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Montaigne (1533-1592), schrijver, filosoof, politicus, wil dat een jongere inzicht 
krijgt in zichzelf, dat hij een flinke dosis psychologisch doorzicht en moreel 
inzicht verwerft. Hij moet leren wat weten en niet-weten is; wat moed is en 

matigheid en rechtvaardigheid; wat het verschil is tussen eerzucht en hebzucht, 
tussen dienstbaarheid en onderworpenheid, tussen losbandigheid en vrijheid; 
aan welke tekenen men een waar en blijvend geluk herkent; in hoeverre men 

bang moet zijn voor sterven, pijn lijden en schande; welke drijfveren ons in 
beweging brengen en wat de herkomst van al die verschillende innerlijke 

roerselen is. Want het lijkt me dat de eerste leringen waarvan men zijn geest 
moet doordringen die moeten zijn welke zijn gedrag en oordeel vormen, 

die hem leren zichzelf te kennen en goed te sterven en goed te leven.

— Alexander Roose, ‘De vrolijke wijsheid: Zoeken, 

denken en leven met Michel de Montaigne’

We durven het al eens vergeten, een onbezorgde jeugd is niet alleen 
iets wat wij onze kinderen toewensen, het is ook een recht dat kinderen 
wordt gegarandeerd door het Internationaal Verdrag van de Rechten van 
het Kind.

Dit Verdrag zegt letterlijk dat “het kind op grond van zijn lichamelijke 
en geestelijke onrijpheid [en] omwille van zijn kwetsbaarheid nood heeft 
aan bijzondere zorg en bescherming”.

Ik stel dagelijks vast dat kinderen en ouders zich nauwelijks bewust 
zijn van het bestaan van dit verdrag en de implicaties ervan. We hebben 
een juridische plicht om kinderen een goede jeugd te geven. Kinderen 
en jongeren hebben enkele basisrechten waar wij, volwassenen, garant 
voor moeten staan.

Als juriste wil ik graag op dit thema, rechten van jongeren en hun rechts-
positie, ingaan omdat ik stellig geloof dat we jongeren hun basisrechten 
moeten aanleren, zodat ze meer kennis hebben en beter voorbereid zijn 
wanneer deze geschonden worden.

Daarnaast is het ook belangrijk om de wetgeving rond de jeugdhulpver-
lening te schetsen. Wat heeft de wetgever geregeld voor de jongere in 
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nood of in gevaar? Hoe kunnen we de jongeren best begeleiden wanneer 
deze hulp nodig hebben, buiten de context van het gezin.

Ik geef een kort juridisch overzicht van de basisrechten van minderjarigen 
en van de hulpverlening die wettelijk vastgelegd zijn in een Internationaal 
Verdrag, in Federale wetten en Decretale Gemeenschapsregelingen.

WAT IS DAT RECHT, JURIDISCH GEZIEN?
De rechten die onze kinderen beschermen zijn een geheel van internati-
onale, federale wetten en gemeenschapsdecreten. Ik overloop deze kort.

Internationale wetgeving
Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) van 
20!november!1989
Niet alleen de federale Belgische wetgeving, maar ook de internationale 
regelgeving vormen de basis en het kader voor de rechten van jongeren 
vandaag.
Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd in 1992 
door België aangenomen en reeds in 1991 door de drie gemeenschappen 
decretaal goedgekeurd.
Dit belangrijke verdrag gaat over drie belangrijke basisrechten: protec-
tierechten, provisierechten en participatierechten, veelal samengevat als 
‘de drie P’s’.
De Protectierechten beschermen kinderen tegen mishandeling en ver-
waarlozing, tegen uitbuiting door arbeid of oorlogsomstandigheden, 
en verwijzen naar het recht op bescherming in het algemeen en voor 
kwetsbare groepen zoals vluchtelingen (niet-begeleide minderjarigen) of 
kinderen met een handicap in het bijzonder.
De Provisierechten garanderen noodzakelijke voorzieningen voor kinde-
ren om zich te kunnen ontwikkelen. Hieronder vallen het recht op onder-
wijs, jeugdwerk, hulpverlening, gezondheidszorg enzovoort.
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De Participatierechten zijn erop gericht om te kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijk leven. Dit gaat over het recht op inspraak, het recht om 
samen te komen, het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op 
vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst.
Voor elk van de drie P’s geldt dat een kind, wanneer één van deze rechten 
geschonden wordt, het recht heeft om gehoord te worden en het recht 
heeft op bijstand.

Er is een onderlinge a!ankelijkheid tussen de drie P’s: geen bescherming 
zonder voorzieningen en betrokkenheid van de kinderen, geen voorzie-
ningen zonder participatie en bescherming, geen participatie zonder 
voorzieningen en bescherming.
De vier belangrijke basisprincipes van het Verdrag zijn: het verbod op 
discriminatie (art."2), Het belang van het kind (ar. 3), het recht op leven, 
overleven en ontwikkeling van het kind (art."6) en het recht van het kind 
op participatie (art."12).

Het Kinderrechtencommissariaat en de Kinderrechtencommissaris waken 
sinds 1997 over de naleving van het Verdrag in de Vlaamse Gemeenschap.
Het Kinderrechtencommissariaat is op de eerste plaats een ombudsdienst 
waar zowel jongeren als volwassenen terecht kunnen met vragen en 
klachten door of voor minderjarigen. Sinds 2014 is er een gratis telefoonlijn 
aan verbonden.
De problemen waarvoor jongeren en volwassen het Kinderrechtencom-
missariaat bellen zijn velerlei: geen toegang krijgen tot bepaalde diensten 
of hulpverlening, niet correct behandeld zijn, niet de juiste info ontvangen 
hebben, discriminatie, lang moeten wachten op een hulpvraag enzovoort.
Verder sensibiliseert het Kindercommissariaat de bevolking over ‘kinder-
rechten’ door publicaties, persberichten, communicatie enzovoort. Er is 
ook extra aandacht voor de maatschappelijke participatie van minderjari-
gen door de oprichting van een jongerenparlement.
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de leefwereld van kinderen 
en jongeren, waarbij de resultaten jaarlijks worden gepresenteerd aan het 
brede publiek, en meer in detail in het Vlaams Parlement.
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Federale wetgeving
De wetten van 1912, 1965 en 2006
De eerste wet op de kinderbescherming van 15!mei 1912
De eerste federale wet op de kinderbescherming dateert van 1912 en 
kwam tot stand in de woelige tijd van de industrialisatie. Rond 1900 had-
den kinderen geen apart rechtsstatuut en kenden ze geen enkele vorm 
van bescherming. De focus lag vooral op de bescherming van de maat-
schappij.
Er werd een kinderrechter aangesteld die uitspraken kon doen met be-
trekking tot de bewaring en opvoeding van kinderen voor onbepaalde 
duur en in het belang van het kind.
Voor het eerst kon een rechter ouders ook uit hun ouderlijke macht ontzet-
ten omwille van zwaar misbruik. Niet zelden leidde dit tot een verwijzing 
naar tuchthuizen waarin kinderen terechtkwamen tot ze meerderjarig 
waren.

De Wet van 8!april!1965 betre"ende de jeugdbescherming
Pas in 1965 kwam er een tweede belangrijke federale wet, na de gevolgen 
van de beide wereldoorlogen en de grote ellende die zoveel kinderen 
moesten doorstaan. De aandacht ging nu primordiaal naar de minder-
jarige en de bescherming van het kind, de notie ‘kind in gevaar’ werd 
ingebracht. Naast de gedwongen, gerechtelijke bescherming opgelegd 
door de jeugdrechter, die tal van pedagogische maatregelen kon nemen 
voor de minderjarige en voor de ouders, kwam er een meer sociale en 
vrijwillige hulpverlening die naast de gerechtelijke hulpverlening ontstond. 
Het aantal opvangmogelijkheden voor jongeren breidde ook sterk uit.
De strafrechtelijke meerderjarigheid verschoof toen van zestien naar acht-
tien jaar, al bleef het mogelijk om een zestienjarige naar een volwassen 
strafrechtbank te verwijzen in het geval van zware feiten (Uithandenge-
ving). In die tijd konden jongeren ook nog in de gevangenis geplaatst 
worden, voor een periode van maximum veertien dagen.
Bijkomend werd het Parket Jeugdbescherming opgericht, gespecialiseerd 
in proces-verbalen van minderjarigen die als misdrijf omschreven feiten 
plegen (MOF) én van minderjarigen in gevaar. Het recht op een advocaat 
voor jongeren werd ingevoerd.
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Toen ik in 1985 stage liep op het jeugdparket in Antwerpen merkte ik dat 
er al heel wat beslissingen over de minderjarige genomen waren door de 
procureur en de jeugdrechter, alvorens een advocaat werd toegewezen 
aan de minderjarige. Hierdoor kwam de verdediging van de advocaat 
vrijwel altijd te laat en hadden ze ook een figurantenrol waarbij ze zich 
dikwijls gedroegen naar de wijsheid van de rechtbank, wat een pro forma 
aanwezigheid inhield. Ik startte een pilootproject, de ‘jeugdpermanentie’, 
waarbij een groep advocaten op vrijwillige basis sneller en deskundig 
minderjarigen begeleidde en verdedigde voor de jeugdrechtbank.

In 1994 werd een advocaat aan de minderjarige toegewezen en de verte-
genwoordiging van jeugdadvocaten ingevoerd, meteen vanaf de eerste 
kabinetszitting bij de jeugdrechter.
Zij nemen het eerste contact op met de minderjarige, de procureur en 
de jeugdrechter. Jeugdadvocaten krijgen een opleiding van tachtig uren 
in juridische en niet-juridische vakken, in theorie en praktijk. Dit was een 
grote verbetering voor de rechtsbijstand voor minderjarigen voor de 
jeugdrechtbank.

De wetten van 15!mei en 13!juni 2006 betre"ende de jeugdbescherming, 
het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven 
feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte 
schade.
Voorop staat de responsabilisering van de jongere en zijn ouders door 
nieuwe alternatieve sancties wanneer minderjarigen ‘feiten begaan mis-
drijf geheten’, en de zorg voor een betere bescherming van de rechten van 
de jongeren. Een geheel aan herstelmaatregelen zoals gemeenschaps-
dienst, leerproject, herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg 
wordt legaal vastgelegd.

De Decretale wetgeving in Vlaanderen
Van jeugdbescherming gaat men naar jeugdbijstand en pleit men voor 
emancipatorische hulpverlening op basis van open communicatie met de 
jongere die voortaan participeert aan zijn eigen hulpverleningstraject.

527245_112 Verlies ze niet.indd   63 27/09/2018   12:45:39



64 Verlies ze niet!

Het eerste Decreet voor de Bijzondere Jeugdbijstand van 27!juni 1985
Hier wordt de sociale of vrijwillige hulpverlening voor minderjarigen verder 
uitgewerkt.
Het Decreet van 4"april"1990 brengt het begrip “jongeren die in een ‘POS’ 
zitten”, een problematische opvoedingssituatie, naar voor.
“Een problematische opvoedingssituatie is een toestand waarin de fy-
sieke integriteit, de a#ectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooi-
ingskansen van minderjarigen in het gedrang komen door bijzondere 
gebeurtenissen, door relationele conflicten of door de omstandigheden 
waarin zij leven.”

Het Decreet van 7!mei 2004 betre"ende rechtspositie van de minder-
jarige in de Integrale Jeugdhulp
Naar analogie met de provisie-, protectie- en participatierechten in het 
Kinderrechtenverdrag (VRK) hebben jongeren in de hulpverlening recht 
op jeugdhulp, rechten in de jeugdhulp en rechten door de jeugdhulp.

Het Decreet Integrale Jeugdhulp van 7!mei 2004
De hoofdbetrachting is om de jeugdhulpverlening sectoroverschrijdend 
en intersectoraal af te stemmen op de hulpvraag van de jongere.

Het Decreet Integrale Jeugdhulp van 12!juli 2013 (vervolledigd), in wer-
king getreden op 1!maart 2014
Met Integrale Jeugdhulp wordt het Vlaams erkende en gesubsidieerde 
hulpaanbod via modulering aangeduid. Men spreekt nu over de buitenge-
rechtelijke jeugdhulpverlening die bestaat uit Rechtstreeks Toegankelijke 
Jeugdhulp (RTJ) en Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRT).
Bij de RTJ kan de hulpvrager vrij terecht voor onthaal, vraag- en aan-
bodverheldering en voor een hulpverleningsvoorstel in een concrete, 
eenvoudige module.
Om meer gespecialiseerde of residentiële hulpverlening te bekomen start 
de NRT jeugdhulp op. De intersectorale toegangspoort (ITP) beslist over 
de toegang tot verdere hulpverlening. Dit gebeurt via het aanmelddo-
cument A door de jeugdhulpaanbieder en wordt elektronisch bezorgd 
aan het ITP. Er is een team indicatiestelling dat de hulpvragen screent 
en het voorstel beoordeelt, soms nog advies en bijkomende diagnostiek 
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aanvraagt bij een multidisciplinair team (MDT) en het indicatieverslag geeft 
dan aan welke hulp wenselijk is.
Hiernaast is er de jeugdhulpregie waar de jeugdhulpregisseur dossierbe-
heerder is en deze gaat op zoek naar de juiste match tussen de aanmelder 
en de cliënt waarna in theorie de hulpverlening opgestart wordt.
De gerechtelijke jeugdhulp blijft en kan met een hoogdringende of 
niet-hoogdringende procedure ingrijpen wanneer de situatie voor de 
jongere bedreigend en/of onveilig is. Twee daartoe gemandateerde 
voorzieningen, de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) en de Ver-
trouwenscentra Kindermishandeling (VK), verwijzen dan door naar het 
Openbaar Ministerie en vervolgens naar de jeugdrechter binnen de fami-
lierechtbank. Die kan de jongere een pedagogische maatregel opleggen 
en gedwongen plaatsen in een instelling omwille van een VOS (veront-
rustende opvoedingssituatie) en maatschappelijke noodzaak (mano), 
wanneer de jongere dringende hulpverlening nodig heeft. De jongere 
kan dan geplaatst worden in een onthaal- en oriëntatiecentrum, observa-
tiecentrum voor gespecialiseerde begeleiding, in een pleeggezin, in een 
semi-residentiële voorziening, in een psychiatrische instelling of in crisis-
opvang of in een politiecel wanneer er geen plaats beschikbaar is. Meer 
info over de verschillende opvangvoorzieningen voor jongeren vind je op 
de website van Jeugdhulp, alsook in het jaarrapport van het Agentschap 
Jongerenwelzijn waar je een evaluatie en evolutie van de hulpvragen en 
aangeboden hulpaanbod terugvindt en waar het gedi#erentieerd hulp-
aanbod voor jongeren uitvoerig besproken wordt.

Deze gerechtelijke jeugdhulp die verloopt via procureur en jeugdrechter, 
treedt niet enkel op bij een VOS en mano maar ook wanneer een jongere 
feiten begaat misdrijf geheten (MOF). De jeugdrechter kan dan straf- en/
of herstelmaatregelen opleggen zoals een gemeenschapsdienst, of een 
herstelbemiddeling voorstellen, een ambulante psychologische of psychi-
atrische begeleiding opleggen, of plaatsen in een gesloten instelling, in 
een ziekenhuis, dienst voor alcohol- en drugverslaving in een jeugdpsy-
chiatrische dienst in het jeugddetentiecentrum in Everberg (een vorm van 
jeugdgevangenis) voor twee maanden en vijf dagen.
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In het najaar 2018 komt er een nieuw Decreet Jeugdsanctierecht dat naast 
herstelalternatieven opleggen, jongeren ook langer kan plaatsen in geslo-
ten centra al naargelang de leeftijd.
Mogelijk kan dan een jongere vanaf twaalf jaar twee jaar geplaatst worden 
in een gesloten instelling, op veertien jaar vijf jaar en op zestien jaar zeven 
jaar wanneer de herstelmaatregelen zijn uitgeput.

KINDERRECHTEN UITGELEGD OP MAAT VAN JONGEREN
Rechten in verdragen en wetteksten zijn één ding, maar wat betekenen ze 
concreet voor jongeren? Sommige rechten zijn erg belangrijk voor een goe-
de jeugd, maar worden door kinderen als minder belangrijk aangevoeld. 
Het recht op onderwijs is heel belangrijk, maar wordt bij ons wettelijk ver-
plicht waardoor jongeren zelden worden geconfronteerd met het schenden 
van dit recht. Andere rechten lijken ogenschijnlijk niet zo zwaar, maar de 
schending ervan wordt in de praktijk veel meer door jongeren gevoeld. Dit 
is onder andere het geval met het recht om gewoon jong te kunnen zijn, of 
het recht op een positieve jeugd, het recht op bescherming tegen geweld 
en het recht op hulpverlening. Wanneer jongeren bij TEJO langskomen, dan 
blijkt het schenden van één van deze rechten het meest op hen te wegen.

Het recht op een positieve jeugd

Mats was dertien toen hij bij TEJO langskwam. 
Hij was een kind van gescheiden ouders. Samen 
met zijn jongere broer had hij sinds de echt-
scheiding een week-weekregeling.

Hij vertelde me dat zijn moeder erg verdrietig was 
omdat zijn vader telkens weer een nieuwe relatie 

begon met een andere vrouw, nota bene bijna altijd een 
vriendin van zijn mama. Papa deed helemaal niets aan het huishouden, 
dus regelde Mats dat allemaal. En alsof dat nog niet lastig genoeg was, 
mocht hij van zijn vader niet gaan voetballen in de week dat hij daar was. 
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En dat was de vraag van Mats aan mij, met tranen die over zijn wangen 
liepen; “Had hij recht op zijn wekelijkse voetbaltraining, had hij recht op 
die vrije tijd?”

Voetbal is maar één voorbeeld van een grotere behoefte aan vrije tijd of 
ontspanning.

Jongeren willen wel leeftijdsgerichte taken doen. Natuurlijk kan een 
jongere een handje toesteken in het huishouden, maar het is niet de be-
doeling dat een jongere van zodra hij of zij thuiskomt van school allerlei 
taken moet opnemen.

Het is ook niet de bedoeling dat jongeren dat soort van praktische 
zorgen met zich mee moeten dragen. Thuiskomen van school en even 
relaxen voordat je aan huiswerk begint, dat is iets wat elk kind zou moeten 
kunnen ervaren.

In de praktijk loopt het dikwijls anders. Meestal is er geen tijd voor echte 
vrije tijd, omdat kinderen ook nog naar de muziekschool moeten, of omdat 
ze te veel huiswerk hebben, of omdat ze nog van alles in het huishouden 
moeten doen.

De jongeren die bij mij in therapie komen, missen dikwijls dat moment 
om even niets te mogen doen. Ik hoor verhalen van kinderen die thuis 
komen en een lijst vol taken vinden. Andere jongeren komen altijd weer 
in een vuil huis terecht met de ontbijtspullen nog op tafel. Die kinderen 
moeten eerst nog een tafel vrijmaken, voordat ze eraan kunnen beginnen 
te werken. Elk kind/jongere zou even moeten bekomen van de schooldag 
en alle opgedane prikkels, door gewoon een kwartiertje op bed te liggen, 
een beetje te chillen en wat muziek te beluisteren, of even in stilte niets 
te doen.

Je kind warm ontvangen ’s"avonds na school, samen iets drinken en 
al heel even bijpraten, en dan pas aan het huiswerk en de andere taken 
beginnen, dat is wat jongeren nodig hebben om stabiel en vrij groot te 
worden. Dat is een recht op jong zijn dat elke jongere nodig heeft.

Natuurlijk is dat voor de ene ouder al makkelijker te organiseren dan 
voor de andere. De uren van je job, de financiële situatie en veel andere 
factoren spelen een rol in de tijd die je met je kind kunt doorbrengen. 
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Toch kun je niet alles aan die financiële situatie wijten. We leven in het 
algemeen in een maatschappij van too much: te veel hobby’s, te veel 
taken, te veel stress, te veel huiswerk, te veel afwezige ouders enzovoort. 
Terwijl net de rust essentieel is om welzijn te creëren. Zonder die vorm van 
welzijn is een jongere niet in staat om wat dan ook te leren.

Het recht op bescherming tegen geweld

We kregen bij TEJO de vraag of we Anna, een 
meisje van zeven jaar, konden opvangen. An-
na’s gezin kwam uit Servië en het maakt me blij 
om ook jongeren met een andere culturele ach-

tergrond goed te kunnen begeleiden bij TEJO. In 
Antwerpen krijgen we extra steun van Ann, vrijwillig 

therapeute en experte in interculturele bemiddeling, om 
zorgzaam te bemiddelen.
In het gezin had intrafamiliaal geweld plaatsgevonden en de vijf kinderen 
uit het gezin, allen tussen vijf en twaalf jaar oud, werden allemaal geplaatst. 
Haar leeftijd viel niet echt binnen onze doelgroep, maar we besloten een 
uitzondering te maken omdat er geen andere opvangbegeleiding mogelijk 
was tijdens de vakantieperiode en ze dringend hulp nodig had.
De eerste keer dat Anna kwam, zei ze niets en wilde ze niets. Pas op 
het einde van de sessie tekende ze de contouren van een klein huisje 
in potlood op een blad papier.
Ik probeerde rustig wat te vertellen, haar vertrouwen te winnen. Ik nodig-
de haar uit om de volgende keer samen te schilderen, in onze zandbak 
te spelen met schelpen en dieren, papieren bloemen te maken om ze 
te ruilen voor vele schelpjes op de geplande zeedag van de instelling 
waar ze toen verbleef.
Toen ze na de eerste sessie terug bij haar begeleidster kwam, vroeg ze 
om terug te mogen komen naar TEJO. Uiteindelijk zag ik haar acht weken 
lang en na een tijd ook haar één jaar oudere zusje Sandrina.
Beide meisjes reageerden verschillend op de feiten die gebeurd waren.
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Nadat hun mama voor de tweede keer had moeten vluchten voor het ge-
weld van haar man, zowel tegen zichzelf als tegen één van de kinderen, 
liet de vader zich opnemen in het Stuivenbergziekenhuis voor verdere 
begeleiding. Daar pleegde hij begin juli zelfmoord.
Anna bleef rustig en vond het vooral dom dat haar papa dit gedaan had 
en niet in therapie gegaan was zoals zij. Het ging goed in de instelling, 
maar ze miste haar mama enorm. Sandrina was erg boos, maar vooral 
verdrietig. “Het kan toch niet dat hij dat gedaan heeft?”, zei ze me. Vanaf 
eind juli zag ik haar apart van haar zusje.
Sandrina was een opstandig meisje, met een negatieve ingesteldheid. 
Ze zette zich tegen alles af, vond alles saai in de instelling en wou niets 
liever dan naar huis gaan.
Bij TEJO is er in de kelder een knutsel-schilderplek waar ik gedurende 
de twee zomermaanden met de meisjes knutselde en speelde en waar 
er veel verteld werd.
We speelden ‘de familie in dieren’ in de zandbak om de gezinsleden te 
verbinden en het trauma te verwerken. Dit is een toepassing binnen de 
creatieve therapie wanneer jongeren niet altijd woorden vinden en ze 
al spelend een aantal zaken vertellen.
Ik werkte aan hun zel!eeld via verhalen en door te schilderen…
Tijdens de laatste sessie van Anna vertelde ze glimlachend over het 
kleine huisje in potlood van de eerste keer en vroeg me of ik niet boos 
was dat ze toen niets had gezegd die eerste keer. Ik antwoordde haar 
dat ik dit normaal gedrag vond, dat ik een vreemde was die ze eerst 
diende te vertrouwen. Beide zussen schilderen nu een prachtig groot 
huis met veel kleuren en veel licht. Ze verlangden naar dit huis, hun thuis 
om terug bij hun mama te kunnen zijn.
De combinatie van de goede opvang in de instelling en de bijkomende 
therapie bij TEJO had gelukkig goed gewerkt. De meisjes hadden een 
helingsproces achter de rug en konden starten aan het nieuwe schooljaar.

Jongeren worden – veel meer dan we bese#en – geconfronteerd met 
geweld. Dat gaat zowel om geweld dat ze zelf meemaken, als vormen van 
geweld waar ze elders getuige van zijn. Sommige jongeren ervaren fysiek, 
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psychisch en seksueel geweld in hun gezin, maar nog veel meer kinderen 
en jongeren zijn getuige van verbale en/of fysieke agressie elders: op de 
straat, op de tram, op de speelplaats…

Dat geweld is veel nadrukkelijker aanwezig dan we ons realiseren. En 
er is niet alleen seksueel misbruik in het gezin of de familie maar ook 
seksueel misbruik door religieuzen in de kerk, trainers in de sportwereld, 
opvoeders in de instelling en op het internet…

Intrafamiliaal geweld kent veel vormen, zowel tussen partners als binnen 
het gezin of naar de kinderen toe. Het kan gaan om fysieke, emotionele 
en seksuele mishandeling of misbruik en economisch geweld, en dat in tal 
van vormen. Soms gaat het om kinderen die getuige of medeslachto#er 
van geweld in het gezin zijn, soms tussen broers en zussen, seksueel 
grensoverschrijdend gedrag door minderjarigen, oudermishandeling, eer-
gerelateerd geweld, gendergerelateerd geweld, huwelijksdwang, prosti-
tutie, stalking, loverboys of tienerpooiers, vrouwelijke genitale verminking, 
cyberpesten en vechtscheidingen.

In de kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 van huidig minister van 
Justitie Koen Geens en huidig minister van Binnenlandse zaken Jan 
Jambon blijft intrafamiliaal geweld terecht opgenomen als prioriteit. De 
hulpverlening gebeurt centraal in de Family Justice Centers waar er wordt 
beslist in functie van het hele gezin.

Naast intrafamiliaal geweld, is er het geweld op school of in de vrije 
tijd. Het gaat om alle vormen en alle plaatsen waar sprake is van fysieke, 
emotionele en seksuele mishandeling.

We onderschatten hoe zwaar al die vormen en voorvallen van geweld op 
jongeren wegen. Het hoeft niet altijd om buitensporig geweld te gaan om 
een kind uit zijn lood te slaan. Elke vorm van geweld, groot of klein, fysiek 
of verbaal en of het nu thuis, op school of in de vrije tijd is, is voor een kind 
een belasting. Het leidt mogelijk tot ernstige gezondheidsproblemen met 
gevolgen op korte en lange termijn, zowel fysiek, psychisch als seksueel.

Nog te veel slachto#ers kennen de weg naar de hulpverlening niet of 
durven uit angst voor nog zwaardere represailles niets te ondernemen. 
Nochtans moet de bevolking blijvend ingelicht worden, om slachto#ers 
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te helpen in de eerste plaats, maar ook om secundaire victimisatie te 
voorkomen. Nog veel te vaak zien we dat een kind dat zelf geweld heeft 
gekend, soms als kind of later als volwassene ook geweld gaat gebruiken.

Vergelijkend Europees onderzoek (CLEAR) gaf aan hoe moeilijk jongeren 
het met geweld hebben, ze hebben geen antwoorden op de twee grote 
vragen die geweld oproept: “Hoe kun je omgaan met geweld?” en, “Is er 
een plek waar je naartoe kunt als je geweld ervaart ten opzichte van jezelf 
of ten opzichte van iemand anders?”.

Het kind/jongere zal hoe dan ook een antwoord zoeken op het geweld 
dat het ervaart. En in de praktijk zien we dat er maar twee antwoorden 
gevonden worden: ofwel raakt de jongere in kwestie helemaal verlamd 
en ziek, ofwel gaat het zelf antwoorden met geweld.

In beide gevallen is de normale, gewenste ontwikkeling voor een kind 
verstoord, het wordt geconfronteerd met iets waar het geen antwoord 
op kent. Zowel een kind dat helemaal verlamd raakt als een kind dat zelf 
geweld gaat gebruiken, is niet meer in staat positieve stappen te zetten 
en mist een aantal kansen. In beide gevallen hebben de jongeren hulp 
nodig en zelden weten ze dat die hulp ook bestaat en kennen de weg 
erheen niet.

Bijkomend is de schaamte groot, zeker bij intrafamiliaal geweld. Het 
duurt doorgaans heel lang tot een jongere durft toe te geven dat er thuis, 
in het eigen gezin, geweld is. Weten dat er instanties bestaan waar je dit 
soort verhalen kwijt kunt, is dan ook essentieel voor alle jongeren die 
hiermee te maken hebben. Ze moeten weten waar ze hulp kunnen vinden.

Soms maakt het geweld zozeer deel uit van het leven van een jongere, 
dat die denkt dat het er gewoon bij hoort. Er ontstaat gewoontevorming.

Jongeren moeten blijvend ingelicht worden dat ze dit niet mogen aan-
vaarden als iets wat gewoon is en bij het leven hoort.

Dat jongeren dit vandaag niet weten is ontstellend. Het maakt ons duidelijk 
dat het bestaan van een Kinderrechtencommissariaat in deze maatschap-
pij geen luxe is! En het maakt eveneens duidelijk dat we blijkbaar geen 
plek hebben, in plaats of tijd, waar we dit aan jongeren kunnen meedelen.
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Dat een kind recht heeft op een geweldloze jeugd zal aangebracht 
moeten worden door ouders en andere opvoeders.

Ik wil tot slot nog een aantal zaken benadrukken. Bij veiligheid hoort ook 
een gezondere leefomgeving met een verbeterde luchtkwaliteit, net zoals 
een omgeving  waar kinderen/jongeren veiliger in het verkeer kunnen be-
wegen. Er is te veel onverantwoord rijgedrag (overdreven snelheid/rijden 
onder invloed) waardoor ouders terecht ongerust zijn om hun kinderen 
zelfstandig het verkeer in te sturen.

De situatie van jongeren en gezinnen die na weigering van hun asielaan-
vraag en in afwachting van hun repatriëring plots in gesloten woonunits 
terechtkomen, is eveneens precair. Ontstellend is ook het aantal vermiste 
niet-begeleide minderjarigen die naar ons land vluchtten. In België ver-
dwenen in 2017 maar liefst 618 van hen spoorloos van de radar. Ze worden 
gebruikt voor kinderarbeid, prostitutie of gedood om hun organen. Het 
zijn stuk voor stuk jongeren die dringend medische en/of andere hulpver-
lening nodig hebben. Net zoals de kinderen en jongeren in vluchtelingen-
kampen, zoals Moria op Lesbos (Griekenland), waar te veel asielzoekers 
in mensonterende omstandigheden samenleven. De fysieke en mentale 
gezondheid van deze kinderen en jongeren is vaak zo alarmerend dat ze 
zich van het leven willen beroven.

Waar zijn de verantwoordelijke overheden om dit leed ernstig te nemen 
en oplossingen uit te werken voor deze en gelijkaardige tragedies? (Bron: 
De Morgen, 3 september 2018).

Het recht op hulpverlening
Kinderen blijken heel vaak te denken dat ze hun problemen maar zelf 
moeten oplossen. Wanneer ze toch willen praten bij ernstige problemen, 
lijken ze niet te weten waar ze naartoe kunnen.

Bijna altijd begint het met problemen op school. Dan is er een leerkracht 
die het gedrag van een jongere opmerkt, zich zorgen maakt en er na een 
tijdje mee naar de directie stapt.
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De directie haalt er het CLB bij, en vervolgens soms ook het JAC (CAW). 
Soms komen die jongeren dan terecht bij een psycholoog of therapeut 
en/of verdere hulpverlening.

Vandaag weten de meeste jongeren én hun ouders niet waar ze heen 
moeten met de problemen die zich stellen bij hun kinderen. Ze gaan zoe-
ken naar een oplossing. En dat is een proces van heel veel wachten, op 
personen in de hulpverlening, op de nodige documenten, de te volgen 
procedure, de concrete voorziening. We leren elk kind dat het met een 
fysiek probleem naar de arts moet en die arts staat er dan quasi onmiddel-
lijk voor de patiënt. We moeten kinderen ook leren dat ze over een lastig 
probleem moeten kunnen praten en dat er op een eenvoudige, toegan-
kelijke manier gespecialiseerde hulp bestaat waar zij recht op hebben.

In 2014-2015 heeft het team ‘Action for teens’ samen met het onderzoeks-
centrum Lucas van Leuven gedurende twee jaar een Europese studie 
verricht rond mentale gezondheid van adolescenten in Europa: ADOCARE, 
binnen de Europese Commissie. In december"2015 werd een eindcongres 
gehouden in het Europees Parlement in Brussel over de stand van zaken 
betre#ende de geestelijke gezondheid van adolescenten in Europa en de 
nodige to do’s hierrond.

De participanten (vertegenwoordigers zowel als jongeren) kwamen 
uit België, Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Portugal, Slovenië, Spanje, 
Zweden, Zwitserland en Nederland. Ik heb samen met twee participeren-
de jongeren die bij TEJO therapeutische hulpverlening hadden gevolgd, 
meegewerkt aan dit Europees onderzoek.

Over de stand van zaken in casu geestelijke gezondheid bij adolescen-
ten stelde men dat er in Europa een steeds hoger aantal jongeren is dat 
hulp nodig heeft omwille van psychische problemen.

Daarnaast hadden de partners ernstige richtlijnen en aanbevelingen 
voor een betere hulpverlening voor alle jongeren met psychische proble-
men in Europa.

Er werd geadviseerd om een grotere beschikbaarheid van MG-
ZA-diensten (mentale gezondheid adolescenten) te realiseren en om 
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vooral snellere hulpverlening te organiseren, waarbij deskundigheid en 
ethische waarden gegarandeerd moeten zijn. De toegankelijkheid naar 
concrete hulpverlening moet beter worden en er dient een persoonsge-
richte behandeling naar de jongere te gebeuren. Er wordt gekozen voor 
meer geïntegreerde zorg met begeleiding én inbreng van de jongeren 
zelf, waarbij ook het hele gezin zoveel mogelijk betrokken wordt. Er dient 
ook een betere overgang gewaarborgd te worden voor MGZ-diensten 
van adolescenten naar MGZ-diensten voor volwassenen. Ook dient er 
gezorgd te worden voor een degelijke opleiding van de professionele 
zorgverleners. Nadruk wordt gelegd op zoveel mogelijk preventief optre-
den. En als laatste, maar niet onbelangrijk, besluiten de onderzoekers dat 
de mentale gezondheid bij adolescenten via beleid en wetgeving zoveel 
mogelijk bevorderd moet worden, met meer middelen en budget en dat 
er verder opvolgingsonderzoek moet gebeuren.

JONGEREN KUNNEN HUN RECHTEN MAAR BETER KENNEN
Zo ervaren ze het zelf
In de loop van 2014-2015 werd een Europees onderzoek naar kinderrech-
ten gevoerd (CLEAR, Children’s Legal Education Adapted Resources, zie 
www.clearproject.eu). Dit werd gecoördineerd vanuit Save the Children 
Roemenië, een hulporganisatie die zowel door studies als op het terrein 
opkomt voor het welzijn en de rechtspositie van kinderen.

Jongeren uit vijf participerende landen (Verenigd Koningrijk, Italië, 
 Spanje, België (Vlaanderen) en Roemenië) werden hierbij bevraagd naar 
hun kennis van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. 
De achterliggende idee van dit onderzoek was dat een verhoogde ken-
nis van hun rechtspositie wellicht ook het welzijn van de kinderen zou 
verhogen, en ze op die manier wellicht minder snel slachto#er of dader 
zouden worden.

Vanuit de Artesis Plantijn hogeschool in Antwerpen hebben we aan dit 
participatief onderzoek met jongeren deelgenomen.
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De verbijsterende vaststelling na twee jaar onderzoek was dat jongeren 
maar erg weinig kennis bleken te hebben van hun rechten. Ze leken niet 
te weten dat ze het recht hebben om beschermd te worden tegen geweld, 
dat ze het recht hebben om in goede omstandigheden groot te worden 
en dat er een recht op hulpverlening bestaat.

Als we jongeren echt willen helpen, is het namelijk niet alleen van be-
lang hen op de hoogte te brengen van het bestaan van het Internationaal 
Verdrag van de Rechten van het Kind, maar ook te weten wat die jongere 
ervaart als de meest belangrijke van al die rechten.

Over het antwoord op die laatste vraag bleek grote eensgezindheid 
te bestaan. Bijkomend bleek dat antwoord samen te vallen met precies 
datgene wat we ook in onze TEJO-praktijk het meest ervaren. Jongeren 
hechten erg veel belang aan het recht om gewoon jong te mogen zijn. Ze 
willen geen rugzakje vol negatieve ervaringen meeslepen en ze vragen 
zich af hoe ze zich kunnen beschermen tegen geweld. En bovenal stellen 
ze zich de vraag waar ze aangepaste en snelle hulp kunnen vinden wan-
neer ze met agressie of geweld worden geconfronteerd.

Er werden door het projectteam samen met de jongeren drie werkboekjes 
gemaakt met rechtsvergelijkende informatie voor jongeren van de partici-
perende landen. Het eerste werkboekje gaat over wetten en jong zijn, het 
tweede over het recht op bescherming tegen geweld en het derde over 
de weg naar informatie-wetgeving-hulpverlening en gerecht.

Daarnaast werd er ook nog een mooi didactisch werkboek gerealiseerd 
om in scholen mét educatie rond kinderrechten aan de slag te gaan.

Het vak kinderrechten ontbreekt in de huidige 
eindtermen
We moeten vaststellen dat het onderwijs in Vlaanderen zich vandaag 
weinig rekenschap geeft van de enorme nood die jongeren ervaren om 
hun rechten te kennen en die gerespecteerd te weten. Of, wanneer hun 
rechten geschonden worden, om te weten of ze recht hebben op hulp en 
waar ze die hulp kunnen vinden.
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In de laatste jaren van het secundair onderwijs, in het bijzonder in de 
humane richtingen van het aso, bieden sommigen scholen wel enkele 
lessen aan over het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. 
Dat gaat dan meestal over een beperkt aantal lesuren.

Dit is ruim onvoldoende om jongeren te informeren. In veel andere 
richtingen ontbreekt dit aanbod.

Het gevolg hiervan is dat we het gevoel van bescherming van onze 
kinderen overlaten aan de toevallige kennis binnen de gezinssituatie, aan 
zorgverleners of aan het kind zelf, dat nauwelijks tools heeft om met de 
schending van zijn rechten om te gaan.

Niettemin hebben jongeren echt wel vragen over hun rechten, meestal 
omdat ze een probleemsituatie ervaren.

Het vak ‘actief burgerschap’ dat in de nieuwe eindtermen komt zal hierin 
verbetering brengen. Meer hierover in deel vier.

Bij TEJO komen regelmatig jongeren aankloppen die in een problemati-
sche situatie zijn terechtgekomen en informatie komen vragen over hun 
rechtspositie en de mogelijkheden tot actie te onderzoeken. Soms raken 
jongeren ook in moeilijkheden omdat ze gedwaald hebben en de wetge-
vingspraktijk niet kennen.

In ons TEJO-Team in Antwerpen hebben we het geluk van twee rechters 
in ons midden te hebben, een jeugdrechter en een vrederechter, alsook 
een dokter in de rechten en een advocate die in een grote groepspraktijk 
werkt en gratis juridisch advies geeft aan onze jongeren.

Een greep uit de vragen die wij krijgen:
– Ik zou graag verder studeren maar mijn ouders willen mijn hogere 

studies niet bekostigen. Wat kan ik doen?
– Ik ben zestien en zwanger, mijn vriend is zeventien. Ik mag niet meer 

binnen thuis zolang ik geen abortus laat uitvoeren. Welke rechten heb 
ik? Wat kan ik doen? Wij willen ons kindje eigenlijk houden.

– Ik ben tien jaar, mijn ouders zijn gescheiden. Ik ben bang van de agres-
sieve vriend van mijn depressieve mama en durf bijna niet naar daar te 
gaan tijdens de week. Ze drinken allebei en mijn stiefvader gooit dan 
flessen naar me. Wat als er met mijn papa, die ik zo graag zie, iets zou 
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gebeuren? Het kan toch niet dat ik dan voor altijd naar mijn mama en 
haar vriend moet? Kan mijn papa iets regelen in zijn testament?

– Ik ben net achttien en leef in een aparte kamer, in het appartement 
van mijn vader en zijn vriendin. Er is geen enkele communicatie tussen 
ons. Ik eet alleen en zorg zelf voor mijn was. Ik heb al veel geweld mee-
gemaakt. Sinds mijn twaalfde weet ik dat ik homo ben, verder weet 
niemand dat. Op school kreeg ik een vriendje toen ik zeventien was. 
Nu moet ik naar de procureur gaan omdat de mama van mijn vriendje, 
die maar dertien is, klacht heeft neergelegd wegens verkrachting van 
haar zoon. Alle seksuele handelingen gebeurden met wederzijdse 
toestemming, ik wist niet dat hij op dertien jaar nog geen toestemming 
kon geven. Wat nu?

– Ik ben negentien jaar en misbruikt door mijn neef tussen mijn tiende 
en mijn veertiende. De therapie helpt me om steviger te worden en ik 
wil nu iets ondernemen tegen hem opdat hij zou gestopt worden, want 
hij doet het nog steeds, nu met andere meisjes. Wat kan ik doen?

– Ik word binnenkort achttien en word door mijn ouders op straat gezet 
omdat ik meerderjarig ben. Ik heb geen woonst, geen werk en geen 
geld. Wat kan ik doen?

– Ik ben twintig jaar en heb zonet in een residentiële setting gezeten 
omwille van een zware depressie. Het contact met mijn ouders is altijd 
slecht geweest. Door de vrederechter zijn mijn ouders als voorlopig 
bewindvoerder aangesteld, maar ik ben toch meerderjarig? Daarnet 
wou ik geld a!alen met mijn bankkaart, maar dat lukte niet meer. Kun 
je mij helpen, alstublieft?

– Mijn ouders zijn gescheiden en de omgangsreling voor mijn zus (elf 
jaar) en mezelf (veertien jaar) loopt heel erg fout. Hebben we zelf het 
recht om ons te laten horen over hoe wij het zouden willen? Aan wie 
kunnen wij zoiets vragen?
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OP ZOEK NAAR EEN GOEDE OPVOEDINGSPLEK
Een fijne schoolomgeving
In het vorige hoofdstuk had ik het over de goede opvoedingsplek, de plek 
in tijd en ruimte waar een jongere de kans krijgt om echt te praten, waar 
hij fouten leert maken en daarmee leert omgaan.

De ideale plek voor een goede opvoeding is natuurlijk thuis, maar ook 
de school speelt een belangrijke rol. Er zijn overal kansen om jongeren te 
helpen die we moeten grijpen. Maar waar het thuis vooral een persoonlijke 
zaak is, is het invullen van die opvoedingsplek op school een maatschap-
pelijk gegeven.

De tijd die we ervoor vrijmaken op school zegt iets over het belang 
dat we als maatschappij al dan niet toekennen aan het welzijn van jonge-
ren. Er is nochtans geen twijfel mogelijk, lesgeven aan jongeren is een 
ernstige zaak. Leerkrachten zijn buitengewoon belangrijk voor jongeren. 
Als gezinnen het moeilijk vinden om aan hun pedagogische taak toe te 
komen, verschuift die als vanzelf naar de school en de leerkracht. We 
kunnen dat betreuren. We kunnen het eens te meer als een uitbreiding 
zien van de taak van leerkrachten die er eigenlijk niet meer bij kan. En we 
kunnen het blijvend moeilijk hebben met de maatschappelijke oorzaken 
en aanleidingen wanneer we in de krant lezen dat steeds meer jongeren 
het moeilijk hebben.

Blijven we vasthouden aan de louter cognitieve kennistaak van het 
onderwijs of gaan we ook plaats maken voor een welzijnstaak? Dit is ook 
een opdracht voor het vak ‘actief burgerschap’. Andere landen zijn ons 
daar al in voorgegaan: in Japan en Finland moeten leerkrachten ook een 
diploma pedagogie hebben voor ze aan de slag mogen. De maatschappij 
in die landen is ervan overtuigd dat een totaalbeeld van kinderen, zowel 
emotioneel als intellectueel, aan de basis moet liggen van onderwijs.

MEESTER KANAMORI
Meester Kanamori is onderwijzer in Japan. Hij studeerde 

pedagogiek en filosofie aan de universiteit van Kanazawa. In 1997 
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ontving hij de onderwijsprijs voor zijn bijzondere verbondenheid 

tussen leerkracht en jongeren.

Meester Kanamori stelde vast dat er een hoog aantal zelfmoor-

den was in zijn land en dat die veelal te maken hadden met een-

zaamheid, het zich niet verbonden weten met andere mensen. 

Hij liet zich inspireren door denkers als Rousseau en Pestalozzi 

en ontwikkelde op eigen kracht een methode met aandacht 

voor de belangrijkste waarden voor opgroeiende kinderen zodat 

ze veerkrachtig zouden worden.

In de eerste plaats liet hij zijn leerlingen heel lang over hun ge-

voelens praten. Een aantal van zijn lessen werd verfilmd, en in de 

bekroonde documentaire Children full of life uit 2003 is te zien 

hoe hij de kinderen opstelletjes laat maken en laat voordragen 

over hun persoonlijke ervaringen en reflecties.

Erg pakkend zijn de klasgesprekken over pesten en rouwverwer-

king. Op een dag overleden namelijk twee ouders van een kind in 

de klas. De kinderen beslisten samen om op het zandterrein naast 

de school in grote letters een brief aan hen te schrijven. Daarin 

schreven ze dat de ouders zich geen zorgen moesten maken 

omdat zij allemaal samen het kind extra zouden omringen.

Volgens meester Kanamori moeten kinderen de kans krijgen om 

vrijuit te spreken over wat hen bezig houdt, om zo de druk weg 

te nemen van allerlei verwachtingen en wensen die ouders hen 

opleggen. Hij benadrukt vooral de meerwaarde van zelfbepaling 

en het opnemen van verantwoordelijkheid, en laat de kinderen 

zelf veel organiseren. Hij werkt niet alleen cognitief, maar probeert 

ervoor te zorgen dat ze zich ook goed voelen, in lichaam en geest, 

en het belang van de natuur bese!en. Alleen dan, stelt hij, kunnen 

ze van het leven houden, van zichzelf en van anderen.

Wanneer ik de nadruk leg op de rol van de school, bedoel ik niet dat 
scholen dit allemaal alleen moeten doen. Ook mensen buiten de school 
kunnen tools aanreiken, vanuit hun expertise, waarmee de school dan 
kan werken.
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Bij TEJO hebben we twee jaar geleden het stripverhaal ‘Emma, nu ik hier 
toch ben’ gemaakt, omdat we voelden dat veel van de jongeren die bij ons 
langskwamen ver verwijderd waren van de basiswaarden van het leven, 
zoals vriendschap en solidariteit. Wij geloven, net als meester Kanamori, 
dat een schoolgemeenschap en een klas heel veel kan betekenen voor het 
welzijn van een jongere. Wie de dingen die hem of haar dwars zitten aan 
iemand kan vertellen, zal altijd sterker staan, zelfs wanneer de problemen 
ernstig zijn.

We wilden de jongeren ook tonen waar ze heen kunnen in de hulpver-
lening, als ze het gevoel hebben dat er thuis noch op school iemand voor 
hen is. En we wilden preventief werken: nu al tonen waar de hulp is, nog 
voor ze die nodig hebben. Anders kom je altijd te laat.

In het beeldverhaal volgen we Emma, een meisje met een moeilijke 
thuissituatie in een klassituatie, met een vriendin uit een kansarmoede-
gezin die zwaar gepest wordt door de klasgenoten. Het gaat over verliefd 
worden, over homo zijn, over vluchteling zijn, over een vader die kanker 
heeft. Het geheel van al deze individuele zorgen bij de leerlingen zorgt 
voor heel wat vuurwerk. Op een bepaald moment nodigt de leerkracht 
een persoon van de hulpverlening uit die op een warme manier informatie 
geeft over mogelijke problemen en instanties waar je naartoe kunt gaan 
om hulp te krijgen.

We geven die strip niet zomaar mee, maar hebben die in 2016-2017 sa-
men met een kant-en-klare lesvoorbereiding aangeboden aan alle 15- en 
16-jarigen in secundaire scholen van heel Vlaanderen. Het succes was 
dusdanig dat we tegen het einde van 2018 een nieuwe, tweede vervolg-
strip zullen klaar hebben met de participatieve inbreng van jongeren!

Het gezin als opvoedingsplek
Is de school dan de plek bij uitstek om kinderen over hun rechten te 
vertellen? Niet exclusief. In een ideale wereld hebben jongeren alles thuis 
al geleerd voordat ze er op school iets van vernemen. Maar de praktijk 
wijst anders uit.
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