

o Chillen, rondhangen, voetballen op pleintje 
• Georganiseerde vrije tijd 

o Commercieel aanbod 
§ Bioscoop, vakanties, escape rooms, cafés 

o Niet-commercieel aanbod 
§ Speelplein, jeugdbeweging, jeugdhuis, instuif, theatergezelschap 
§ Deels door overheden rechtstreeks georganiseerd 

• “Gemeentelijk jeugdwerk” 
§ Deels door particuliere initiatieven (feitelijke verenigingen en vzw’s) 

• lokale Chiro-groep, WMKJ,… 
• WMKJ: werking met K&J in maatschappelijk kwetsbare situatie  

• Overheidsbeleid vooral gericht op niet-commercieel georganiseerd aanbod vanaf 1945 
o Altijd wat last met niet-georganiseerd aanbod  
o Aandacht op niet-commercieel georganiseerde aanbod  
o Vertaald in getrapt verhaal  

• Getrapte regelgeving en ondersteuning 
o Verspreid overheen ≠  beleidsdomeinen 
o Europees – Vlaams – bovenlokaal – lokaal 
o Soms lastig voor organisaties omdat je ertussen valt  

7.2.2 Diverse beleidsdomeinen  
• Indeling vanuit beleid gemaakt en niet vanuit K&J hun ervaring  
• Cultuur 

o Kunsten, SCvW, bibliotheken, CC’s, 
o Muziek- en woordacademie valt onder ‘Onderwijs’  

§ = Deeltijds Kunstonderwijs 
• Jeugd  

o Jeugd(welzijns)werk,  
o Ook breder jeugdbeleid 
o = sectoraal + categoriaal beleid 
o Cf. Les Timmy De Ambrassade 
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• Sport  
o Sportfederaties en –clubs 
o Ook buurtsport, topsport,… 
o Vb.: city pirates, Antwerpse voetbalploeg  

• Toerisme  
o Recht op vrije tijd, vakantie  
o Vakantieparticipatie, (jeugd)verblijven,… 

• Nog beleidsdomeinen te maken met vrije tijd  
o Mobiliteit  
o Welzijn (kinderopvang)  

7.2.3 ≠  niveaus 
• Vlaams niveau 

o Decreten vooral gericht op koepels en ‘bovenbouw’ 
§ Vb. Chirojeugd Vlaanderen, OKRA Vlaanderen, Bataljong, Uit De Marge 

o Participatiedecreet 
• Sterk verkokerd en versnipperd   

o Voor Jeugd alleen al 5 decreten 
o Jeugd en Cultuur onder 1 departement met 2 ministers 

§ Benjamin Dalle en Jan Jambon 
o Sport Vlaanderen apart departement 

§ Academies via AgODi 
§ Ben Weyts 

o Toerisme Vlaanderen 
§ Zahul Demir 

o Welzijn  
§ Wouter Beke 

• Lokaal niveau 
o Ondersteunen lokale groepen en afdelingen  

§ Vb. Chiro Lokeren, vzw Jong 
o Vaak lokale praktijken zonder Vlaamse koepel 
o Evolutie naar vrijetijdsdiensten en geïntegreerde reglementen  
o Lokaal ≠  realiteiten  

o  
• Bovenlokaal 

o Praktijken bereik dat 1 gemeente overstijgt 
o Allegaartje ≠  geregeld door afkalven provincies  

§ Blijven verantwoordelijk voor o.a. erfgoed, provinciale domeinen,… 
• Europees 

o Voornamelijk via Erasmus 
o Kansen voor internationale ervaringen (Jeugd, Sport en Onderwijs) 
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o Voor VL: Jint en Sport Vlaanderen de tussenschakels 
o Youthpass als instrument om competenties te waarderen 

• Provincies 
o Nog weinig rond jeugdbeleid, provinciale domeinen (Puijenbroeck, de Ster) 
o T’is daar een soepke  
o Overal anders geregeld  
o Speelt rol zien dat lokale niveau niet voldoende is  

• DUS een complex veld  
o Getrapte regelgeving en ondersteuning  
o Geen verplichte erkenning 
o Veel hybride praktijken  

§ City pirates, horizon 
§ Beleid maar klein deeltje ziet van wat er is 
§ Voelen dat niet-georganiseerde toch wel relevant is 

o Niet alle praktijken gecapteerd door beleid  

7.3 VALKUILEN EN PARADOXEN  
Complex veld + meerdere lagen + diversiteit = spanningsvelden  

• Vrije tijd als jeugdland 
• Op vrijwillige basis 
• Zinvolle vrijetijdsbesteding 
• Hiërarchie in het aanbod 
• Er zijn er meer, maar deze uitgekozen  

7.3.1 Vrije tijd als jeugdland  
• Vrije tijd als ‘niet-verplichte’ tijd 

o ‘Geen link met onderwijs of arbeidsmarkt’ 
o Wat met vakantiejobs en vrijwillig engagement? 

• Tijd weg van maatschappelijke problemen 
o ‘Rugzakje kunnen achterlaten’ 
o ‘We spreken ons niet uit over armoede of uitsluiting want dat is niet ons domein’ 
o Belangrijk ruimte maken voor die thema’s 

§ In aansluiting op noden van K&J zelf 
o Heel wat jeugdwelzijnswerk zet net wel in op die brug 

• Risico: vrije tijd als jeugdland  
o Cf. Lea Dasberg 
o reduceert kinderen en jongeren tot aparte groep, tot ‘nog-niet-burgers’ 
o Reduceert hun leefwereld tot enkel vrije tijd (en onderwijs) 
o Plaatst hen letterlijk en figuurlijk buiten de samenleving 

• Pedagogische aanpak geïnspireerd op 
o Wandervögelbeweging (DTSL) 

§ ‘Vrije’ jeugdbeweging  
§ Staan ten dienste van politieke doelstellingen van volwassenen 
§ Door jongeren zelf wordt opgericht uit protest tegen volwassenen 
§ Trekken zich terug in eigen jeugdland met eigen symbolen en rituelen 

o Scouting (Baden-Powell - Groot-Brittannië) 
§ Doelbewust door volwassenen opgericht  
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§ Uit bezorgdheid voor morele en maatschappelijke peil van jeugd 
§ Methode ontstaan in Engeland, op initiatief van sir Baden Powell 

7.3.2 Op ‘vrijwillige basis’  
• Vrijwilligheid soms een illusie  
• Let op: risico decontextualiseren en individualiseren  

o Door zinsnede ‘op vrijwillige basis’  
§ Maskeert ongelijkheden  
§ Kiest hoe je je vrije tijd op bepaalde manier invult  

o Minder evident voor  
§ Kinderen want ouders bepalen vaak hobby’s 

• Vrijwilligheid = grote illusie  
§ Kwetsbare groepen meer drempels of belemmerende contextfactoren  

o + impliciete verwachtingen 
o Vanaf 15/16 jaar behoor je tot jongeren  

§ Soms niet meer welkom in publieke ruimte  

7.3.3 Zinvolle vrijetijdsbesteding  
• “Zinvolle vrijetijdsbesteding” ingebakken geraakt in ons discours 

o Aanbod/activiteit moet nuttig zijn 
o Ifv andere doeleinden dan ontspannen 
o Educatie, preventie, burgerschap, sociale integratie… 

• ‘Andere’ doelen niet probleem, wel volgende elementen 
o Wie bepaalt wat zinvol is? Vanuit welke machtsverhouding? 
o Illusie van vrijwilligheid 

§ Sommige groepen geviseerd voor ‘zinvol’ aanbod 
o Impliciete koppeling tussen  

§ Georganiseerd en zinvol  
§ Niet-georganiseerd en niet-zinvol 

• 2 ministers aan het woord 
o Minister van smlv en binnenlands bestuur en minister Dalle  
o Project van verbindingsambassadeurs  
o Doel project 

§ K&J verbinden met jeugdwerk 
§ Zorgen dat ze jeugdwerk beter leren kennen  

7.3.3.1 Spelen of leren?  
• Gaat terug naar discussie over pedagogische finaliteit 

o Spanning emancipatie – normering 
o Spanning rusten – ontplooien 

• Methodisering vanaf jaren ’40  
o Pedagogische en maatschappelijke functie schuift naar achtergrond 

• Overheid die jeugdwerk inzet voor andere doelen  
o Instrumentalisering 

7.3.3.2 Methodisering  
• Pedagogische finaliteit ondergaat sterke evolutie doorheen tijd 

o Jeugdbeweging vanaf jaren ‘40 dominante methodiek 
§ Pedagogisch vraagstuk naar achtergrond 
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o Vanaf jaren ’60 opnieuw differentiatie 
§ Met ontstaan jeugdhuizen  
§ Opnieuw reflectie over pedagogische rol 
§ Niet iedereen plaats in jeugdbeweging  
§ Opkomst commerciële vrijetijdsbesteding  

• Schuift in discours sterk op achtergrond 
o Idem met maatschappelijke finaliteit  
o Cf. ‘in de vrije tijd’ 

• Herbezinning over 'jeugdbeweging' als methode en werkvorm 
o Blijft gezien als hét jeugdwerk bij uitstek 
o Probleem van ongeorganiseerde jeugd aanpakken: experimenten  

§ Waaruit eerste jeugdhuizen ontstaan 
§ Initieel zorggedachte en controlerende functie centraal 
§ Daarnaast ontstaat stilaan meer ruimte voor inspraak en emancipatie 

• Via oprichting van jeugdraden en jeugddiensten 
o Jeugdwerk aan einde van periode  

§ Niet langer grote socialiserende kracht of bron van maatschappijkritiek 

7.3.3.3 ‘Moral panic’ 
• Vanuit “zinvolle vrijetijd” en overheidsbeleid 
• Extra doeleinden naar voor geschoven tav maatschappelijke uitdagingen 

o ‘Moral panic’ tav verloederende jeugd  
§ Tegen commercieel aanbod  

• Oa in jaren ’60 
§ Tegen jeugdwerkloosheid  

• Oa in jaren ’80 – nu via concept NEET-jongeren 
§ Tegen rondhangende jongeren  

• Continue strijd 
§ Tegen radicalisering 

• Sinds vertrek Syriëstrijders 
o Vooral tav specifieke groepen jongeren 

§ Maatschappelijk kwetsbare groepen  
• Meer geviseerd voor pedagogische projecten 

§ Middenklasse-jongeren  
• Vooral voordeel van extra competenties voor hun CV 

7.3.3.4 Instrumentalisering  
• Verwachtingen tav vrijetijdsaanbod die gesteld worden 

o Vandaaruit ontstaat ‘instrumentalisering-angst’ bij aanbieders  
• Instrumentalisering-angst leidt tot tegenbeweging 

o Waardoor pedagogische net uit beeld wordt gehouden 
o Discussie rond wel of geen EVC’s in jeugdwerk 
o Discussie rond zomerscholen 
o Onderscheid formeel – non-formeel – informeel leren  

§ Deels ‘uitweg’ in discussie 
• Creëert apart domein  

o Dat zich niet over maatschappelijke uitdagingen mag uitspreken 
• Creëert discours dat vrije tijd ‘enkel’ spelen is  
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o Geen pedagogisch aanbod kan/mag zijn 
• Opkomst jeugdwelzijnswerk, tussen jeugdwerk en jeugdzorg 

o Focus  
§ Jeugdzorg: interventies tav ouders  
§ Jeugdwerk: zich binnen vrije tijd bevindt 

• + deel van haar maatschappijkritische rol verliest 
o Ontstaan nieuw aanbod aan jeugdpraktijken 

§ Jongeren krijgen grotere toegang tot media 
§ Emanciperen zich stilaan  
§ Zitten met eigen vragen en problemen 

• Die noch binnen jeugdzorg/jeugdwerk plaats krijgen  
• Thema's in taboesfeer  

o Vb. rond relaties of mentale gezondheid 
• Ook om vragen waar jongeren zelf mee zitten 

o Alternatief jeugdwerk of jeugdwelzijnswerk 
§ Individuele HV aan jongeren zelf  
§ Organisaties als JAC, JIC en de WKJ’s ontstaan 
§ Zien zichzelf (ook) als welzijnswerk 

7.3.3.5 Maatschappelijke finaliteit  
• Jeugdland + instrumentaliseringsangst  

o Wegblijven van maatschappelijke discussies 
o Is nog het duidelijkst aanwezig bij WMKJ’s en inspraakverenigingen 
o Begint stilaan bij klassieke jeugdwerk opnieuw op voorgrond komen 

• Geen enkele interventie is neutraal – ook niet in vrije tijd 

7.3.4 Hiërarchie in het aanbod  
• Voorbeeld Halte 24 - Hasselt 

o Creëren vorm van jeugdaanbod waar georganiseerd kan hangen 
o Voelt dat we denken dat georganiseerd aanbod zinvoller is dan niet-georganiseerd 
o Heeft te maken met die instrumentalisering.  

7.3.4.1 Georganiseerd, dus zinvol?  

 

• Zinvol = georganiseerd 
o Spanning die subtieler is dan instrumentaliseringsangst 
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o Onbewust hiërarchie dat georganiseerd aanbod beter is  
• Sluipt vaak subtiel in referentiekaders 

o Cf. Kader VDS 
• Normatief tov niet-georganiseerde vrije tijd 

o Vb.: rondhangen 

7.3.4.2 Jeugdbeweging als dé JW-methodiek  
• Impliciete verwachtingen over invulling vrije tijd 

o Georganiseerd scoort beter dan ‘ongeorganiseerd’ 
o Traditionele vormen scoren beter dan hybride of alternatieve vormen 
o Stabiel engagement scoort beter dan af en toe deelnemen 

• Dus impliciet idee: “beter elke week naar jeugdbeweging dan af en toe naar instuifwerking.  
En beter af en toe naar instuifwerking dan dagelijks voetballen op pleintje achter de hoek” 

7.3.4.3 Centrum en periferie 

 

• Vb. kader ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’ 
o Centrum vs periferie 

§ C: jeugdwerk puur voor vrije tijd  
§ P: meer hybride praktijken nog steeds in marge gezet 

o Nieuw organogram van jeugdwerk  
• Automatisch wat in periferie staat in marge gezet  

o Klassieke jeugdwerk steeds als centrum bekeken 

7.3.4.4 Toeleiding en toegankelijkheid  
• Reduceert bepaalde vormen van aanbod tot ‘toeleidingsaanbod’ 

o Doel WMKJ’s: ‘moeilijk bereikbare jongeren’ toeleiden naar regulier aanbod 
o Hangt samen met toegankelijkheidsparadox   

§ cf. Filip Coussée 
§ Aanbod voor iedereen werkt vaak niet voor iedereen 

• Omdat niet aansluit op noden van groep 
§ ‘Open’ of ‘niet-categoriaal’ aanbod  

• Bereikt in feiten bepaalde doelgroep  
• Vb. jeugdbeweging traditioneel vooral bij ASO-leerlingen met 

middenklasse-achtergrond 
§ Gaat over discussie categoriaal – inclusief 
§ Vraagt en/en-benadering, geen of/of benadering 
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7.3.4.5 Rode draad  
• Top down kaders sluiten niet aan bij realiteit en beleving van K&J  

o Leefwereld niet opgedeeld in beleidsdomeinen 
o Begrippen als vrijwilligheid, rusttijd,… betekenen ≠ dingen voor ≠ groepen 

• Veel impliciete verwachtingen naar groepen K&J toe 
• Sector zoekt uitweg 

o Maar verliest daardoor haar maatschappelijke en pedagogische kracht 
• Andere kijk op vrije tijd dringt zich op 

7.4 NAAR EEN NIEUW BEGRIPPENKADER  
Betekenisvol aanbod dat start vanuit noden, behoeften en leefwereld van K&J  

7.4.1 Actorschap van K&J voorop  
• Startpunt(en) 

o K&J zijn  
§ Deel van smlv 
§ Ervaringsdeskundig  
§ Kunnen zelf mee vorm geven aan hun omgeving 

o Intrinsieke betekenis moet voorop staan bij vormgeven vrije tijd  
§ Betekenisvol ipv zinvol 

o Leefwereld en perspectief van K&J  
§ Moeten centraal staan  
§ In vormgeven van vrijetijdsaanbod 

• Rechtenperspectief en vrije tijd als autonome tijd meer op voorgrond 

7.4.2 Vrijetijdskansen als centraal begrip  
• Komen los van ‘hoe krijgen we K&J naar ons aanbod?’ 

o Gaan naar ‘Wat kunnen besturen, organisaties, burgers betekenen voor K&J?’ 
o Hierdoor andere momenten, contexten én partners in beeld 

§ Lokale kruidenier 
§ Bushalte 
§ Speeltijd 
§ Pleintje waar geskatet wordt 
§ Bankje aan de bib waar er wifi is 

• Vrijetijdskansen vs. Vrijetijdsaanbod?  
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7.4.3 Beleid als regisseur van vrijetijdskansen  
• Besturen krijgen verantwoordelijkheid om vrijetijdskansen te organiseren 

o Gaat breder dan activiteiten 
o Aandacht voor randvoorwaarden  

§ Ook infrastructuur, klimaat, mensen komen zo in beeld 
• Bestuur als regisseur 

o Houdt helikopterzicht 
o Werkt samen met collega’s, middenveld en burgers om vrijetijdskansen te creëren 
o Nudget, ondersteunt en monitort 
o Bewaakt dat recht op vrije tijd voor alle K&J gerealiseerd wordt 
o Organiseert enkel als hiaten niet opgepikt worden 

7.4.4 Regie voeren  
• Gaat over geheel van beleidskeuzes, maatregelen, acties,…  

o Ervoor zorgen dat K&J betekenisvolle vrije tijd kunnen beleven 
• Startpunt = contextanalyse vanuit leefwereldbenadering 
• Gedeelde visie op vrije tijd opmaken 
• Werk maken van kwaliteitsvol aanbod – samen mét middenveld en burgers 

o Vanuit leefwereld van K&J 
o Met aandacht voor toegankelijkheid  

§ = Meer dan enkel methodische aanpassingen 
o Gevarieerd aanbod  

§ Iedereen moet vrijetijdskansen hebben 
§ Maar niet iedereen moet dezelfde dingen doen 

o Maximale vrije keuze 

7.4.5 Aandacht voor pedagogische en maatschappelijke betekenis  
• Participatie DOOR/VIA vrije tijd aan smlv 

o Vraag hoe smlv vorm kan krijgen, hoe kansen creëren  
o Werking en identiteit in vraag stellen en aanpassen ifv diverse deelnemers 

• 3 shifts voor aanbieders 
o Lidmaatschap naar betekenis in buurt/stad 
o Toegankelijkheid naar bruikbaarheid voor deelnemers 
o Categoriaal naar sociaal-ruimtelijk 
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8 LES 6 KEKI – HET BELANG VAN HET KIND: EEN STAPPENPLAN  

• Kinderrechtenkader centraal  
• Hoe belang kind in praktijkcontexten realiseren?  
• Casus: wat zijn argumenten voor mondmaskerplicht?  

o Met en door kind  
o Voor of tegen?  

• Kinderrechtenverdrag  
o Gaat niet enkel over bescherming 
o Ook over actorschap  

8.1 KORTE INTRODUCTIE: KEKI  
• Kenniscentrum kinderrechten  

o Unieke non-profitorganisatie op gebied van kinderrechten  
§ In VL en in buitenland  

o Gefinancierd door OH (departement CJM) 
o Ingebed in netwerk van universiteiten en hogescholen  
o Para-parlementaire organisatie  

§ Vertrekt vanuit wetenschappelijk onderzoek  
o Sleutelactor co-creatie nieuwe kennis over kinderrechten  
o Brug tussen  

§ Onderzoek  
§ Beleid  
§ Praktijk  

• Rol KeKi  
o Bestaande kennis en expertise over kinderrechten verzamelen, delen  
o Kennis bruikbaar en toegankelijk maken  
o Voor ≠ professionele contexten  
o Waar hiaten/kennis bestaan of waar nodig  
o Nieuwe kennis creëren of co-creëren  

• Streefdoel  
o Positie K&J in smlv versterken en erkend te krijgen  
o K&J opgroeien in rechtvaardige, solidaire, menswaardige en inclusieve smlv  
o Centraal: respecteren en waarborgen van kinder- en mensenrechten 

• 1978: opgericht door prof Eugeen Verhellen  
• 2012: nieuw decreet/wetgevend kader  

o Samenwerken met 4 partners 
o Betreffende vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid  
o Departement CJM, Vlaamse OH 

• Kennis en kunde  
o Kruispunt waar kennis, vaardigheden, ideeën, attitudes over kinderrechten 

samenkomen 
o Gebruiken – ontwikkelen – verzamelen – verspreiden – activeren  

• 3 rollen  
o Kennis > platform > labo  
o Platform: verbinden, zoeken naar partners  
o Labo: hoe kennis creëren, hoe rechten toegankelijk maken  
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• Werkingsprincipes  
o Wetenschappelijke werkwijze  

§ Wetenschappelijke methode  
§ Samenbrengen, opbouw, uitdragen en toepasbaar maken kennis 

o Interdisciplinaire benadering  
§ Perspectieven uit ≠ invalshoeken  
§ Nl. uit humane wetenschappen, niet hiertoe beperkt  

o Kritisch-emancipatorische reflectie  
§ Bevraagt uitgangspunten van kinderrechten  
§ (V)erkent mogelijkheden en beperkingen van concept kinderrechten  

• = kritisch  
§ Kinderrechten als hefboom die sociale verhoudingen kan wijzigen  
§ In richting van besef grotere menselijke waardigheid  

• = emancipatorisch 
§ Evenwicht  

• Distantie 
• Betrokkenheid 

o Dynamisch omgaan met kennis  
§ Proces waarbij ≠ actoren betrokken  
§ Sprake van verzamelen, delen, maken en/of creëren van kennis  
§ Voortdurende dialoog  
§ Samen reflecteren = constante factor in proces 

• Werkwijze  
o Context > kinderrechten  
o Starten vanuit context, vraag, probleem, situatie  
o Op welke manier zijn kinderrechten toepasbaar?  

§ Beleidsadvies 
• Vb.: hoe kijken en meten hoe kinderrechten vergroten  

§ Onderzoeksopdrachten  
• Van klein/groot zijn  
• Hoe kijken kids naar ≠ departementen van beleidsadministratie  

§ Vorming en training 
§ Research on Stage 

• Jaarlijks evenement 
• Onderzoek op podium  
• Dit jaar podcasts  

§ Kinderrechtendatabank  
§ Publicaties 
§ Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) 
§ Academische brug 

• Partners proberen koppelen  
• Vb.: kinderrechten en ethiek, kids betrekken in onderzoek  

o Op ≠  niveaus  
§ Vlaams 
§ Nationaal 
§ Europees 
§ Internationaal  
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8.2 HET BELANG VAN HET KIND  
Art. 3, 1ste lid IVRK: “Bij alle maatregelen betreffende kids, ongeacht genomen door openbare of 
particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 
autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.” 

• Engelstalige versie: ‘Shall be a primary consideration’ 
• ‘Belang van het kind’: Wat? Hoe? Wie? Wanneer? Waarom?  
• Algemene commentaar nr. 14 VN Comité rechten van kind 

o Autoritatieve lezing van artikel 3, eerste lid IVRK 
o Belang kind dieper uitwerken  

• Belang kind als interpretatief beginsel  
o Materiaal recht en procedureregel  
o Hoeksteen van IVRK  
o IVRK: internationaal verdrag voor rechten van kind  

• IVRK bepaalt in artikel 3  
o Belangen kind 1ste overweging bij maatregelen die minderjarigen aanbelangen  
o Beslissingen in belang van kind  

§ Zeer ernstige, ingrijpende zaken  
§ Kleinere, dagdagelijkse beslissingen  

• Kernelementen  
o Iedere beslissing die belang jongere raakt  

§ Recht hun belangen worden beoordeeld  
§ Verplichting voor volwassenen, niet vrijblijvend 

o Belang kind kan voor rechtbank ingeroepen  
§ In zaken met minderjarigen  
§ Soms rechter verplicht belang kind overwegen  
§ Vb.: verblijfsregel na echtscheiding  

o Belang kind in overweging nemen  
§ Voortdurend bewustzijn positie minderjarige  
§ Bij beoordelen/bepalen beslissing en bereidwilligheid  
§ Prioriteit geven aan belangen  

o Minderjarige bekwaam om recht zelfstandig uit te oefenen  
§ Rekening met leeftijd en maturiteit  
§ Meerdere interpretaties wetgeving  
§ Interpretatie gekozen in belang kind  

• Ook elders terug te vinden  
o In IVRK  
o In andere rechtsbronnen  

§ Paragraaf 2 of the 1959 declaration of the rights of the child 
§ Optional protocollen bij het IVRK  
§ Article 5 (b) CEDAW 

o Kan in ≠ contexten en gradaties  
§ Vb.: adoptie  

• Drievoudig concept  
o Fundamenteel interpretatief beginsel  

§ Ondeelbaar  
§ Alle rechten hangen samen  
§ Alle rechten in belang van kind  
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o (Substantief) recht  
o Procedureregel  

• IVRK is één en ondeelbaar  
o Geen hiërarchie tussen rechten en verdrag  
o Zegt nog steeds weinig over hoe belang invullen  

• Kinderrechtenverdrag  
o Rechten met elkaar verbonden  
o Moeten als één geheel worden beschouwd  
o 4 algemene principes 

§ Non-discriminatie 
§ Recht op (over)leven en ontwikkelen  
§ Recht om gehoord te worden  
§ Belang van het kind  

• Wisselwerking met art.12 IVRK 
o Sterk verworven met recht om gehoord te worden  

§ AC nr. 12 – aanvullende rollen 
§ Methodologie kids horen en betrekken in alle zaken die hen aanbelangen  
§ = belang van kind 

o In België en VL: Leeftijd van 12 lijkt drempelmoment ifv recht om gehoord te worden  
§ ‘Vermoeden van’ à juridische fictie 
§ Baby's en jonge kinderen hebben net als andere kinderen recht  
§ Kunnen niet op dezelfde wijze als ouderen hun mening geven  
§ Drempelmoment vermoeden van recht op gehoord worden  

8.3 HET STAPPENPLAN  
• Kleine historiek  

 

o Vanuit 4 principes van kinderrechten  
§ Makkelijker zicht op realisatie van rechten  
§ Leidraad om schendingen te voorkomen  
§ Vormen grondslag van elk handelen  

o Vb.: jongeren onder 13 niet op internet  
§ Bedrijven willen er niet mee bezig houden  

o Europese conferentie 
§ Algemene commentaar bespreken  
§ Wat doen jullie daarmee?  

o 2017: gevraagd synthese maken over commentaar  
§ Werkbaar ding van maken  

o Hoe passen praktijkwerkers belang van kind toe?  
o Stappenplan  

§ Eerste aanzet 
§ Opnieuw stofferen: hoe gaan praktijkwerkers ermee om?  
§ Micro, meso, macroniveau  
§ Wat doen om belang van kind in te vullen?  
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• Waarom?  
o ‘Belang van kind’: passe-partout? Complex? Dynamisch? elastisch? 

§ Belangrijkste elementen gebruiken als passe-partout 
• Iedereen kan weg daarin kwijt  
• Complex begrip  
• Dynamisch & elastisch  

§ Risico op lippendienst bewijzen aan KR’en  
• Voorbij aan wat nodig is om vanuit kinderrechten te voldoen  
• Aantal stappen doorlopen tot uitkomst komen  
• Reflectie ontbreekt  

§ Beslissing baseren op argumenten ontleend aan KR’en 
• Reflectief 
• Kritisch 
• Overschouwend 
• Participatief 

o ‘Belang van kind’ als verplichting  
§ Gericht op volledige en daadwerkelijke genot  
§ Van alle in verdrag erkende rechten  
§ Én holistische ontwikkeling van kind  

• Intermezzo  
o Metafoor van ijsberg: kinderrechten meer dan alleen juridisch vehikel  
o Vormgegeven en gerealiseerd door(heen) interactie en relaties  

§ Gereflecteerd in attitudes, waarden, gedragingen, cultuur, opvattingen  
• Impliciet en expliciet 

§ Vereist reflectie over  
• Hoe naar kids en kindertijd  
• Machtsverhouding kinderen-onszelf  

• Wie?  
o “Door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door 

rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen” 
§ Regeringen 
§ Gerechtelijke en bestuurlijke autoriteiten 
§ Overheidsinstanties 
§ Civiele samenleving 
§ Praktijkwerkers 

o Ouders niet uitdrukkelijk vermeld in artikel 3, lid 1 IVRK 
§ Allereerste zorg = andere formulering 

o Praktijkwerkers en professionals in diverse professionele contexten en sectoren 
§ Ondanks en dankzij expertise! 

• “Oordeel van volwassene over belangen van kind niet zwaarder 
wegen dan plicht alle rechten van kind Verdrag eerbiedigen." 

• Cf. lippendienst bewijzen aan KR’en 
• Professionals als poortwachters 
• Rechten hebben =\= rechten krijgen 

• Wanneer?  
o Bij alle maatregelen 

§ Idealiter voor maatregel genomen wordt  
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§ Maatregelen, vragen, beslissingen, acties  
§ Striktheid van verplichting varieert  

• Afhankelijk van context en situatie  
o Betreffende kinderen – 18 jaar 

§ Individueel kind 
§ Specifieke groep kinderen  
§ Generieke groep kinderen  
§ Afhankelijk van groep zal benadering verschillen  

• Hoe: 5 stappen  
o Stap 1: basisprincipes 
o Stap 2: minderjarige centraal 
o Stap 3: situatie en vraag 
o Stap 4: analyse en afweging 
o Stap 5: beslissing 
o Juridisch maar ook maatschappelijk iets  

§ Gereflecteerd in W&N in smlv  
§ Vertrekken van veronderstellingen  

• In andere landen anders ingevuld 
• Verschillen naargelang afweging  
• Belangen die worden belicht  

 

8.3.1 Stap 1 De basisprincipes 
• Start vanuit perspectief van minderjarige  

o Wat is reflex?  
o Hoe beleefd hij situatie?  
o Empathie  

• Zorg voor authentieke en ervaren actoren  
o Vertrouwen  
o Betrouwbaarheid 
o Benaderbaarheid 
o Afhankelijk van persoon tot persoon  
o Manier om bij jongere aan te sluiten  

• Zorg voor veilige en kindvriendelijke omgeving  
o Tijd en ruimte 
o Onderzoek: wat is kindvriendelijke rechtbank? Aandacht voor kind?  
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• Faciliteer multidisciplinaire samenwerking  
o Vier-ogen-principe 

§ 2 mensen die mee kijken naar zaak  
§ Bewust zijn van bril die je op hebt  

o ≠  brillen  
o Kritisch zijn voor onszelf  

• Denk vooral na over info-uitwisseling  
o Wat is deontologisch en/of wettelijk kader waaraan gebonden? 
o Jongeren inlichten  

• Geef prioriteit aan processen waar minderjarigen bij betrokken zijn  
• Recht om gehoord te worden  

o Recht, geen verplichting  
o Uitleggen waarom deelname belangrijk is 

• Vb.: mondmaskerplicht  
o Debat beperkt tot medische experten  
o Welke expertise nog nodig? 

8.3.2 Stap 2 Minderjarige centraal  
• Hoe ervoor zorgen dat afgestemde info beschikbaar is?  

o Rekening houdend met leeftijd, rijpheid, taal, geslacht, cultuur  
o Welke elementen meenemen  
o Afgestemd op behoeften van minderjarige  

• Op welke manier minderjarige bij dit proces betrokken?  
o Jongere moet eerst weten waarom? Welke manier  
o Doorloop stappenplan  

• Hoe tijdens besluitvormingsproces rekening houden met context en specifieke kenmerken? 
o Non-discriminatie  
o Drempels, problemen oplossen, opheffen  

8.3.3 Stap 3 Situatie en vraag  
• Wat is situatie? Wat is mening van minderjarige over situatie? 
• Wie nog meer bij situatie betrokken? 

o Belang kind als eerst overwegen  
o Bredere context  

• Lijst van actoren en/of belanghebbenden maken 
• Info waarover niet beschikt?  

o Deel van wetenschap 
o Soms onzekerheid  
o Vb.: impact mondmaskers op ontwikkeling op lange termijn  

• Wat nog ophelderen? 
o Scherp communiceren met jongeren  
o In kaart brengen obv wat met gesprek beginnen  

• Welke beslissing (daadwerkelijk) nemen? 
• Vb.: impact op onderwijs en mentaal welzijn bij in quarantaine gaan  
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8.3.4 Stap 4 Analyse en afweging  
• Wat is effect van beslissingen op leven en rechten van minderjarige?  
• Volgende elementen in overweging 

o Zorg, bescherming en veiligheid 
§ Wat zijn gevolgen van beslissing voor zorg, bescherming en veiligheid mj? 

o Identiteit 
§ Welke rol spelen kenmerken van identiteit kind bij nemen van beslissing? 
§ Vb.: seksualiteit, cultuur, religie etc. 

o Familie, verwanten en netwerk 
§ Heeft beslissing mogelijk gevolgen voor gezinsleven en in welke mate?  
§ Is er impact op contact met belangrijke anderen? 

o Kwetsbaarheden 
§ Hoe in beslissing rekening gehouden met mogelijke kwetsbaarheden  
§ Vb.: handicap, leven op straat, misbruik, etc. 

o Onderwijs 
§ Heeft besluit invloed op toegang tot onderwijs? 

o Gezondheid 
§ Heeft beslissing invloed op emotionele, psychische, fysieke, sociale welzijn? 

o Vrije tijd 
§ Welke invloed op vrijetijds- en recreatieactiviteiten van kind? 

• Cfr. GC No. 14: assessing and determining 
• Hoe beschouwt mj situatie en elementen?  

o Hoe beschouwen anderen de situatie en elementen? 
• Maak afweging van ≠  elementen 

o Hun impact  
o Werk ≠  alternatieve beslissingen uit  

• Houd rekening met ≠  (tegenstrijdige) belangen van mj en anderen   
• Let op voor vermeende conflicten  

o Besteed bijzondere aandacht aan echte conflicten 
o Conflicten oplossen  

• Belang van kind moet eerste overweging zijn  
o Maar zeker niet enige (eerste) overweging! 

8.3.5 Stap 5 Beslissing 
• Nood aan (her)evaluatie? 

o Context en perspectieven kunnen veranderen  
• Motiveer en spreek beslissing door 

o Op z’n minst 
§ Beslissing 
§ Afweging 

o Hoe, waarom en in welke mate perspectief van mj aan boord genomen  
• Is er beroep mogelijk?  

o Zo ja: jongere op hoogte stellen  
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8.4 EEN AANTAL CONCLUSIES  
• Niet belang van kind in alle omstandigheden laten doorwegen  
• Geen pasklaar antwoord 
• Generiek stappenplan 

o Nood aan verdere stoffering 
§ Het kind? Hoe betrekken?  
§ Het belang? Aandacht constante reflectie  

o Tool voor reflectie – geen normatief kader 
§ Geen houvast/inhoudelijke beslissingsaanzet  

• Praktisch inzetbaar? 
o Focus op micro – meso – macro niveau?  
o Te groot? Tijd en ruimte maken voor vorming  
o Plan aanscherpen binnen werking  
o Wetsvoorstel indienen, toelichten welke impact op K&J  
o Advies maar niet bindend  

• Geen Engelstalige versie – nood aan Europese perspectieven 
o Delen met andere mensen, inspireren  
o Weten hoe anderen ertegenover staan  

• Zoveel tools, dingen, wat doe je ermee?  


