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OD0101 De Vlaamse overheid wendt haar coördinatie-instrumenten efficiënt aan met het oog op het voeren van een gecoördineerd Vlaams kinderrechtenbeleid
4
OD0102 De reflectiegroep Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt inhoudelijk versterkt en uitgebouwd tot het Vlaams overlegplatform kinderrechten
5
tussen aanspreekpunten en middenveld
OD0103 De Vlaamse overheid ziet erop toe dat haar wetgeving en aministratieve regelingen overeenkomen met de bepalingen en principes van het IVRK
5
OD0104 De Vlaamse overheid wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de budgetten die ze besteedt aan de verbetering van de positie van kinderen in
6
beeld te brengen om ze aldus meer gericht te kunnen inzetten
OD0105 De Vlaamse overheid gaat het debat aan met de andere overheden betreffende het Verdrag en zijn protocollen en de slotbeschouwingen van het
6
Comité die gemengd van aard zijn.
OD0106 De Vlaamse overheid zal een actieve rol spelen om van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) een efficiënt coördinatieorgaan
7
te maken op het vlak van kinderrechten, met respect voor de politieke verantwoordelijkheid va
OD0107 De Vlaamse overheid streeft vanuit het kinderrechtenperspectief naar de systematische verbetering van het inzicht in kinderen, hun leefwereld en hun
8
toekomstvisie (cfr. VJP, SD 3)
OD0108 De Vlaamse overheid werkt aan indicatoren die discriminaties ten aanzien van, of tussen groepen van kinderen blootleggen
9
OD0109 De Vlaamse overheid werkt mee en geeft sturing aan de ontwikkeling van indicatoren kinderrechten in het kader van de NCRK
9
OD0110 De Vlaamse overheid wil aangaande kinderrechten, in de samenwerking met andere landen en regio's, expertise uitwisselen en goede praktijken delen. 10

Vlaams Actieplan

3

Terug naar hoofdinhoudsopgave
Terug naar A1. Coördinatie en indicatoren

A1. Coördinatie en indicatoren

45

OD0101 De Vlaamse overheid wendt haar coördinatie-instrumenten efficiënt aan met het oog op het voeren van een gecoördineerd
Vlaams kinderrechtenbeleid
status
groen voltooid

actie

3

1

10

0
0

opmerking

VAK: Er wordt een mandaat en profiel opgemaakt voor
aanspreekpunten Jeugd- en Kinderrechtenbeleid (Jeugd). Ook wordt
in coaching voorzien (Bestuurszaken)

In 2014 wordt een handleiding verdeeld onder de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid
(reflectiegroep 21 maart 2014). In deze handleiding worden de rol en de taken van een aanspreekpunt
beschreven.
In de handleiding wordt ook een overzichtelijke tabel (werkkalender) gepresenteerd waarin het mandaat en het
profiel van een aanspreekpunt concreet worden gemaakt.
Voordien was er een documentatiemap voor aanspreekpunten beschikbaar op de website van het ASCW.
In december 2013 werd voor de aanspreekpunten een basisvorming Kinderrechten verzorgd vanuit KeKi.
Toekomstige vormingen worden gepland.

groen voltooid

VAK: In de beleidsbrieven van de Vlaamse Regering 2011-2012,
2012-2013 en 2013-2014 wordt invulling gegeven aan de zes
actieterreinen van het VAK.

Op vraag van de minister van Jeugd heeft de afdeling Jeugd de alle door de ministers voorgestelde
beleidsbrieven, voor de goedkeuring door de regering, jaarlijks gescreend op de uitvoering van het Vlaams
Jeugdbeleidsplan en Vlaams Actieplan Kinderrechten.

groen - op
schema

VAK: De coördinerende minister voor Kinderrechten maakt jaarlijks
een overzicht over aan de VlaReg van de knelpunten die het KRC
heeft gedetecteerd en rapporteert over de opvolging.

Werd ook in 2013 opgenomen, nl. door de opmaak van het (jaarlijks) overzicht van de knelpunten uit het
jaarverslag 2011-2012 van het Kinderrechtencommissariaat "Rechten werken", de bespreking ervan met het
kinderrechtencommissariaat en de aanspreekpunten (18/02/13), de opvolging van de opgelijste knelpunten en
de rapportage erover m.m.v de aanspreekpunten. Deze rapportage werd meegedeeld aan de Vlaamse
Regering op 22 november 2013 en vervolgens aan de Kinderrechtencommissaris bezorgd.

groen voltooid

VAK: De coördinerende minister voor Kinderrechten spreekt zijn
collega-ministers aan op hun verantwoordelijkheid bij de uitvoering
van het kinderrechtenbeleid.

Ook in 2013 verstuurde de minister van Jeugd een brief aan zijn collega-ministers en hun administraties met de
vraag om in hun beleidsbrieven aandacht te hebben voor het Vlaams Actieplan Kinderrechten (VAK) 2011 2014 en het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014. Daarbij werd ook verwezen naar de tussentijdse rapportage
2011-2012, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 mei 2013.

groen - op
schema

VAK: De implementatie van de slotbeschouwingen en van het VAK
wordt digitaal gemonitord.

De eindrapportage van het VAK wordt digitaal gemonitord via PITA. Het VAK geeft uitvoering aan de
slotbeschouwingen voor wat betreft de Vlaamse bevoegdheden voor de periode 2011-2014, aansluitend bij het
VJP 2010-2014. De afdeling Jeugd heeft ook verder mee gewerkt aan de ontwikkeling van een
rapportagesjabloon door de NCRK, waarbij ook de slotbeschouwingen geïntegreerd worden.
Sinds 2013 publiceert de Kinderrechtencoalitie (op haar website) een overzicht van de opvolging van de
aanbevelingen uit het alternatief rapport van de NGO's over de naleving van het IVRK in België.

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid besteedt in haar instrumenten aandacht
aan de implementatie van het kinderrechtenverdrag en de
slotbeschouwingen, met name aan de actieterreinen uit dit actieplan.

In de ondernemingsplannen ASCW en de Beleidsbrieven Jeugd 2013 en 2014 werd invulling gegeven aan
acties uit het VAK.
In de regeerbijdrage die wordt voorbereid door de Vlaamse administratie wordt aandacht besteed aan de
implementatie van het VRK en de CO's. Er werd een algemene inleiding aangeleverd door de Coördinatie
Kinderrechten. In het ontwerp van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019, dat als bijlage zal
bezorgd worden bij de regeerbijdrage, is het VRK het uitgangspunt.

groen voltooid

VAK: De VO besteedt een opdracht uit voor een veldtekening van de
kinderrechtenorganisaties om te komen tot een effectief en efficiënt
kinderrechtenveld.

Actie uitgevoerd in 2012. In 2013 gebeurde nog verdere opvolging door het Vlaams Parlement: hoorzitting in
februari 2013 en de resolutie betreffende de optimalisering van het middenveld Kinderrechten waaraan
opvolging werd gegeven in het kader van het jeugd- en kinderrechtenbeleid.
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status

actie

opmerking

groen - op
schema

VAK: In overleg met het KRC en de reflectiegroep VJKRB zal het
instrumentarium voor de toetsing van beleidsmaatregelen ten aanzien
van kinderen en jongeren waar nodig bijgestuurd of aangevuld
worden.

De bestaande instrumenten voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid werden systematisch geëvalueerd.
Verbeteringstrajecten werden beschreven in de nota Kinderrechten die in september 2013 werd afgewerkt. Op
5 juli 2013 heeft de Vlaamse Regering de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid heraangeduid.
Vanuit de afdeling Jeugd werd een nieuwe handleiding voor de aanspreekpunten gemaakt. Deze verschaft
meer duidelijkheid over wat van een aanspreekpunt wordt verwacht. Aanvullend bij de nieuwe handleiding
voor de aanspreekpunten, zal in 2014 ook de JoKER-handleiding geactualiseerd worden, rekening houdende
met de nieuwe RIA-omzendbrief en de nieuwe documenten van Wetsmatiging en Duurzame Ontwikkeling.
Jaarlijks wordt een overleg georganiseerd tussen de afdeling Jeugd en het Kinderrechtencommissariaat.

groen - op
schema

VAK: Via intersectorale samenwerking worden goede praktijken en
expertise uitgewisseld (Coördinatie Kinderrechten).

De afdeling Jeugd gebruikt de reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid als platform voor uitwisseling van
goede voorbeelden en expertise. De bijlage bij agenda en verslag biedt ruimte aan de verschillende leden van
de reflectiegroep om eigen activiteiten en ervaringen uit te wisselen. Eigen ervaringen én expertise worden
bevraagd bij de hoofdpunten van de agenda, zoals daar waren in 2013: opvolging input JOP, plan van aanpak
kinderrechten, plan van aanpak Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, beleidsuitdagingen m.b.t. kinderen
en jongeren 2014-2019 ...

groen voltooid

VAK: Via intersectorale samenwerking worden goede praktijken en
expertise uitgewisseld (WVG).

Uitgevoerd in 2011-2012

3

OD0102 De reflectiegroep Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt inhoudelijk versterkt en uitgebouwd tot het Vlaams
overlegplatform kinderrechten tussen aanspreekpunten en middenveld
status

0
0

actie

opmerking

groen voltooid

VAK: Alle Vlaamse departementen en agentschappen die van belang
zijn voor kinderen en jongeren duiden een aanspreekpunt aan die de
vergaderingen van de reflectiegroep bijwoont of tenminste opvolgt.

Op 5 juli 2013 besliste de Vlaamse Regering haar goedkeuring te hechten aan een nieuwe lijst van de
departementen en de agentschappen bij de Vlaamse overheid, die strategisch zijn voor het jeugd- en
kinderrechtenbeleid. Aan de leidend ambtenaar wordt gevraagd een aanspreekpunt jeugd- en
kinderrechtenbeleid aan te wijzen. Daarnaast beschikken ook de VRT en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
van oudsher over een aanspreekpunt aangezien ze belangrijke partners zijn voor het Vlaamse jeugd- en
kinderrechtenbeleid, hoewel ze niet gevat worden binnen de BBB-structuur van de Vlaamse overheid.

groen voltooid

VAK: De coördinerende administratie zal het middenveld oproepen
om mee vorm te geven aan de actieterreinen van het VAK.

De uitvoering van het VAK stond regelmatig op de agenda van de reflectiegroep.

groen - op
schema

VAK: De VO staat in voor nauwe betrokkenheid van de reflectiegroep
VJKRB bij de monitoring van het VAK en van het VJP, bij de
werkzaamheden van de NCRK en bij de verdere implementatie van
het IVRK.

De stand van zaken van het VJP/ VAK/ VRK en van de NCRK-werkzaamheden stond ook in 2013 op de agenda
van de reflectiegroep. Op 21 maart 2014 zal de vergadering van de reflectiegroep gewijd worden aan de
eindrapportage over het VJP en VAK.

OD0103 De Vlaamse overheid ziet erop toe dat haar wetgeving en aministratieve regelingen overeenkomen met de bepalingen en
principes van het IVRK
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opmerking

groen voltooid

VAK: De JoKER wordt versterkt en uitgebreid aan de hand van het
strategisch beleidskader voor kwaliteitsvolle regelgeving en
administratieve vereenvoudiging 2009-2014.

De uitgangspunten van het beleidskader voor kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve vereenvoudiging
2009-2014 werden verwerkt in de JoKER-evaluatie. AJ werkte mee aan de integratie van JoKER in de nieuwe
RIA-documenten (consultatiecode, RIA-omzendbrief, -sjabloon, -leidraad en -checklist), de
regelgevingsagenda, het stroomschema voor de opmaak van regelgeving en de Quick Scan DO (zie verder). In
de zogenaamde RIA-databank kunnen alle RIA's (en JoKER's die deel uitmaken van een RIA) sinds maart 2008
geraadpleegd worden. De regelgevingsagenda laat toe zicht te krijgen op de geplande regelgeving, de
mogelijke effecten op jongeren en de intentie een RIA/ JoKER op te maken.

groen voltooid

VAK: De Vlaamse overheid evalueert de JoKER.

Op vraag van de afdeling Jeugd (AJ) voerde KEKI een evaluatie uit van het JoKER (maart 12) met een online
bevraging, focusgroepen, expertmeeting en als besluit een beleidsadvies. De evaluatie bracht een
basisspanning aan het licht tussen 'mainstreamen' en ervoor zorgen dat de eigenheid van een jeugd- en
kinderrechtenperspectief niet verloren gaat. Bij de bevraging bleek dat de grote meerderheid voor een
volledige integratie van het JoKER in de RIA was. Het JoKER werd geïntegreerd in de (nieuwe) RIAdocumenten. Het JoKER kreeg een plaats in de Quick Scan Duurzame Ontwikkeling (met welke doelgroepen/
effecten moet rekening gehouden worden?). Effecten worden nagegaan t.a.v. verschillende doelgroepen,
waaronder kinderen en jongeren beneden de 25 jaar, verschillende peilers van duurzame ontwikkeling (de
ecologische, sociale en economische) en de institutionele pijler. Zo er effecten zijn op kinderen en jongeren en
hun mensenrechten zal een JoKER in de RIA moeten ingevoegd worden.

OD0104 De Vlaamse overheid wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de budgetten die ze besteedt aan de verbetering van de
positie van kinderen in beeld te brengen om ze aldus meer gericht te kunnen inzetten
status

actie

2
0

0

opmerking

groen voltooid

VAK: De Vlaamse overheid (Jeugd) onderzoekt de mogelijkheid om
budgetten op te nemen bij de digitale monitoring van dit actieplan.

Bij de voorbereidende technische rapportage in 2011 en de tussentijdse rapportage over 2011 en 2012 werd
aan de aanspreekpunten ook gevraagd naar de aangewende budgetten. Deze vraag leverde weinig of geen
bruikbare informatie op. De vraag is inderdaad niet eenvoudig te beantwoorden. Hoe ver gaan we bij het in
kaart brengen? Werkingskosten of ook personeelskosten? Projectmatige en structurele kosten? Voor de
uitvoering van het VJBP en VAK werden daarenboven geen bijkomende middelen voorzien. Bij de
eindrapportage werd deze vraag dan ook niet behouden.

groen voltooid

VAK: Er wordt onderzocht of een overzicht van de budgetten die de
VlaReg besteedt aan beleid met kinderen (en jongeren) als directe
doelgroep mogelijk en/of wenselijk is.

Mede op vraag van de Vo (Jeugd), stelde de NCRK een reflectienota op rond "Child budgeting". Publicatie
voorzien in TJK voorjaar 2014.
Het V.N.- Kinderrechtencomité drukt sinds enkele jaren zijn bezorgdheid uit over het ontbreken van enige
indicatie over hoe de budgetten van de verdragsstaten evolueren in materies die minderjarigen aanbelangen.
Het Comité blijft helaas evenwel uiterst vaag over de wijze waarop deze oefening concreet aangepakt kan
worden. Het gaat bovendien nog steeds niet over tot een daadwerkelijke evaluatie van budgettaire keuzes die
wél gekend zijn.
Voorlopig bewaakt het Comité louter de stand-stillverplichting, the obligation not to take any retrogressive
steps . De auteurs betreuren het vermijdende gedrag dat het Comité ter zake aan de dag legt.
Vanuit de brede visie op kinderrechten die de Vlaamse overheid promoot, is een overzicht van budgetten van
belang, en voor minderjarigen bijna gelijk aan de gehele Vlaamse begroting...

OD0105 De Vlaamse overheid gaat het debat aan met de andere overheden betreffende het Verdrag en zijn protocollen en de
slotbeschouwingen van het Comité die gemengd van aard zijn.
Vlaams Actieplan
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actie

opmerking

geel aandacht

VAK: De VO bevraagt de andere overheden i.h.k.v overleg bij de FOD
Buitenlandse zaken, de NCRK, m.h.o. een snelle ratificatie van die
kernverdragen inzake mensenrechten en hun facultatieve protocollen

De Vlaamse Overheid besloot dit niet op te nemen in het kader van de NCRK. De verdere opvolging gebeurde
de internationaal Vlaanderen in het kader van de werkgroep gemengde verdragen.

geel kleine
afwijking

VAK: De VO maakt tegen eind 2011 een overzicht van de
kernverdragen mensenrechten en hun facultatieve protocollen die
nog niet goedgekeurd (Vlaams) of nog niet geratificeerd (Belgisch)
werden.

Het facultatief protocol (klachtenprotocol) kan pas door België worden geratificeerd nadat alle overheden hun
instemmingsakten hebben aangenomen. Enkel de Duitstalige Gemeenschap moet de goedkeuringsakte nog tot
een goed eind brengen.Deze procedures zouden voor het einde van deze legislatuur afgerond moeten zijn.

groen voltooid

VAK: De Vlaamse overheid (Coördinatie Kinderrechten) werkt mee
aan de samenstelling van het kerndocument door de FOD
Buitenlandse Zaken in het kader van de rapportage over het VRPH.

uitgevoerd in 2011

groen voltooid

VAK: De Vlaamse overheid (Internationaal Vlaanderen) werkt mee
aan de samenstelling van het kerndocument door de FOD
Buitenlandse Zaken in het kader van de rapportage over het VRPH.

In juli 2013 werd een nieuwe, geactualiseerde versie van het Core Document neergelegd, naar aanleiding van
het eerste Belgisch rapport over het Verdrag tegen gedwongen verdwijning.

groen - op
schema

VAK: De VlaReg bepleit bij de federale regering, de regeringen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Duitstalige
Gemeenschap om opvolging te geven aan de slotbeschouwingen van
Genève

zie tussentijdse rapportage 2011-2012

groen voltooid

VAK: De VO bevraagt de andere overheden i.h.k.v overleg bij de FOD
Buitenlandse zaken, de NCRK, m.h.o. een snelle ratificatie van die
kernverdragen inzake mensenrechten en hun facultatieve protocollen

Op 26 juli 2011 heeft de afdeling Jeugd, in afspraak met het Departement Internationaal Vlaanderen, zijn
bijdrage aan de FOD Buitenlandse Zaken bezorgd. De verdere opvolging gebeurde door internationaal
Vlaanderen in het kader van de werkgroep gemengde verdragen.

groen - op
schema

VAK: De VO engageert zich om, eenmaal het klachtenprotocol bij het
IVRK door de AV van de VN werd goedgekeurd, het snel zelf goed te
keuren en dit ook bij de andere Belgische overheden te bepleiten.

Ook in 2013 werd gepleit voor een snelle ratificatie door België van het klachtenprotocol bij het
kinderrechtenverdrag. Op 29 maart 2013 organiseerde de NCRK een studiedag over het thema, waarop de
afdeling Jeugd aanwezig was. De afdeling Jeugd heeft ook meegewerkt (naast het Agentschap
Jongerenwelzijn) aan NCRK-advies betreffende het klachtenprotocol.

groen voltooid

VAK: Samen met de federale overheid wordt bekeken of de
interpretatieve verklaringen betreffende de artikels 2 en 40 van het
Verdrag ingetrokken kunnen worden.

Vlaanderen stelde voor aan de Federale collega's om deze verklaringen in te trekken, maar hierover werd geen
akkoord bereikt. De verklaringen werden dus niet ingetrokken.

OD0106 De Vlaamse overheid zal een actieve rol spelen om van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) een
efficiënt coördinatieorgaan te maken op het vlak van kinderrechten, met respect voor de politieke verantwoordelijkheid va
status

actie

8
0

0

opmerking

groen - op
schema

VAK: De coördinerende administratie (Jeugd) spreekt de bevoegde
diensten van de VO aan, m.h.o. een evenwichtige Vlaamse
vertegenwoordiging in werkgroepen, bij activiteiten van de NCRK.

Andere beleidsdomeinen werden betrokken via toelichting op de reflectiegroep en in het bijzonder in het kader
van de opmaak van het rapportagesjabloon, de kindvriendelijke implementatie van het klachtenprotocol bij het
kinderrechtenverdrag, de studie naar de mogelijkheid van 'child budgeting' en de voorbereiding van
kinderrechtenindicatoren.

groen - op
schema

VAK: De coördinerende administratie (Jeugd) staat via het bureau
van de NCRK mee in voor de opvolging van de dagelijkse

De coördinator kinderrechten van de afdeling Jeugd neemt het ondervoorzitterschap van de NCRK waar. Vanuit
deze functie woont de coördinator de vergaderingen van het bureau bij. Hij wordt ook uitgenodigd op de
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status

actie

opmerking

werkzaamheden van de NCRK.

vergaderingen van de stemgerechtigde leden. Hijzelf is op deze laatste vergaderingen adviesgerechtigd. In
geval van afwezigheid van de vertegenwoordigster van de Vlaamse minister van Jeugd, bevoegd voor de
coördinatie van het kinderrechtenbeleid, heeft hij haar ook vervangen.

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid bewaakt een correcte financiering van de
NCRK.

Mede op het aandringen van de Vlaamse vertegenwoordigers stelde het secretariaat van de NCRK begin 2013
voor de eerste keer een beleidsplan op. Dit plan moet een verantwoording bieden voor de middelen die de
NCRK vraagt. De Vlaamse overheid heeft haar bijdrage, nl. een vierde van de NCRK-begroting, overeenkomstig
het samenwerkingsakkoord, bijgedragen. Wel heeft ze nog maar eens aangedrongen bij de federale overheid
(Justitie) zodat ook deze haar bijdrage ten belope van 50% zou volstorten. Justitie heeft beloofd in het kader
van de begrotingscontrole de nodige aanpassingen van de begroting 2014 te bepleiten bij de federale collega's.

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid werkt binnen de NCRK mee aan de
ontwikkeling van indicatoren, een rapportagesjabloon (2017), de
werkzaamheden in werkgroepen (klachtenprotocol, Verdrag Handicap
e.a.)...

Eind 2013 heeft de NCRK de werkzaamheden rond nationale indicatoren kinderrechten heropgestart. De
afdeling Jeugd werd geraadpleegd omtrent de ervaringen met de voorbereiding van de kinderrechtenmonitor
(gesprek in december 2013). Verder nam de afdeling Jeugd ook deel aan de werkgroep klachtenprotocol en
antwoordde ze op het advies van de werkgroep.

groen - op
schema

VAK: De VO (Jeugd) streeft naar een optimalisatie van de NCRK als
nationaal coördinatieorgaan via een externe evaluatie in 2011 en de
implementatie van de conclusies ervan in 2012.

De bij de hervorming van de NCRK betrokken regeringsvertegenwoordigers beslisten tot de vacantverklaring
van de functie van voorzitter van de NCRK. Ten tweede werd beslist dat de hervorming van de NCRK moet
vertrekken vanuit een splitsing tussen de regeringstaken enerzijds, en de adviserende en expertisetaken van de
NCRK anderzijds.
Een interdepartementale werkgroep onder leiding van Justitie en waaraan de Vlaamse overheid (Jeugd) naast
de Franse en Duitstalige Gemeenschap deelneemt, kreeg de opdracht om deze beslissingen uit te voeren. Een
profiel met het oog op een vacature voor de aanwerving van een nieuwe voorzitter van de NCRK werd
uitgewerkt. Het mandaat van de huidige voorzitter liep inderdaad al af in mei 2012. In het voorjaar van 2014
zal via Selor de oproep tot nieuwe kandidaten gebeuren.
Daarnaast startte de werkgroep met een structuur van de te hervormen NCRK. De bedoeling is om een
voorstel tot hervorming tegen eind april 2014 af te ronden.

groen - op
schema

VAK: De VO roept (in 2011) de andere overheden op om in het kader
van de NCRK duidelijkheid te scheppen over de opvolging van de
engagementen uit het (laatste) Wereldactieplan voor kinderen
(2002).

Wordt opgevolgd in het kader van de ontwikkeling van het rapportagesjabloon door de NCRK.

groen voltooid

VAK: De VO vraagt aan de NCRK om een verbinding te maken tussen
de 2-jaarlijkse rapportage in het kader van het VAK en de 5-jaarlijkse
rapportage aan het CRK in Genève.

Zie tussentijdse rapportage

groen - op
schema

VAK: De VO vraagt aan de NCRK om het overheidsrapport uitsluitend
door overheidsbetrokkenen te laten opstellen en om ruim vooraf te
bepalen waarover gerapporteerd zal worden.

De NCRK werkte in 2013 verder aan het rapportagesjabloon in functie van de opmaak van het volgend
periodiek rapport (2017).

OD0107 De Vlaamse overheid streeft vanuit het kinderrechtenperspectief naar de systematische verbetering van het inzicht in
kinderen, hun leefwereld en hun toekomstvisie (cfr. VJP, SD 3)
status
groen - op
schema

actie

3

0
0

opmerking

VAK: De coördinerende administratie (Jeugd) brengt het
kinderrechtenperspectief en de slotbeschouwingen in bij de uitvoering

In 2013 werd een onderzoek aan het jeugdwerk voorgesteld rond de participatie van maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren.
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status

actie

opmerking

en opvolging van het VJP/ SD3.

In 2014 is een onderzoek aanbesteed rond kinderen met een handicap in het jeugdwerk, met een expliciete
verwijzing naar het IVRK. Beide onderzoeken sluiten aan bij de slotbeschouwing rond recht op vrije tijd voor
alle kinderen.
Ook in de JOP monitor (de staat van de jeugd), wordt gepeild naar het belang van (kinder)rechten bij de
bevraagde jongeren.
De kinderrechtenmonitor zal gerealiseerd worden midden 2014 en raadpleegbaar zijn via de website
www.kinderrechtenmonitor.be.

groen - op
schema

VAK: De coördinerende administratie (Jeugd) doet een beroep op het
KeKi om het Vlaams kinderrechtenbeleid een wetenschappelijke basis
te geven.

In uitvoering van de beleidsnota van een overeenkomst met KEKI kan de afdeling Jeugd beleidsadvies vragen
aan KEKI. Voor de periode 2011-2013 betrof het 30 dagen op jaarbasis. Voor de periode 2014-2017 wordt het
aantal verdubbeld, dus 60. Dit geeft uitvoering aan deze actie.
In 2013 werd beleidsadvies gevraagd over de omgevingsanalyse van het (nieuw) Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan en naar initiatieven rond het belang van het kind ter voorbereiding van het
voorzitterschap van de Raad van Europa (25 jaar kinderrechten, november 2014).

groen voltooid

VAK: De VO voorziet in een nominatieve subsidie voor een
koepelorganisatie van ngo's voor de publicatie van een rapport over
de wijze waarop Vlaanderen invulling geeft aan de rechten van het
kind

De beleidskeuzes op basis van de veldtekening hebben hun weg gevonden via de afgesloten subsidieovereenkomsten met de kinderrechtenactoren.
Er werd derhalve geen aparte oproep gelanceerd.
De subsidieovereenkomst met de Kinderrechtencoalitie is tijdig afgesloten.
De voorschotten werden tijdig uitbetaald.

OD0108 De Vlaamse overheid werkt aan indicatoren die discriminaties ten aanzien van, of tussen groepen van kinderen
blootleggen
status

actie

3

0

1

opmerking

rood ernstige
afwijking

VAK: Klachten bij de meldpunten discriminatie op basis van leeftijd
worden geregistreerd (DAR / Gelijke Kansen)

In 2014 zal onderzocht worden in welke mate in het registratiesysteem de opsplitsing van 'jong' en 'oud', onder
het vakje 'leeftijd', mogelijk is.

groen voltooid

VAK: Bij de opmaak van de kernindicatoren van het VJP en het VAK
wordt zo veel als mogelijk onderscheid gemaakt tussen doelgroepen
van kinderen.

Zowel in de indicatoren van het VJP/VAK als in de kinderrechtenmonitor, wordt waar mogelijk opgesplitst om
meer gedifferentieerde informatie te krijgen naar leeftijd en geslacht. Bij de kinderrechtenmonitor kijken we
daarnaast ook naar indicatoren van socio-economische status, de (vreemde) herkomst van kinderen, of ze in
een één- of tweeouder gezin opgroeien. Waar mogelijk hebben we ook aandacht voor kinderen met een
handicap.

groen voltooid

VAK: De armoedemonitor (DAR / Studiedienst Vlaamse Regering en
Departement WVG) bevat duidelijke gegevens over minderjarigen.

Het Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS) voert tussen 2012 en 2015 een longitudinale dataverzameling uit bij
gezinnen in armoede.

groen voltooid

VAK: De armoedemonitor (DAR / Studiedienst Vlaamse Regering en
Departement WVG) en de te ontwikkelen inclusie-indicatoren (DAR /
Gelijke Kansen) bevatten duidelijke gegevens over minderjarigen.

Het rapport met een apart luik 'kinderarmoede' is gebaseerd op indicatoren, aangeleverd door Oasis. De link
naar het rapport: http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/2012-04-23-armoedemonitor2012.aspx

OD0109 De Vlaamse overheid werkt mee en geeft sturing aan de ontwikkeling van indicatoren kinderrechten in het kader van de
NCRK
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Terug naar hoofdinhoudsopgave
Terug naar A1. Coördinatie en indicatoren

status

actie

opmerking

geel kleine
afwijking

VAK: De coördinerende administratie werkt aan een basisset van
kernindicatoren kinderrechten en werkt mee aan het ontwikkelen van
indicatoren om de implemantatie van het IVRK te meten.

De kinderrechtenmonitor bestaat uit drie grote onderdelen: de indicatorenset (start 2014), verdiepingsstudies
(start 2014) en een lokaal luik (start 2015/2016 - te bekijken met het cijferboek lokaal én de resultaten van het
belevingsonderzoek kindvriendelijke steden). Centraal in het presenteren van al dit materiaal staan twee
instrumenten: een website (www.kinderrechtenmonitor.be) en een rapport.
Het proces verloopt in samenwerking met een klankbordgroep. Deze wordt samengeroepen door de afdeling
Jeugd (voorzitterschap en secretariaat) en bestaat uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen (DAR /
Studiedienst VR, dep. WVG, Kind en Gezin, dep. Onderwijs), de NCRK en van het middenveld (Ambrassade,
Kinderrechtencoalitie, Gezinsbond, Kenniscentrum Kinderrechten en UNICEF). Verder wordt meegewerkt aan
de uitwerking van nationale indicatoren kinderrechten door de NCRK.

groen - op
schema

VAK: De VO zal de resultaten van haar eigen werkzaamheden
inbrengen alsook, waar nodig, verwijzen naar internationale
voorbeelden en Vlaamse data.

Via uitnodiging en deelname van het secretariaat NCRK aan klankbordgroep Kinderrechtenmonitor en
medewerking aan de nationale indicatoren kinderrechten.

OD0110 De Vlaamse overheid wil aangaande kinderrechten, in de samenwerking met andere landen en regio's, expertise uitwisselen
en goede praktijken delen.
status

7

0
0

actie

opmerking

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid (Jeugd) vraagt aan KeKi in 2012 en 2014
een actualisatie van de stand van zaken van de Europese en
internationale beleidsagenda's naar kinderen, jeugd en kinderrechten.

Aan KEKI werd gevraagd om ook in 2014 in te staan voor de actualisatie (timing: voorjaar 2014). Aftoetsing zal
gebeuren bij de Europese collega's jeugd en kinderrechten met bevoegdheden voor de Europese en
internationale agenda's.

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid (Jeugd) zal bij de opvolging van het EUsamenwerkingskader voor jeugdzaken ook de link leggen met het
kinderrechtenbeleid.

Een update van de raadsconclusies met een stand van zaken werd uitgesteld. Er werd een nieuwe update
voorgelegd in de eerste helft van 2014. Let wel: zoiets kan maar worden gerealiseerd met consensus en als BE
in een EU-context!

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid (Jeugd) zal in de formele EUraadswerkgroep Jeugd opvolging vragen van de resultaten van het
Belgische EU - voorzitterschap (raadsconclusies Raad Jeugd).

Hieraan wordt dagelijks gewerkt! Let wel: we kunnen hierin maar stappen vooruit zetten als er binnen de EU
een consensus wordt gevonden én als BE (= lidstaat) in een EU-context!

groen voltooid

VAK: De Vlaamse overheid volgt de totstandkoming van de Europese
Aanbeveling Kinderarmoede actief op (cfr. EU-Trio- Verklaring, 2-3
september 2010).

deze actie werd gerealiseerd in 2011-2012

groen voltooid

VAK: De Vlaamse overheid zal in het kader van uitwisselingen op
basis van de samenwerkingsakkoorden het thema 'kinderrechten' op
de agenda blijven zetten.

In 2013 werd een seminar rond participatie aan beslissingsprocessen voor alle jongeren georganiseerd in
Letland.
Er vond een zending naar Luxemburg plaats rond ruimtegebruik door kinderen en jongeren.
Kinderen en kinderrechten komen steeds aan bod bij de introductie bij studiebezoeken.

groen - op
schema

VAK: De VO (Jeugd) zal in de informele groep Europe de l' Enfance"
opvolging vragen van de resultaten van het Belgisch EUvoorzitterschap (Verklaring "Europe de l'Enfance).

De informele groep Europe de l'Enfance is in 2013 niet bijeengekomen. Op de informele expertgroep
kinderrechten die bijeenkomt op uitnodiging van de Europese Commissie kwam ook het samenwerkingskader
jeugd aan bod, wat toelaat synergieën te creëren tussen de agenda's jeugd en kinderrechten. Dit in lijn met de
prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de EU.

groen - op
schema

VAK: Via de informele groep "Europe de l' Enfance" en het netwerk
van observatoria voor het kinderbeleid ChildONEurope zal de VO
(Jeugd) expertise en ervaring delen op het vlak van kin

In 2013 is de groep "Europe de l'Enfance" niet meer bijeengekomen. ChildONEurope werd hoofdzakelijk via
mail opgevolgd. Een kort overleg te Brussel (december 2013) werd wel bijeengewoond. Het agentschap is
overigens slechts waarnemer in het netwerk, maar is er geen lid van.
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OD0201 De Vlaamse overheid werkt aan een gedragen visie op kinderrechteneducatie en -informatie en zorgt voor de
implementatie ervan.
status

actie

8
2

2
2
1

opmerking

rood alarm

VAK: In functie van de implementatie hiervan en de uitwisseling van
expertise en ervaring, wordt hierover een colloquium georganiseerd
voor het middenveld.

Op de reflectiegroep werd de idee van een colloquium omgebogen naar een dialoogdag Kinderrechteneducatie.
De organisatie hiervan werd voorlopig opgeschort. De Ambrassade neemt het thema op in overleg met de
andere kinderrechtenactoren, maar het is nog onduidelijk of dit zal leiden tot een dialoogdag.

geel aandacht

VAK: In samenhang met de SD2 in het VJP wordt een gedegen visie
op kinderrechteneducatie ontwikkeld en wordt de mogelijkheid van
één portaalsite onderzocht.

Uit een eerste gesprek op de reflectiegroep bleek dat er in verschillende beleidsdomeinen werk gemaakt wordt
van kinderrechteneducatie, en dat een uitwisseling wel zinvol zou zijn. Een formeel overleg kwam er niet in
2013. Binnen het kinderrechtenveld heeft men wel een visie ontwikkeld op de lacunes m.b.t.
kinderrechteneducatie en werden aanbevelingen geformuleerd. De Ambrassade zal in 2014 rond
kinderrechteneducatie een kleine bevraging doen door en voor kinderen en jongeren op scholen, en verzorgt
de portaalsite jongerengids.be, waar kinderen, tieners en jongeren terecht kunnen voor informatie over
kinderrechten.Voor ouders, leerkrachten en jeugdwerkers zijn er www.jeugdinfotheek.be en
www.kinderrechteneducatie.be.
Kinderrechteneducatie is ook het jaarthema van de Kinderrechtencoalitie.
In functie van een betere afstemming en aansturing van de kinderrechteneducatie werd samen met KeKi
vorming georganiseerd voor de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid.

groen - op
schema

VAK: In samenhang met de SD2 in het VJP wordt een gedegen visie
op kinderrechteneducatie ontwikkeld en wordt de mogelijkheid van
één portaalsite onderzocht.

De portaalsite voor jeugdinformatie en informatie over kinderrechten is de www.jongerengids.be met specifieke
rubrieken voor de leeftijdsroepen 8-11, 12-15 & +16 jaar. Voor ouders, leerkrachten en jeugdwerkers is er
www.jeugdinfotheek.be.

OD0202 Er worden blijvend inspanningen gedaan opdat alle bepalingen van het IVRK bekend, begrepen en toegepast zouden zijn door
volwassenen en kinderen. De informatie over de protocollen wordt geïntegreerd in het ruimere kader van de kinderrechtenedu
status

actie

4
0

0

opmerking

groen - op
schema

VAK: Binnen de bestaande communicatiekanalen (nieuwsbrieven,
interne en externe websites...) zal meer en periodiek aandacht
besteed worden aan kinderrechten.

'Kinderrechten' was in 2013 een vaste rubriek in de E-zine Jeugd. Intern werd informatie over kinderrechten
gedeeld via Yammer. Momenteel wordt nog gewerkt aan een actualisatie van, en afstemming van de rubrieken
'kinderrechten' en het 'Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid' van www.sociaalcultureel.be (of
www.jeugdbeleid.be).

groen voltooid

VAK: De aanspreekpunten Jeugd- en Kinderrechtenbeleid v.h.
beleidsdomein WVG stellen samen met de betrokken actoren bij
www.rechtspositie.be een communicatieplanning op voor het
beleidsplan 2012-2013.

werd uitgevoerd in 2011-2012

groen - op
schema

VAK: De coördinerende administratie zal haar website
www.sociaalcultureel.be actiever gebruiken voor de sensibilisering
omtrent het IVRK.

Website en E-zine: zie andere actie onder deze OD. Jaarlijks, ook in 2013, werd begin november i.s.m. de
NCRK aan dit overzicht meegewerkt. Het werd bekendgemaakt via de website www.sociaalcultureel.be. In
2013 werd via de website een uitgebreide en geactualiseerde documentatiemap voor de aanspreekpunten ter
beschikking gesteld. Tevens werd de laatste hand gelegd aan een beknopte handleiding voor de
aanspreekpunten Jeugd- en Kinderrechtenbeleid. Deze wordt aan de reflectiegroep eind maart 2014
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status

actie

opmerking
voorgesteld.

groen - op
schema

VAK:Binnen de bestaande communicatiekanalen (nieuwsbrieven,
interne en externe websites...) zal meer en periodiek aandacht
besteed worden aan kinderrechten.

'Kinderrechten' was in 2013 een vaste rubriek in de E-zine Jeugd. Intern werd informatie over kinderrechten
gedeeld via Yammer. Momenteel wordt nog gewerkt aan een actualisatie van, en afstemming van de rubrieken
'kinderrechten' en het 'Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid' van www.sociaalcultureel.be (of
www.jeugdbeleid.be).
Naar aanleiding van de internationale dag van de rechten van het kind (20 november) werd een dossier
"krachten en talenten" samengesteld met informatie over krachtgerichte methodieken om aan de slag te gaan
met jongeren in de jeugdhulp. De website van het Agentschap Jongerenwelzijn werd benut als host voor dit
intersectorale dossier.
Kind & Gezin-Academie organiseerde de lezing "Gelukkige kinderen? Kies voor hun talent", door Luk Dewulf en
de filmvoorstelling "Kinshasa Kids". In deze inspirerende film staan de krachten en de mogelijkheden van
kinderen centraal om samen een band te vormen en hun leven in een positieve richting te sturen.

OD0203 De Vlaamse overheid zal zorg dragen voor de bekendmaking van de slotbeschouwingen van het Comité in de Vlaamse
Gemeenschap
status
groen - op
schema

actie

0
0

opmerking

VAK: De coördinerende administratie zorgt voor een
gebruiksvriendelijke versie van de slotbeschouwingen voor
verschillende doelgroepen, gekoppeld aan de bekendmaking van het
VAK.

Aansluitend bij de publicatie van het VAK, met verwijzing naar de slotbeschouwingen in 2012, zal in 2014 nog
een oproep gelanceerd worden om een kindvriendelijke vertaling te maken van het Vlaams
kinderrechtenbeleid.

OD0204 De Vlaamse overheid ontwikkelt geëigende opleidingspakketten en stimuleert organisaties en instellingen om hetzelfde
te doen
status

1

actie

4

3
0

opmerking

geel kleine
afwijking

VAK: De bestaande kinderrechteneducatie wordt beter afgestemd en
aangestuurd i.f.v. een praktijkgericht aanbod.

Van overheidswege is er weinig gebeurd om de bestaande kinderrechteneducatie beter af te stemmen en aan
te sturen. Kinderrechtswinkel kreeg wel een projectsubsidie om een praktijkgericht aanbod uit te werken. Het
project van vzw Kinderrechtswinkel omvat de verspreiding van twee publicaties over kinderrechten. In het
jubileumjaar 2014 (25 jaar kinderrechten) wil men immers het thema kinderrechten extra in de schijnwerpers
plaatsen. De Kinderrechtswinkel neemt die taak op zich na een vraag van het Kinderrechtencommissariaat.

geel aandacht

VAK: Het VAPH en Kind & Gezin besteden aandacht aan het thema
kinderrechten in de begeleiding van nieuwe medewerkers en ten
behoeve van personeelsleden in het algemeen.

In 2013 werd de brochure 'rechten en plichten voor gebruikers' gepubliceerd. Met deze brochure wil het VAPH
personen met een handicap (en dus ook minderjarigen) die (willen) gebruik maken van erkende VAPH-diensten
en -voorzieningen beter informeren over hun rechten en over hun plichten. Op een toegankelijke en
overzichtelijke manier komen er thema's aan bod zoals recht op inspraak, klachtenbehandeling, ... Deze
brochure kan ook de deskundigheid van nieuwe medewerkers en van personeelsleden in het lagemeen
verhogen.

geel kleine

VAK: In de opleidingen en vorming van professionals die met
kinderen werken wordt doelbewust ingegaan op het verspreiden van

In het kader van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid worden vier kinderrechtenorganisaties
gesubsidieerd voor het opzetten van vormingsinitiatieven: Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI), Vormen vzw,
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status

actie

opmerking

afwijking

informatie over kinderrechten.

Kinderrechtencoalitie en Kinderrechtswinkel vzw. KeKi gaf in december 2013 een vorming over kinderrechten
voor de aanspreekpunten. Hun tweejaarlijks internationaal trainingsprogramma ÊºHuman Rights for
DevelopmentÊº (HR4DEV) wordt in 2014 georganiseerd in Gent. Twee verenigingen zetten specifiek in op het
informeren van, het maken van informatieproducten, en het beantwoorden van vragen van kinderen, jongeren
en volwassenen over de rechten van het kind. Het betreft de vzw Kinderrechtswinkel en vzw Vormen. Expliciet
overleg met de vormingsverantwoordelijken van verschillende beleidsdomeinen over begeleidingshouding of
werkethiek is er nog niet geweest.

groen voltooid

VAK: Binnen het Decreet Jeugd- en Kinderrechtenbeleid kunnen
Vlaamse kinderrechtenactoren gesubsidieerd worden voor
kinderrechteneducatie.

Alle beleidsnota's 2014-2017 werden binnen de voorziene tijd behandeld.
Daar ressorteren binnen de verenigingen informatie en participatie ook enkele verenigingen onder die, hetzij de
kinderrechten als core business hebben, hetzij doelstellingen formuleren m.b.t. kinderrechten.
Daarnaast wordt ook de KiReCo gesubsidieerd onder de instellingen artikel 8 van het decreet.

groen voltooid

VAK: De agentschappen Jongerenwelzijn, Kind & Gezin en het
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk organiseren systematisch vorming
over het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige.

In 2011 en 2012 werden verschillende vormingen georganiseerd.
Cachet vzw organiseerde in 2013 een kamp waar jongeren hun rechten in de jeugdhulp leerden kennen door
er zelf filmpjes over te maken. Aan de hand van die filmpjes ontwikkelde vzw Cachet een vorming die zowel
jongeren als begeleiders in de jeugdhulp op een leuke manier kennis laat maken met de toepassing van het
decreet rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp.

groen voltooid

VAK: In overleg met KeKi wordt onderzocht hoe het bereik van de
georganiseerde kinderrechtenopleiding kan verbreed worden,
rekening houdend met verschillende doelgroepen.

In 2013 organiseerde KEKI een vorming kinderrechten rond ruimte die openstond voor een breed publiek. Ook
in 2013 besliste de minister van Jeugd over de beleidsnota 2014-2017 van KEKI. Daarin wordt tijd voorzien
voor de vorming van de aanspreekpunten naast de organisatie van de nationale en internationale vorming
kinderrechten die om het andere jaar georganiseerd worden. Tevens biedt KEKI de mogelijkheid om tegen
betaling vorming te organiseren.

groen - op
schema

VAK: Via het beleid inzake ontwikkelingseducatie ondersteunt VAIS
activiteiten met aandacht voor de Noord-Zuidproblematiek in een
breder mondiaal perspectief met Kinderrechten als transversaal
thema.

In elke projectaanvraag voor ontwikkelingseducatie wordt gepeild naar de aandacht voor het transversaal
thema kinderrechten. Zo wordt er in het aanvraagformulier gevraagd in hoeverre het project rekening houdt
met de drie pijlers van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind(IVRK), namelijk participatie,
voorziening en bescherming.
Ook in 2013 werden een aantal projecten 'Ontwikkelingseducatie' gesubsidieerd die een grote focus leggen op
kinderrechten: No Rights, No Glory! Kinderrechten en Sport van KIYO (180 000 euro) en Kinderrechten,
participatief en digitaal in de Vlaamse klaspraktijk van Unicef België (156.465,60 euro). De oproep
'Ontwikkelingseducatie' 2014 loopt.

1

OD0205 De Vlaamse overheid bewaakt de kinderrechten in de beeldvorming in de media

3

status

actie

stopgezet/
geannuleerd

VAK: Er wordt onderzocht of informatie over negatieve beeldvorming,
stereotypering, kinderrechten en mensenrechten een vast onderdeel
kan zijn in de opleiding van jeugdhulpverleners.

Deze actie werd niet opgestart

geel aandacht

VAK: Er wordt onderzocht hoe educatie rond kinderrechten sterker
aan bod kan komen in de opleidingen van het Hoger Onderwijs
(minimaal opleidingspakket, basiscompetenties leerkrachten).

In het Hoger Onderwijs werken wij niet met minimale opleidingspaketten. De instellingen zijn autonoom
verantwoordelijk voor hun curriculum.

geel aandacht

VAK: Er wordt onderzocht of informatie over negatieve beeldvorming,
stereotypering, kinderrechten en mensenrechten een vast onderdeel

In het hoger onderwijs wordt niet gewerkt met minimale opleidingspakketten. De instellingen zijn autonoom
verantwoordelijk voor hun curriculum.

1

opmerking
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status

actie

opmerking

kan zijn in de opleiding van leerkrachten.
geel aandacht

VAK: Er wordt onderzocht of informatie over negatieve beeldvorming,
stereotypering, kinderrechten en mensenrechten een vast onderdeel
kan zijn in de opleiding van politieagenten en journalisten.

Het blijkt moeilijk voor de overheid om 'in te breken' op de les- en opleidingspakketten van verschillende
beroepsgroepen. Vorming rond beeldvorming van jongeren als vast onderdeel van opleidingen voor
politiemensen of journalisten blijkt te hoog gegrepen.

groen - op
schema

VAK: Jongerenambassadeurs Cfr. VJP OD 12.3

zie rapportage VJP
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2

OD0301 De competenties van beleidsmedewerkers en verantwoordelijken zijn verhoogd in functie van een participatieve basishouding, duurzame
participatieprojecten en de implementatie van de resultaten in beleidsprocessen (cfr. VJP OD 1.3.)
OD0302 In administratieve procedures waarin beslissingen worden genomen t.a.v. individuele kinderen, worden de betrokken kinderen systematisch gehoord
en wordt een passend belang gehecht aan hun mening
OD0303 Voorzieningen en jeugd(hulp)organisaties worden gestimuleerd om kinderen en jongeren te betrekken bij beslissingen die hen aanbelangen =
participatief werken
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A3. Participatief werken

15

OD0301 De competenties van beleidsmedewerkers en verantwoordelijken zijn verhoogd in functie van een participatieve basishouding,
duurzame participatieprojecten en de implementatie van de resultaten in beleidsprocessen (cfr. VJP OD 1.3.)
status
geel aandacht

actie

1
0

1

0

opmerking

VAK: De VO richt een beleidsdomeinoverschrijdend platform op voor
het ontwikkelen van visie en inzicht rond participatief werken in
verschillende sectoren en de uitwisseling van praktijkvoorbeelden.

Voor jeugdparticipatie zijn er op verschillende beleidsniveaus en binnen verschillende beleidsdomeinen tools
ontwikkeld. Beleidsparticipatie is alvast een thema in de netwerkgroep onderzoek. Anderzijds besteden zowel
het KeKi als het JOP aandacht aan beleidsparticipatie in hun respectievelijke databanken, waardoor de kennis
over jeugdparticipatie systematisch ontsloten en verbeterd wordt. In de aanloop naar het nieuwe jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan buigt een beleidsdomeinoverschrijdende werkgroep zich over het thema, maar een
netwerk beleidsparticipatie als dusdanig werd niet opgericht.

OD0302 In administratieve procedures waarin beslissingen worden genomen t.a.v. individuele kinderen, worden de betrokken kinderen
systematisch gehoord en wordt een passend belang gehecht aan hun mening
status

2

actie

8

1
0

opmerking

geel aandacht

VAK: Naast het instrument van de GAS zal de Vlaamse overheid
alternatieven aanreiken aan de gemeenten voor het bestrijden van
overlast door jongeren.

Binnen de federale GAS-wetgeving is het momenteel verplicht om te bemiddelen bij minderjarigen. De erkende
diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA-diensten) in Vlaanderen en Brussel hebben de
nodige expertise, maar worden nog maar weinig ingeschakeld door lokale besturen. In twee steden liepen
projecten om met deze bemiddeling om te gaan. In Mechelen draait sinds 2011 het NERO-project in
samenwerking met het politiecommissariaat. In Gent werd in 2012 het project 'First Offenders' opgestart, een
samenwerking tussen politiezone Gent en het Jeugdparket Gent. Vaak wordt samenwerking stopgezet omdat in
de GAS-dossiers niet aan de voorwaarden binnen herstelgericht bemiddelen werd voldaan. In 2014 wordt een
studiedag georganiseerd van Steunpunt Jeugdhulp i.s.m. Politeia over bemiddelen en herstelgericht werken.

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid (Jeugd) inventariseert de decretale en
reglementaire bepalingen die het hoorrecht van kinderen in
administratieve procedures waarborgen.

Deze inventarisatie zal nog in 2014 gebeuren.

groen - op
schema

VAK: In administratieve procedures waarin beslissingen genomen
worden t.a.v. individuele kinderen, worden de betrokken kinderen
systematisch gehoord. Aan hun mening wordt passend belang
gehecht (MVS)

groen voltooid

VAK: In administratieve procedures waarin beslissingen genomen
worden t.a.v. individuele kinderen, worden de betrokken kinderen
systematisch gehoord. Aan hun mening wordt passend belang
gehecht (WVG).

De participatieve processen binnen het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg worden getest en geëvalueerd.
In het vernieuwde jeugdhulplandschap kan jeugdhulp niet worden opgestart zonder de uitdrukkelijke inbreng
en instemming van de minderjarige. De minderjarige (+12 jaar) moet toestemming geven voor het aanvragen
en opstarten van niet-rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp.

groen voltooid

VAK: In administratieve procedures waarin beslissingen genomen
worden tav individuele kinderen, worden betrokken kinderen
systematisch gehoord. Aan hun mening wordt passend belang
gehecht (Onderwijs).

Het decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basisonderwijs en
het secundair onderwijs, en betreffende de participatie op school, werd op 31 januari een derde maal
geagendeerd op de VlaReg. Dit decreet bevat uiteenlopende maatregelen, die samen met andere reeds
bestaande maatregelen, tot een harmonisch geheel van rechten en plichten moeten leiden. Zowel voor de
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status

actie

opmerking
onderwijsverstrekker als voor de betrokkene personen (ouders en leerlingen). Concreet wordt er onder meer
gefocust op het schoolreglement, beroepsprocedures tegen betwiste eindbeslissingen en definitieve
uitsluitingen, rechten inzake informatie en communicatie, en op inspraak en inzage in gegevensmateriaal
waarin een persoonlijk belang schuilt.
Op 27/02/14 zou dit decreet normaal gezien gestemd worden. Voorziene ingangsdatum is 01/09/2014.

groen - op
schema

VAK: Onderwijsinspectie besteedt aandacht aan het Decreet
Rechtspositie Minderjarige in de reguliere inspecties in de
jeugdhulpsectoren.

De opdracht voor de inspectie in het Decreet Integrale Jeugdhulp en omwille van de erkenningsvoorwaarde om
kinderrechten te respecteren, maakt deel uit van de doorlichting, maar op gedifferentieerde wijze. Bijgevolg
blijft dit een altijd aanwezige aandachtspunt tijdens het vooronderzoek van een doorlichting, eventueel in de
focus.
De internaten met Permanentie Openstelling (binnen het Gemeenschapsonderwijs) werden geïnspecteerd.
Zorginspectie werd als expert ingeschakeld door de Onderwijsinspectie. Bij de inspectie maakte men gebruik
van het decreet rechtspositie van de minderjarige als achtergrond om een deel van de bevraging aan op te
hangen.

groen voltooid

VAK: WVG gaat na of een intersectorale studiedag georganiseerd kan
worden over het thema: respect voor de mening van het kind, i.h.k.v.
haar jaarlijkse studiedag implementatie DR.

De studiedag werd georgainseerd op 9 december 2012.

groen voltooid

VAK: Zorginspectie besteedt aandacht aan het decreet Rechtspositie
Minderjarige in de reguliere inspecties in de jeugdhulpsectoren.

Volgende (opvolg)inspecties op de toepassing van het decreet op de rechtspositie van de minderjarig vonden
plaats.
De 6 Vertrouwenscentra Kindermishandeling werden door Zorginspectie geïnspecteerd. Zorginspectie
inspecteerde daarnaast de diensten Begeleid Zelfstandig Wonen (sector bijzondere jeugdzorg) en de
thuisbegeleidingsdiensten (bijzondere jeugdzorg). Deze inspectie beperkte zich tot 29 diensten, met name die
diensten die nog niet waren ingestapt in het Experimenteel Modulair Kader.Momenteel lopen inspecties die zich
focussen op participatie van jongeren in voorzieningen met module verblijf en/of dagbegeleiding voor de
voorzieningen uit het Experimenteel Modulair Kader, en de begeleidingstehuizen en dagcentra in voorzieningen
die geen deel uitmaken van het Experimenteel Modulair kader. Het gaat hier om 140 inspectiepunten.
Zorginspectie plant dit ook specifiek voor de gehandicaptenzorg, gekoppeld aan een aantal elementen van de
reguliere inspecties.

OD0303 Voorzieningen en jeugd(hulp)organisaties worden gestimuleerd om kinderen en jongeren te betrekken bij beslissingen die
hen aanbelangen = participatief werken
status

actie

7

0
1

opmerking

status nog
te bepalen

VAK: Omdat het welbevinden en geestelijke gezondheid ondermeer
bepaald worden door de mogelijkheid die iemand krijgt om te
participeren zal de Commissie Gezondheidsbevordering werken aan
de gees

stopgezet/
geannuleerd

VAK: Er wordt een inventaris gemaakt van de leeftijdsgrenzen die
worden gehanteerd bij de huidige formele participatie-instrumenten
op verschillende beleidsniveaus.

Het onderzoek nulmeting bij de lokale besturen wordt afgerond. Participatie maakt daar ook deel van uit, maar
de inventaris van de leeftijdsgrenzen niet. Het onderzoek zal in juni 2014 gepresenteerd worden. Vandaar is
het in termen van effectiviteit en efficiëntie niet meer zinvol om tot de opmaak van dergelijke inventaris over te
gaan.
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status
groen voltooid

actie

opmerking

VAK: De Commissie Gezondheidsbevordering zal werken aan de
geestelijke gezondheid, van zowel kinderen en jongeren, als het
personeel in scholen.

Re-styling van de website www.gezondopschool.be. Zo kunnen scholen gemakkelijk informatie terugvinden
over het werken aan het gezondheidsbeleid in het algemeen, en aan het welbevinden en de geestelijke
gezondheid in het bijzonder.
De ondersteuning van de lancering van de website Sfeer op School door het VSK. Het wordt mee uitgedragen
door de leden van de commissie gezondheidsbevordering van de VLOR. De minister ondersteunde dit initiatief.
Het werd in het najaar 2013 voorgesteld. Bedoeling was: leerlingen een bron van inspiratie geven om zelf
initiatieven te nemen om de sfeer op school te verbeteren. De website= http://www.sfeeropschool.be.

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid onderzoekt op welke manier 'good
practices' kunnen verspreid worden om de participatiecultuur binnen
instellingen en organisaties te verhogen.

Het netwerk participatie is nog niet gerealiseerd, maar 'good practices' worden systematisch verspreid via de
website van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen:
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/participatie_gesubsidieerd.aspx , maar ook via de nieuwsbrieven en
websites van gesubsidieerde organisaties, die inzetten op participatie binnen de jeugdsector, het
kinderrechtenveld, het vormingswerk voor volwassenen, onderwijsactoren, welzijnsactoren, gespecialiseerde
organisaties...
In de voorbereiding van het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan buigt een
beleidsdomeinoverschrijdende werkgroep zich over participatie en stakeholderschap van jongeren, en hoe de
Vlaamse overheid het verschil kan maken.

groen voltooid

VAK: De Vlaamse overheid onderzoekt op welke manier ze
organisaties en voorzieningen kan stimuleren om jongeren meer te
betrekken bij beslissingen die t.a.v. hen genomen worden in de
organisatie.

Bij de opmaak van communicatiemateriaal over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en de Sociale Dienst
van de Jeugdrechtbank werden jongeren geraadpleegd via (zelf)organisaties als Cachet, Nevermind, Popant en
Joplim. Er werd ook rechtstreeks bevraging gedaan bij jongeren in gemeenschapsinstellingen en in het federaal
detentiecentrum 'De Grubbe'.
In samenwerking met vzw Cachet en Nevermind organiseerde het Departement WVG een doe-dag in het teken
van participatief werken met kinderen en jongeren in de jeugdhulp. Deze doe-dag had de opzet om de
deelnemers (beleids- en stafmedewerkers, hulpverleners én jongeren) het belang van een participatieve
jeugdhulp aan den lijve te laten ondervinden. In voorbereiding op de doe-dag participatie ontwikkelde vzw
Cachet, met de steun van het Departement WVG, een visietekst boordevol tips en tricks, die zowel
beleidsmensen en jeugdhulpaanbieders, als jongeren, moet aanzetten tot participatieve actie in de jeugdhulp.

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid zal stimulansen geven en de lokale
besturen coachen om de participatiemogelijkheden voor kinderen en
jongeren binnen het lokaal beleid te vergroten.

- tal van organisaties worden ondersteund die tot doel hebben lokale besturen te ondersteunen en te coachen
bij het opzetten van participatietrajecten.
- bij vormingen rond het vernieuwde decreet lokaal (congressen lokaal jeugdbeleid / plankuren) jeugdbeleid
kwam dit aspect ook steed aan bod.
- ondersteuning van het project kindvriendelijk lokaal beleid van VVJ waarbij participatie een van de
uitgangspunten is.

groen - op
schema

VAK: De VlaReg bereidt een Decreet JKRB voor dat toelaat
organisaties te erkennen en te subsidiëren voor het begeleiden van
participatieprocessen van jeugd in beleid van overheden of
instellingen

Binnen het decreet vernieuwd jeugd-en kinderrechtenbeleid zijn er verenigingen die werken rond het
begeleiden van participatieprocessen.
Volgende verenigingen formuleerden hier doelstellingen rond in 2013:
vzw Ladda, vzw Karuur, vzw In Petto en vzw Kind en Samenleving.

groen voltooid

VAK: Het participatiedecreet in het Vlaams onderwijs wordt
geëvalueerd en als nodig bijgestuurd i.f.v. een grotere
leerlingenparticipatie.

Decreet Rechtspositie zie VJP OD1.1
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OD0401 Door een gecoördineerde aanpak nemen institutioneel geweld, kindermishandeling, pesten en zelfdoding af
OD0402 Er wordt verder gewerkt aan sensibiliserende, preventieve en curatieve maatregelen in de strijd tegen pesten en ander geweld op school
OD0403 De aanbevelingen van de VN-studie over geweld tegen kinderen worden geïmplementeerd
OD0404 De Vlaamse overheid neemt haar rol op ter bestrijding van schadelijke traditionele gebruiken
OD0405 Met betrekking tot de bestrijding van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, dringt de Vlaamse overheid er bij de federale overheid op aan om
beleidsmaatregelen van verschillende beleidsniveaus te coördineren.
OD0406 De Vlaamse overheid neemt het initiatief om de weigeringsgrond voor wapenuitvoer naar gebieden waar kindsoldaten worden ingezet, ook op
Europees en internationaal vlak ingang te doen vinden, via de herziening van het Gemeenschappelijk Standpunt 200

Vlaams Actieplan

2
21
21
22
23
24
24

20

Terug naar hoofdinhoudsopgave
Terug naar A4. Geweld en kindermishandeling

A4. Geweld en kindermishandeling
OD0401 Door een gecoördineerde aanpak nemen institutioneel geweld, kindermishandeling, pesten en zelfdoding af
status
groen - op
schema

actie

22

4

2

5

0

0

opmerking

VAK: De kinderrechten van jongeren die een MOF gepleegd hebben
of in een problematische opvoedingssituatie zitten en geplaatst
worden, worden gegarandeerd, m.h.o. re-integratie in de
samenleving.

In 2013 vond een inspectie van de thuisbegeleidingsdiensten en de diensten 'Begeleid Zelfstandig Wonen'
inzake de toepassing van het decreet Rechtspositie van minderjarigen in de jeugdhulp plaats.

groen - op
schema

VAK: De ministers van Welzijn, Sport, Onderwijs en Jeugd werken
aan een integrale visie en aanpak van seksueel misbruik (Jeugd).

In uitvoering van de opdracht die de afdeling Jeugd aan Sensoa heeft gegeven in 2012 tot jeugdspecifieke
vertaling van het raamwerk 'Beleid en Seksualiteit' zorgde Sensoa op 22 maart 2013 voor een vorming voor de
jeugdsector waarbij aansluitend de eerste jaarlijkse opvolging van de engagementsverklaring jeugd werd
georganiseerd.
Toelichting over de 'good practises' uit de jeugdsector werd door de afdeling Jeugd ook gegeven te Madrid: "A
Conference to advance in the prevention of child sexual abuse" (10-11/12/13), georganiseerd door de Raad
van Europa en Spanje.

groen voltooid

VAK: De ministers van Welzijn, Sport, Onderwijs en Jeugd werken
aan een integrale visie en aanpak van seksueel misbruik (Onderwijs).

De engagementsverklaring werd ondertekend op 29 februari 2012. Het aandachtspunt is dit jaar seksueel
misbruik, maar in de loop der jaren zullen nog andere thema's toegevoegd worden.

De engagementsverklaring Onderwijs - Gemeenschapsinstellingen inzake het verbeteren van continuiteit in de
schoolloopbaan van de geplaatste jongeren wordt uitgevoerd.

Er is een vormingsaanbod voor de partners die de engagementsverklaring ondertekenden.
De engagementsverklaring wordt verder geïmplementeerd.
groen - op
schema

VAK: De ministers van Welzijn, Sport, Onderwijs en Jeugd werken
aan een integrale visie en aanpak van seksueel misbruik (Sport).

groen voltooid

VAK: De ministers van Welzijn, Sport, Onderwijs en Jeugd werken
aan een integrale visie en aanpak van seksueel misbruik (Welzijn).

Op 29 februari 2012 werd in het Vlaams Parlement overgegaan tot de ondertekening van een
engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van minderjarigen in het onderwijs, de
sport, de jeugdsector, de jeugdhulp en de kinderopvang.
Met de engagementsverklaring verbinden de overheden zich samen met de administraties en de
representatieve organisaties tot vorming en sensibilisering rond de problematiek van seksueel
grensoverschrijdend gedrag in voorzieningen en organisaties.
In uitvoering van de engagementsverklaringen werd aan Sensoa en Child Focus gevraagd om het Raamwerk
Seksualiteit en Beleid te vertalen naar de betrokken beleidsdomeinen. Dit gebeurde in samenwerking met de
Vlaamse overheid en organisaties op het terrein. Voor de jeugdhulp, de kinderopvang, de sport en het
jeugdwerk bestaat inmiddels een op maat uitgewerkt Raamwerk. Dat van het Onderwijs is in opbouw.

OD0402 Er wordt verder gewerkt aan sensibiliserende, preventieve en curatieve maatregelen in de strijd tegen pesten en ander
geweld op school
status

actie

stopgezet/
geannuleerd

VAK: Medewerking aan allerhande initiatieven van andere overheden
bv. de FOD Justitie voor het aanstellen van aanspreekpunten bij de

9

2
2

opmerking
We weten niet wat er met deze actie bedoeld wordt. Het is overigens de FOD Binnenlandse Zaken die
verantwoordelijk is voor de aanspreekpunten politie en deze zijn al aangesteld sinds 2006.
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status

actie

opmerking

politie voor scholen.
geel aandacht

VAK: Uitbreiding spijbelactieplan naar een plan voor alle vormen van
antisociaal gedrag en met specifieke aandacht voor bepaalde
doelgroepen (bv. Roma-kinderen) en regio's (bv. Brussel).

Het spijbelactieplan wordt uitgevoerd. Het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van spijbelgedrag
startte in maart 2012 en is nog niet afgerond.

groen voltooid

VAK: Herstelgericht werken als thema voor prioritaire nascholing
2010-2011

Herstelgericht werken was thema in de prioritaire nascholing in het schooljaar 2010-2011.
Er is een studiedag rond herstelgericht werken op school doorgegaan op 12 oktober 2012.

groen voltooid

VAK: Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk
onderzoek naar de noodzaak van een monitor voor geweld in
scholen.

Dit OBPWO werd opgeleverd en is terug te vinden via
http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2009/0902/default.htm

groen voltooid

VAK: Onderzoek naar initiatieven die nog kunnen genomen worden
bv. aan de slag gaan met KIVA (Finland), conclusies uit het
pilootproject over ernstige pestgevallen met Limits

Het Departement Onderwijs lanceerde het geïntegreerde programma Re:Pest. Dit lessenpakket wil een
bijdrage leveren aan het voorkomen van pestgedrag op school en aan het verhogen van het welbevinden in de
klas. Het lessenpakket richt zich op de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs.
Re:Pest is een educatief project tegen pesten dat bestaat uit verschillende onderdelen en dat gericht is op
leerlingen uit de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs. Het creëert een toegevoegde waarde
bij de reeds genomen maatregelen ter bestrijding van pestgedrag. Re:Pest bestaat uit volgende onderdelen:
Scholen die aan de slag willen gaan met Re:Pest vinden meer informatie op www.howest.be/repest.

groen voltooid

VAK: Verdere sensibilisering via Klasse e.a.

Er zijn veel verschillende publicaties uitgebracht. Hieronder is de lijst terug te vinden van de tijdschriften waar
alle publicaties staan.
Klasse voor Leraren januari 2014 - dossier pesten
Klasse voor Leraren januari 2013 - Dossier pesten
Klasse voor Leraren -online:
Klasse voor ouders - dossier februari 2014
Klasse voor ouders - dossier februari 2013
Klasse voor Ouders - online:
Yeti - dossier februari 2014
Yeti online:
Maks online:
(een gedetaileerde lijst is uiteraard te verkrijgen)

groen voltooid

VAK: Werk maken van een positief en constructief schoolbeleid:
boeiende activiteiten en een grotere betrokkenheid van leerlingen en
leerkrachten.

Zie hiervoor 4.2: verdere sensibilisering via Klasse en punt 3.3: werk van commissie GZB

3

OD0403 De aanbevelingen van de VN-studie over geweld tegen kinderen worden geïmplementeerd
status
geel kleine
afwijking

actie

1

0

opmerking

VAK: Via het nieuwe decreet kinderopvang wordt aandacht besteed
aan pedagogische ondersteuning in de kinderopvang, inclusief
promotie geweldloos opvoeden.

Op 28 maart 2012 gaf het Vlaams Parlement haar goedkeuring aan het Decreet Kinderopvang houdende de
organisatie van Kinderopvang voor Baby's en Peuters (uitgevoerd).
2013: Uitbouw pedagogische ondersteuning. Binnen de context van het nieuwe decreet is de pedagogische
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status

actie

opmerking
ondersteuning voorzien. De uitvoering hiervan is omwille van budgettaire redenen gedeeltelijk gerealiseerd.
Wanneer de budgettaire middelen het toelaten zal dit verder uitgebouwd worden.
Vanaf 2014 zijn er pedagogische en taalondersteunende organisaties actief. Deze organisaties krijgen een rol in
het ondersteunen van zelfstandige opvangvoorzieningen. Dit versterkt hun verdere professionalisering en hun
reflectie op kwaliteit. Opvangvoorzieningen zonder subsidies of met beperkte subsidies kunnen binnen
bepaalde grenzen gratis beroep doen op een pedagogische en taalondersteunende organisatie die hiervoor een
projectsubsidie krijgt.

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid (Welzijn) gaat na of het aanbod van
vluchthuizen in Vlaanderen en in de Brusselse regio voor vrouwen en
hun kinderen die slachtoffer zijn van geweld kan worden uitgebreid.

Werd opgenomen in 2011 met de CAW's.

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid (Welzijn) onderzoekt hoe bemiddeling en
herstelgerichte methodieken kunnen gestimuleerd worden.

Het Columbus project (positief heroriënteren) werd uitgebreid in de regio's Kortrijk - Roeselare- Gent tot een
capaciteit van 250 heroriënteringen. Een verderzetting van het project wordt afhankelijk gesteld van de
evaluatie en van de resultaten van het project.
De administratie Jongerenwelzijn werkt een visie uit m.b.t. oplossingsgerichte therapieën en methodieken. De
administratie Jongerenwelzijn werkt ook een vormingsplan uit voor personeelsleden van het verwijzersbeleid
i.v.m. oplossingsgerichte therapieën en methodieken.
Ten slotte vormt krachtgericht werken één van de zes pijlers van het decreet Integrale Jeugdhulp. Methodieken
in de jeugdhulp moeten hierop worden afgestemd.

groen voltooid

VAK: De VO voorziet voor het personeel van de
gemeenschapsinstellingen een systematische opleiding in het verbaal
omgaan met agressie en conflicten in de interactie met de jongeren.

De doelstelling van VAK is: Uitgeschreven agressiebeleid in elke voorziening (Welzijn). Hier wordt de
rapportage beperkt tot LSCI in de gemeenschapsinstellingen. Dit laat geen volledige rapportage toe.
Wat betreft LSCI: Een derde groep van 160 personeelsleden heeft de tweedaagse opleiding LSCI gevolgd.
-> actie voltooid
Daarnaast waren er binnen dezelfde actie nog twee mijlpalen voor 2013:
- Elke regio van het Verwijzersbeleid beschikt over een uitgeschreven draaiboek voor agressiebeleid binnen de
eigen dienstverlening.
-> mijlpaal voltooid
- Binnen elke regio Verwijzersbeleid werd een aanspreekpunt aangeduid voor het agressiebeleid.
-> mijlpaal voltooid

2

OD0404 De Vlaamse overheid neemt haar rol op ter bestrijding van schadelijke traditionele gebruiken
status
geel aandacht

actie

1

0

opmerking

VAK: De Vlaamse overheid (Welzijn) gaat na of de VK's kunnen
functioneren als meldpunt inzake vermoedens van genitale
verminking en hoe daarvoor samengewerkt kan worden met het
ICRH van UGent.

- Uitklaren hoe het thema genitale verminking binnen het meldpunt kan opgevolgd worden in samenwerking
met het ICRH en het Vlaams forum kindermishandeling.
- Het Vlaams forum kindermishandeling, het ICRH en andere betrokken partners werken een protocol uit om
professionals te ondersteunen i.h.k.v. preventie en opvolging van vrouwelijke genitale verminking.
Met vertraging, maar men is ermee bezig.

Vlaams Actieplan

23

Terug naar hoofdinhoudsopgave
Terug naar A4. Geweld en kindermishandeling

status

actie

opmerking

groen voltooid

VAK: De Vlaamse overheid (Welzijn) gaat na of het kan participeren
aan de sensibiliseringsactie van de (federale) minister voor Sociale
Zaken en Volksgezondheid inzake genitale verminking.

Het project 'Vrouwelijke genitale verminking: hoe ermee omgaan?' werd geselecteerd in het kader van de
oproep 2012 van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid. Het project heeft als doel de bescherming van
meisjes tegen vrouwelijke genitale verminking te bevorderen en instrumenten te ontwikkelen om de
begeleiders die met een multicultureel publiek werken, bij te staan. Het ondersteunt hulpverleners om de
kwestie van VGV aan te kaarten met nieuwkomers in het kader van de trajectbegeleiding, het thema
bespreekbaar te maken met de families die onwetend zijn over de schadelijke gevolgen van VGV of het
strafrechterlijk verbod. Door het thema "bespreekbaar te maken" kan een betere risico-inschatting van VGV
gebeuren en zullen de hulpverleners beter uitgerust zijn om met de problematiek om te gaan en het te
voorkomen. Verder wil het project tot een draaiboek komen met een stappenplan om meisjes adequaat te
beschermen tegen VGV.

groen voltooid

VAK: De Vlaamse overheid (Welzijn) gaat na op welke wijze ze de
informatie voor het omgaan met vermoedens van genitale verminking
actief kan verspreiden.

uitgevoerd in 2011

OD0405 Met betrekking tot de bestrijding van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, dringt de Vlaamse overheid er bij de
federale overheid op aan om beleidsmaatregelen van verschillende beleidsniveaus te coördineren.
status

actie

2
0

0

opmerking

groen - op
schema

VAK: De VO onderzoekt i.s.m. de andere Belgische overheden de
vraag naar een fenomenologische studie over kinderprostitutie en
onderzoek bij tieners, zowel slachtoffer als dader, (zgn. loverboys).

Dit engagement werd opgenomen in de het derde en het vierde periodieke IVRK-rapport van België.

groen voltooid

VAK: Via de NCRK wordt onderzocht of een betere samenwerking
mogelijk is tussen de federale overheid, Gemeenschappen en
Gewesten met het oog op gegevensuitwisseling op alle
bevoegdheidsniveaus.

Oprichting werkgroep nationale indicatoren. cfr. VAK: OD 1.9

1
OD0406 De Vlaamse overheid neemt het initiatief om de weigeringsgrond voor wapenuitvoer naar gebieden waar kindsoldaten worden
ingezet, ook op Europees en internationaal vlak ingang te doen vinden, via de herziening van het Gemeenschappelijk Standpunt 200
status
groen voltooid

actie

0
0

opmerking

VAK: De VO onderzoekt de mogelijkheid om geldende afspraken
binnen de EU en op intern. niveau betreffende wapenhandel te
verstrengen, zodat uitgevoerde wapens niet gebruikt worden door
kindsoldaten.

Aanneming en ondertekening van het Wapenhandelverdrag door België, mede namens de Vlaamse Overheid:
op 2 april 2013 werd het Wapenhandelverdrag in New York aangenomen en op 3 juni 2013, mede namens het
Vlaams Gewest, door België ondertekend. Tijdens haar vergadering van 20 september 2013 keurde de Vlaamse
Regering principieel het instemmingsdecreet met dit verdrag goed en werd het advies ingewonnen van SARiV
en Raad van State.
Aanneming Vlaams instemmingsdecreet met het Wapenhandelverdrag:
door vertraging bij het afleveren van een advies van de Raad van State kon het ontwerp van decreet tot
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status

actie

opmerking
instemming met het VN-verdrag inzake handel in conventionele wapens pas op 31 maart 2014 worden
ingediend bij het Vlaams Parlement. Het werd op 7 april aangenomen.
België zal het Wapenhandelverdrag pas kunnen ratificeren nadat het federaal parlement en de drie
gewestparlementen ermee hebben ingestemd.
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OD0501 Vlaanderen streeft in het kader van het Pact 2020 (Vlaanderen in Actie) naar een halvering van de kinderarmoede en een verdubbeling van de
ontwikkelingssamenwerking. Dit wordt onderbouwd vanuit het kinderrechtenperspectief.
OD0502 De Vlaamse overheid focust op de vroegste ontwikkeling van kinderen
OD0503 Organisaties en voorzieningen worden gestimuleerd om hun toegankelijkheid te screenen en waar nodig maatregelen te nemen om discriminaties weg
te werken
OD0504 Er wordt blijvend aandacht besteed aan toegankelijkheid voor zwakkere groepen
OD0505 Er worden verdere stappen gezet m.b.t. kostenbeheersing en studiefinanciering leerplichtonderwijs
OD0506 Er worden blijvend inspanningen gedaan om de toegankelijkheid van het onderwijs te vergroten en het aantal doorverwijzingen te laten dalen
OD0507 Het onderwijssysteem wordt verder aangepast om gelijkheid van kansen te versterken en ongelijkheid in prestaties te verkleinen
OD0508 Er wordt verder gewerkt aan een coherente strategie om de oorzaken voor schooluitval aan te pakken
OD0509 De Vlaamse overheid besteedt extra aandacht aan kinderen van buitenlandse herkomst
OD0510 De Vlaamse overheid draagt bij tot een structurele oplossing voor de knelpunten waarmee niet-begeleide buitenlandse minderjarigen te maken krijgen
OD0511 De Vlaamse overheid onderzoekt de problematiek met betrekking tot de toegang van dienstverlening voor mensen zonder wettig verblijf
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A5. Kinderarmoede en Gelijke Kansen

61

actie

1
8

OD0501 Vlaanderen streeft in het kader van het Pact 2020 (Vlaanderen in Actie) naar een halvering van de kinderarmoede en een
verdubbeling van de ontwikkelingssamenwerking. Dit wordt onderbouwd vanuit het kinderrechtenperspectief.
status

4

0

0

opmerking

groen voltooid

VAK: In antwoord op het jaarverslag van het
Kinderrechtencommissariaat 2009-2010 onderzoekt de Vlaamse
overheid de positie van kinderen in het kader van de
schuldproblematiek.

We verwijzen hier naar het tussentijds rapport. In 2013-2014 werden hierrond geen nieuwe acties
ondernomen.

groen - op
schema

VAK: Bij de eerstvolgende actualisatie van het VAPA zullen het
kinderrechtenverdrag en de slotbeschouwingen als springplank
gebruikt worden om de aanpak van kinderarmoede te versterken.

Geen bijkomende acties in 2013-2014

groen - op
schema

VAK: De rapportage over de aanpak van kinderarmoede op basis van
het Pact 2020 (Vlaanderen in Actie) stroomt door naar de opvolging
voor het VAK 2011-2014.

Dit gebeurde via het tussentijds rapport en ook in het eindrapport zal de link gelegd worden naar het Vlaams
Actieplan Armoede en de specifieke maatregelen in het actieprogramma Kinderarmoede om armoede bij
kinderen tot en met drie jaar te bestrijden.

groen voltooid

VAK: De rapportage over de aanpak van kinderarmoede op basis van
het Vlaams Actieplan Armoede (VAPA) stroomt door naar de
opvolging voor het VAK 2011-2014.

Het verslag van de aanpak rond kinderarmoede wordt mee bekeken in de rapportage van het Vlaams Actieplan
Kinderrechten.

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid (internationaal Vlaanderen) brengt in
beeld hoe de prioriteit kinderrechten in uitvoering van het decreet
ontwikkelingssamenwerking vorm krijgt.

De evaluatie methodologie, geïntroduceerd in 2012, de verdere vorming voor het VAIS-personeel, en de
thematische focus op de thema's gender en goed bestuur, werden voltooid.
Verdere thematische focus op de andere transversale thema's in 2014.

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid werkt de aanbevelingen van de rondetafel
Kinderarmoede van Vlaanderen in Actie inzake 'toegankelijkheid van
welzijns- en gezondheidsvoorzieningen' verder uit.

Kinderarmoede is een van de thema's die in het kader van Vlaanderen in Actie via transitiemanagement
aangepakt wordt. Dit is een langetermijnopdracht.

groen - op
schema

VAK: In het kader van het VAPA wordt tenminste 2x per jaar vanuit
jeugd een verticaal armoedeoverleg georganiseerd, waarbij
rechtstreekse dialoog van mensen in armoede met het beleid centraal
staat.

Het permanente armoedeoverleg werd in 2013 verder opgevolgd door het Netwerk Armoede. Het 'verticaal
overleg Jeugd' kadert nu binnen een beleidsparticipatietraject met jongeren uit zes jeugdwerkingen. In 2012
gingen de jongeren in dialoog met de minister en kaartten voornamelijk problemen in het onderwijs aan. In
navolging hiervan was er een nieuw verticaal overleg op 1 juni 2013 waarvoor de hoofden van de verschillende
onderwijskoepels werden uitgenodigd. Jongeren vertelden over hun moeilijk schoolparcours. De
onderwijskoepels engageerden zich om feedback te geven op de indrukken na dit gesprek.

groen - op
schema

VAK: In uitvoering van Vlaanderen in Actie streeft Vlaanderen een
verdubbeling na van haar ontwikkelingssamenwerking tegen 2020.
Deze informatie stroomt door naar de opvolging voor het VAK
2011-2014.

Net als voorgaande jaren werden ook in 2013 heel wat projecten ondersteund die betrekking hebben op de
problematiek van kinderrechten, in de breedste zin, in de partnerlanden en de regio van Zuidelijk Afrika. Het
gaat o.a. om projecten op het vlak van gezondheid, onderwijs, moeder- en kinderzorg, kindermishandeling,
drinkbaar water, sanitaire en hygiënische praktijken, ... Feit is dat de meeste ontwikkelingsprojecten een
onrechtstreekse impact hebben op de vervulling van kinderrechten. De samenwerkingsovereenkomst
(2012-2015) tussen UNICEF International en VlaReg werd verder uitgevoerd. Jaarlijks voorziet de Vlaamse
Regering in een bijdrage van 750.000 euro. Deze bijdrage wordt ingezet op drie prioriteiten: 1) algemene
begrotingssteun aan UNICEF, die een cruciale rol speelt bij de verwezenlijking van kinderrechten in de wereld
2) de thematische prioriteit 'overleving en ontwikkeling van kinderen' in Zuid-Afrika 3) de thematische prioriteit
'HIV/AIDS en kinderen' in Malawi.

OD0502 De Vlaamse overheid focust op de vroegste ontwikkeling van kinderen
Vlaams Actieplan
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status

actie

opmerking

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid ondersteunt lokale projecten met een
focus op kinderen in armoede van 0 tot 3 jaar en hun gezinnen.

groen - op
schema

VAK: De VO bereidt een decreet sociale bescherming voor, gericht op
een toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen en met de nodige
aandacht voor preventie.

De uitvoering van het uitbetalen van de kindpremie vanaf 1 januari 2013 aan de 0- en 1-jarigen en een hoger
forfait voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis (0-1 jaar) werd niet opgestart.
In 2013 volgde wel de verdere uitwerking van het ontwerpdecreet preventieve gezinsondersteuning, met onder
andere de adviesronde, en werd het decreet gezinsondersteuning definitief goedgekeurd.
De verdere uitvoering van het uitbetalen van de kindpremie voor alle 0-,1- en 2-jarigen, alsook van een
verhoogde forfait voor alle kindjes jonger dan 3 jaar die een ontwikkelingsstoornis hebben, moet in 2014 nog
bepaald worden.

4

OD0503 Organisaties en voorzieningen worden gestimuleerd om hun toegankelijkheid te screenen en waar nodig maatregelen te
nemen om discriminaties weg te werken
status
geel aandacht

actie

1
0

opmerking

VAK: De VO werkt d.m.v een Decreet Kinderopvang aan de
uitbreiding van de capaciteit, de versterking van het professionalisme
en de toegankelijkheid van de kinderopvang voor kinderen met een
handicap.

2013: implementatie Decreet Kinderopvang.
Het decreet gaat in op 1 april 2014 (met vertraging).

groen - op
schema

VAK: Deze doelstelling wordt opgevolgd i.f.v. de VAPA doelstellingen
m.b.t. de sociale functie van kinderopvang, het competentiebeleid en
de opvoedingsondersteunende rol van kinderopvang.

- Het informatiesysteem kinderopvangzoeker (2012) wordt getest en geëvalueerd (vertraging).
- In samenspraak is er in 2012 een brede interventiestrategie ontwikkeld die zich richt op sensibilisering,
begeleiding, samenwerking stimuleren, monitoring en overleg. Deze strategie wordt verder uitgevoerd.
- Het systeem van de inkomensgerelateerde bijdragen (IKG-systeem) wordt verder opgevolgd en waar nodig
bijgestuurd. Dit gaat verder in 2014.

groen voltooid

VAK: Er wordt gewaakt over de waarborg van 20% kwetsbare
gezinnen in de kinderopvang.

voltooid in 2012

groen voltooid

VAK: Het Agentschap Kind & Gezin start ter voorbereiding van latere
concrete acties i.h.k.v. haar opdracht 'werken aan inclusie' een
overleg op met het VAPH en het expertisecentrum SEN

voltooid in 2011

groen - op
schema

VAK: Het beleidsdomein WVG formuleert een beleidsdomeinbrede
aanbeveling om voorzieningen te stimuleren, om hun
toegankelijkheid te screenen en maatregelen te nemen om drempels
weg te werken.

Het nieuwe decreet IJH voorziet in bepalingen m.b.t. toegankelijkheid en in een vertegenwoordiging van
kinderen, ouders en mensen in armoede, in het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp.

2014: evaluatie Decreet Kinderopvang met het oog op toegankelijkheid.
Evaluatie is voorzien ten vroegste in 2015 (met vertraging).

OD0504 Er wordt blijvend aandacht besteed aan toegankelijkheid voor zwakkere groepen
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status

actie

opmerking

groen voltooid

VAK: De VO besteedt blijvend aandacht aan het toegankelijk maken
van het jeugdwerk voor kinderen en jongeren in armoede (VAPA). De
proeftuin Armoede in het participatiedecreet wordt geëvalueerd.

In 2013 werd aan gemeenten waarbinnen een proeftuin armoede actief was, de mogelijkheid geboden om een
subsidie aan te vragen voor de ondersteuning van de verschillende proeftuinen. Twee gemeenten gingen
hierop in als overbrugging naar de inwerkingtreding van het decreet lokaal waar een prioriteit rond het werken
met maatschappelijk kwetsbare kinderen is opgenomen.

groen - op
schema

VAK: De VO besteedt blijvend aandacht aan het verhogen van de
toegankelijkheid voor zwakkere groepen, meer bepaald in het kader
van de uitvoering van het VAPA.

zie OD VAK 5.1 over doorstromen rapportage VAPA naar verslaggeving VAK: ook de acties die voor VAZG
doorgegeven zijn in het kader van het VAPA.

groen - op
schema

VAK: De VO besteedt in het kader van het VJP bijzondere aandacht
a/d vrijetijdsbesteding voor kinderen in instellingen, kinderen met een
handicap en kinderen uit achtergestelde gezinnen.

Voor deze actie verwijzen we graag naar de rapportage in het kader van het Vlaams Jeugdbeleidsplan, waarin
verschillende acties staan opgenomen om de toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod te verhogen en het
vrijetijdsaanbod te verbreden. (OD 7.1, OD 7.2, OD 9.3, SD11 en SD16)

groen - op
schema

VAK: De VO gaat na in welke mate het communicatieaanbod voor de
bekendmaking van gezondheidszorg en hulpverlening voldoende
aangepast is aan de noden van maatschappelijk kwetsbare groepen.

Dit is een recurrent gegeven. Aandacht voor communicatie wordt bij ieder initiatief in aanmerking genomen.

groen - op
schema

VAK: Gelijke Kansen Vlaanderen en Onderwijs onderzoeken de
samenwerking tussen de onderwijsinspectie en het netwerk van
meldpunten non-discriminatie, bevoegd voor klachten o.b.v. onder
meer leeftijd.

CGKR werkt reeds samen met de Onderwijsinspectie

groen voltooid

VAK: Gelijke Kansen Vlaanderen en Onderwijs onderzoeken de
samenwerking tussen de onderwijsinspectie en het netwerk van
meldpunten non-discriminatie, bevoegd voor klachten o.b.v. onder
meer leeftijd.

Het Ministerie van Onderwijs wil een heldere en consequente visie uitwerken en een procedure implementeren
om het voor de onderwijsinspectie mogelijk te maken de naleving van non-discriminatie mee op te nemen als
focus op haar doorlichtingen, en erover uitspraken te doen in haar advies.
De onderwijsinspectie werkt daarvoor samen met het Centrum voor Gelijke kansen en Racismebestrijding.
2013: visieontwikkeling op basis van literatuur en experts, rekening houdend met bestaande juridische kaders
en structuren, waaronder het op stapel staande interfederaal orgaan.
2014: onderzoek naar indicatoren voor de doorlichting, die mogelijks wijzen op discriminerende processen of
achterstellingsmechanismen; juridische toets van het concept.

OD0505 Er worden verdere stappen gezet m.b.t. kostenbeheersing en studiefinanciering leerplichtonderwijs
status

actie

6

1

0

opmerking

geel kleine
afwijking

VAK: In het stelsel van de studiefinanciering wordt tegen 2014
gezorgd voor een automatische toekenning en een bijkomende
verhoging van de schooltoelagen.

De automatische toekenning van studiefinanciering werd omwille van budgettaire en technische redenen
uitgesteld. Vereenvoudiging en informatisering gebeurt binnen het bestaande aanvraagsysteem. Dit betekent
dat de burger nog steeds een aanvraag moet doen om zijn recht op studiefinanciering te laten bepalen, maar
dat er minder gegevens bij de burger zelf worden opgevraagd. Ook werd een vangnet gecreëerd dat alle
jongeren, die vorig schooljaar een toelage ontvingen, maar voor het nieuwe schooljaar nog geen aanvraag
indienden, opvist.

groen - op
schema

VAK: De samenwerking met de Koning Boudewijnstichting voor het
sensibiliseren van secundaire scholen m.b.t. kostenbeheersing wordt
gecontinueerd.

De samenwerking met Welzijn (Kind en Gezin) wordt verder gezet op het vlak van het contacteren van ouders
van niet-ingeschreven driejarige kleuters.

groen - op

VAK: Er wordt nagegaan hoe op onbetaalde facturen in scholen wordt

In 2013 werd gestart met het zoeken naar een alternatieve werkwijze voor het innen van onbetaalde
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status

actie

opmerking

schema

gereageerd en hoe ouders en scholen daarmee omgaan.

schoolfacturen. Momenteel worden hiervoor nog altijd incassobureaus ingeschakeld. Er is nu in 2014 een
oproep gelanceerd waar incassobureaus op kunnen intekenen om een socialere werkwijze te ontwikkelen.

groen voltooid

VAK: In 2011 organiseren de drie ouderkoepelverenigingen een
bevraging over de maximumfactuur basisonderwijs en de
kostenbeheersing secundair onderwijs.

Tijdens het schooljaar 2012-2013 werd aan een aantal ouders gevraagd om de schoolkosten van hun
kind(eren) bij te houden. Er waren twee manieren van werken: enerzijds via een onlinebevraging en anderzijds
via focusgroepen.
Eind 2013 werd het onderzoek opgeleverd.

groen voltooid

VAK: In 2012 wordt de nieuwe financiering van de werkingsmiddelen
van het leerplichtonderwijs geëvalueerd.

Het onderzoek 'Financiële analyse van de effecten van het nieuwe financieringsmechanisme voor de
werkingsmiddelen van de scholen' wordt uitgevoerd door prof. Mike Smet van de KUL en loopt van 01/09/13
t/m 30/11/2014.

groen voltooid

VAK: Omkadering van het kleuteronderwijs wordt gelijkgeschakeld
aan deze van het lager onderwijs.

Het decreet is definitief goedgekeurd door het Vlaams Parlement en werd gestart op 1/09/2012. In 2013 en
2014 werkt men aan de overgangsmaatregel.

groen - op
schema

VAK: Ook de invoering van de maximumfactuur en de dubbele
maximumfactuur worden geëvalueerd.

Een onderzoek voor de evaluatie van de werkingsmiddelen werd in 2013 gegund. Deze evaluatie is gestart. De
resultaten worden in het najaar 2014 verwacht.

OD0506 Er worden blijvend inspanningen gedaan om de toegankelijkheid van het onderwijs te vergroten en het aantal
doorverwijzingen te laten dalen
status

actie

18

1
0

opmerking

status nog
te bepalen

VAK: De toekenning van speciale onderwijsleermiddelen en de
toekenning van hulpmiddelen in het kader van individuele bijstand
van het VAPH worden op elkaar afgestemd.

geel aandacht

VAK: Er wordt gewerkt aan een decreet leerlingenbegeleiding (incl.
loopbaanbegeleiding) om de begeleiding en ondersteuning van
leerlingen te versterken en de doelmatigheid ervan te vergroten.

In 2013 zou de visie over leerlingenbegeleiding afgetoetst worden binnen de Vlaamse Regering en voorgelegd
aan de VLOR en de taskforce loopbaanbegeleiding CLB-PBD-VDAB. Deze stap is echter nooit gezet: het dossier
werd voorlopig on hold gezet, omdat er eerst uitklaring nodig was in een aantal andere grote, lopende
dossiers, vooraleer verder te gaan met de ontwikkeling van een nieuwe visie op leerlingenbegeleiding.
Het masterplan hervorming SO kondigde een audit aan bij de CLB's. Deze audit zal opgestart worden in 2014.

groen - op
schema

De Vlaamse overheid (Onderwijs) werkt aan de verhoging van de
ouderbetrokkenheid voor mensen met een migratieachtergrond.

In 2013 vindt een evaluatie plaats van de engagementsverklaring waarbij gekeken wordt of het al dan niet een
goed instrument vormt om ouderbetrokkenheid te verhogen. Met de ouderkoepels werd een vormingstraject
doorlopen om de effecten van hun werking te vertalen tot meetbare indicatoren zodat zij als organisatie en wij
als overheid een beter zicht hebben op de effectiviteit van hun werking. De ouderkoepels hebben hierover
gerapporteerd eind 2013. De ouderkoepels moeten ook extra aandacht hebben voor de doelgroepouder. Dit
werd als taak opgenomen in hun basiswerking. Er gebeurde een overleg tussen enkele LOP-deskundigen, de
ouderkoepels, het kabinet en de administratie waarbij gezocht werd naar mogelijkheiden die de
oudervertegenwoordiging in de LOP's kon verhogen.
In 2014 zullen de ouderkoepels verder inzetten op de acties die zijn opgenomen in de beheersovereenkomst,
en zullen hiervoor rapporteren aan de hand van de vooropgestelde indicatoren.

groen voltooid

VAK: Betrokkenheid van scholen bij leefsituatie en leefomgeving van
kansarme kinderen verhogen (VAPA)

De oproep van het Innovatiefonds voor de lerarenopleidingen, waarmee zij de VR-projecten financiert die de
kwaliteit van de lerarenopleidingen ten goede komt, nam het thema competentieontwikkeling inzake diversiteit
en sociaal-culturele ongelijkheid in early childhood education op. Daarmee kunnen de geselecteerde
instellingen voor hun 'bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs' werken aan vernieuwende acties om oa deze
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competenties in het reguliere curriculum te integreren en zich verder te professionaliseren, wat effectieve
praktijken en ideeën betreft (ism Koning Boudewijnstichting). Dit moet lectoren én (toekomstige) leerkrachten
meer beslagen maken in het omgaan met leerlingen uit kwetsbare gezinnen. Realisatie projecten: herneming
van het ECEC-thema in de oproep voor projecten in 2014, bekendmaking van de bevindingen van het
actieonderzoek via studiedag 24/01/2014 en verspreiding publicatie Kleine kinderen,grote kansen. Hoe
kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid

groen - op
schema

VAK: De hervorming van het secundair onderwijs:
schoolloopbaanbegeleiding en gefaseerde studiekeuze zijn de rode
draden.

Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamde Regering het masterplan hervorming secundair onderwijs goed. Dit
masterplan beschrijft:
- de sterkte- en zwaktepunten van ons secundair onderwijs
- de doelstellingen van het secundair onderwijs en van de hervorming ervan,
de krijtlijnen voor de hervorming van het secundair onderwijs op middellange en lange termijn, en de
maatregelen die op korte termijn nog genomen zullen worden.
In 2014 wordt er gecommuniceerd over het masterplan hervorming secundair onderwijs en zal de uitrol
plaatsvinden.

groen - op
schema

VAK: De toekenning van speciale onderwijsleermiddelen en de
toekenning van hulpmiddelen in het kader van individuele bijstand
van het VAPH worden op elkaar afgestemd.

Wat betreft het overleg tussen AgODi, VAPH en VDAB (en de betrokken kabinetten) over afstemming tolken
VGT, over de verschillende beleidsdomeinen heen, samen met de verschillende belangenverenigingen, is er in
2013 op verschillende gebieden meer afstemming gekomen tussen de verschillende beleidsdomeinen.
Verder overleg tussen de betrokken partijen staat op de planning van 2014.

groen voltooid

VAK: De Vlaamse overheid (Inburgering) werkt aan de verhoging van
de ouderbetrokkenheid voor mensen met een migratieachtergrond.

In het kader van de planlastenvermindering voor lokale besturen is het niet mogelijk om het werken rond
ouderbetrokkenheid verplichtend te maken via een koppeling aan de subsidiëring. Heel wat lokale besturen
nemen dit thema echter sowieso op in hun lokaal integratiebeleid.

groen voltooid

VAK: Er is aandacht voor het Vlaamse onderwijssysteem binnen de
cursussen maatschappelijke oriëntatie van de onthaalbureaus
(Inburgering).

Dit is een vast onderdeel van de cursus MO.

groen - op
schema

VAK: Er is continuering van sensibilisatie van ouders over het belang
van deelname van kleuters aan het onderwijs.

2013: Communicatie rond het thema 'kleuterparticipatie' blijft belangrijk. Ook dit schooljaar wordt het
'Starterspakket: naar de kleuterklas' verspreid en wordt de campagne 'Kijk wat ik al kan' herhaald. Dit is
bedoeld voor ouders met een kind in de derde kleuterklas, die het belang van de kleuterklas benadrukt en
uitleg geeft over de taalproef. Decreet nieuwe omkadering speelt ten volle. Verdere samenwerking met
Kind&Gezin. Verdere sensibilisering van ouders over het belang van het kleuteronderwijs. Project Preventieve
Gezinsondersteuning - Versterking en uitbreiding van integrale en laagdrempelige preventie
gezinsondersteuning.
Evaluatie van de taalproef als sluitstuk van de 220 halve dagen aanwezigheid en zoeken naar alternatieven
voor de taalproef.

groen voltooid

VAK: Er volgt een inventarisatie van de knelpunten van doventolken.

Een decretale basis voor doventolken en een subsidiebesluit voor het VGT werden gerealiseerd (decretale
basis gecreëerd via het onderwijsdecreet XXIII van 19/7/2013).
Het subsidiebesluit m.b.t. de tolken, Vlaamse gebarentaal van 21 december 2012, voor de schooljaren
2012-2013 en 2013-2014 werd goedgekeurd en is lopende.
In plaats van nieuwe middelen te voorzien, zal de subsidie BVR verlengd worden tot het 1ste trimester van
2014-2015 (lopende).
Pas vanaf 2015 zullen er extra middelen nodig zijn en een nieuwe subsidie BVR.

groen voltooid

VAK: Er wordt er op toegezien dat er voor ieder kind een plaats is op
een school.

Wat betreft de capaciteitsmonitor: op basis van de afgeronde haalbaarheidsstudie (van een monitoringsysteem
voor capaciteitsbehoeften in het leerplichtonderwijs) is besloten om effectief een capaciteitsmonitor te bouwen.

2014: Samenwerking met K&G. Verdere senibilisering van ouders over het belang van het kleuteronderwijs.
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In 2013 werd een kwalitatief voorstel ingediend voor de uitgeschreven onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht
(O&O) hiervoor. Het onderzoek is opgestart op 1 december 2013 en heeft een voorziene looptijd van 15
maanden.
In verband met de doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs, werd recentelijk een ontwerp van
decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ter bespreking ingediend
in het Vlaams Parlement. In de toelatingsvoorwaarden tot het buitengewoon onderwijs wordt nu expliciet
bepaald dat een verwijzing louter op basis van de SES-kenmerken van een leerling niet meer kan.
Hieruit zullen nog beleidsmaatregelen volgen in de komende legislatuur.

groen voltooid

VAK: Er wordt gewerkt aan een persoonlijk leerlingendossier.

Het PLD is een begeleidingsinstrument waarmee we zorg willen continueren en studie- en
beroepskeuzebegeleiding willen verbeteren. In een eerste fase zal het PLD enkel administratieve gegevens
bevatten uit de Discimus databank. Op basis van een toetsingskader dat werd uitgewerkt, zullen die gegevens
uit Discimus al dan niet opgenomen worden in het PLD en al dan niet worden doorgegeven bij
schoolverandering. Momenteel wordt onderzocht via een functionele analyse hoe dit verder vorm moet krijgen.
Vervolgens zal er ook een gebruikersstudie uitgevoerd worden waaruit moet blijken wat de behoeften zijn van
de betrokken actoren omtrent dit project. Op basis daarvan zal dan de verdere uitrol van het instrument
bepaald worden.

groen - op
schema

VAK: Er wordt gewerkt aan protocollering van de diagnostiek van
CLB's.

In 2013 werd het besluitvormingsproces verder gezet om de hierboven afgesproken maatregelen om te zetten
in een ontwerpdecreet. Dit ligt voor advies bij de Raad van State. Het is de bedoeling dit decreet nog tijdens
deze legislatuur goed te keuren en stapsgewijs uit te voeren in maart 2014.
Het zou in 2013 via de datawarehouse mogelijk moeten zijn om voor het schooljaar 2011-2012 gegevens af te
leveren, gekoppeld aan de SES-kenmerken.
In 2014 volgt de verdere uitvoering van het decreet betreffende belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

groen voltooid

VAK: Inzetten op laagdrempelige en buurtgerichte opvoedings- en
gezinsondersteuning aan huis van kwetsbare gezinnen m.h.o. het
verhogen en bestendigen van de kleuter- en ouderparticipatie.

Project preventieve gezinsondersteuning - Versterking en uitbreiding van de integrale en laagdrempelige
preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering. De doelstelling van deze
initiatieven is om peuters tijdig en goed voor te bereiden en te laten doorstromen naar het kleuteronderwijs,
ouders te versterken in hun rol en hen op weg te helpen naar activering. Vooral kwetsbare groepen krijgen
hierbij verhoogde aandacht.
2014: overheveling 200.000 euro naar subsidies Kinderarmoede van coördinerend minister Lieten, waarmee
lokale overheden o.m. projecten preventieve gezinsondersteuning kunnen financieren

groen voltooid

VAK: Leerkrachten, CLB en andere actoren informeren over armoede
(VAPA)

Scholen en CLB's worden aangemoedigd om laagdrempelig te werken

groen - op
schema

VAK: Speciale aandacht voor de kwetsbare toestand van ROMAkinderen door het inzetten van brugfiguren.

Aan de centrumsteden Antwerpen, Gent, Sint Niklaas en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel) zijn in
totaal 16 VTE toegekend binnen het project buurtstewards. In 2013 werd het project in de verschillende steden
opgestart.
Na de opstartfase loopt momenteel een eerste tussentijdse evaluatie van het project.
Het Kruispunt M-I biedt een intervisie traject aan voor alle brugfiguren die werken met Roma.

groen - op
schema

VAK: Speciale aandacht voor de kwetsbare toestand van ROMAkinderen door het inzetten van brugfiguren.

Vanuit het Agentschap voor Binnenlands Bestuur worden buurtstewards gefinancierd in steden of wijken met
een grote Roma-gemeenschap. Het belang van onderwijsparticipatie is een van de items die aan bod komen in
de communicatie tussen de buurtstewards en de Romagezinnen. De invulling van deze brugfiguren verschilt. In
Gent worden de brugfiguren toegewezen aan één school en maken deel uit van het schoolteam. Ze nemen de
communicatie op naar alle ouders toe, maar uiteraard ook met specifieke aandacht voor de Romagezinnen.
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Gent zet hiervoor middelen in uit het Stedenfonds en uit haar eigen stedelijke middelen. Andere gemeenten of
steden zetten een brugfiguur in vanuit de gemeente of het OCMW die verschillende scholen ondersteunt of de
Romagezinnen een bredere ondersteuning biedt dan enkel op het gebied van onderwijs. Binnen het onderwijs
werd de keuze gemaakt om scholen structureel te omkaderen en financieel te ondersteunen, afhankelijk van de
leerlingenkenmerken van de schoolbevolking.

OD0507 Het onderwijssysteem wordt verder aangepast om gelijkheid van kansen te versterken en ongelijkheid in prestaties te
verkleinen
status

actie

6

0
0

opmerking

groen voltooid

VAK: De ontwikkelingsdoelen Nederlands voor de onthaalklas
anderstalige nieuwkomers worden anders geformuleerd en er wordt
een instrument ontwikkeld om het behalen van de
ontwikkelingsdoelen te meten.

Doelstellingen van het 2de onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers kunnen vanaf 1 september 2011
gerealiseerd worden via flexibilisering leertrajecten. Scholen kunnen via de nieuwe regelgeving over
flexibilisering (artikel 136) zelf initiatief nemen.
Maatregel genomen in ontwikkelingsdoelen XXI

groen - op
schema

VAK: De participatie aan het hoger onderwijs wordt gestimuleerd, in
het bijzonder van jongeren uit kansengroepen.

In het voorjaar 2013 werd een 'Task Force' aangesteld die nog in 2013 een advies bezorgde aan de
onderwijsminister. Op basis hiervan werd een conceptnota voorgesteld aan de VR, die ze op 19 juli 2013
goedkeurde. Er wordt binnen de nieuwe aanpak gewerkt met beheersovereenkomsten. De doelstelling blijft het
verbeteren van instroom, doorstroom en uitstroom van studenten uit kansengroepen.
De beheersovereenkomsten zijn op 1 januari 2014 ingegaan. Verdere operationalisering van een aantal
elementen van die nieuwe aanpak zal nog gebeuren in overleg met de instellingen en de VLOR. In de loop van
2014 zullen de beheersovereenkomsten aangepast worden naar aanleiding van de resultaten van deze
besprekingen. Vanaf 1 januari 2015 zal het Aanmoedigingsfonds op volle kracht functioneren.

groen - op
schema

VAK: Het taalbeleid en het leren van Nederlands in scholen wordt
versterkt.

Kwaliteitscharter taalstimulerende activiteiten op school buiten de uren.
Stand van zaken:
- In 2013 heeft een eerste overleg plaatsgevonden met de pedagogische begeleidingsdiensten van het GO,
OVSG en VSKO rond het kwaliteitscharter.
- In 2014 is er afgestemd met de onderwijsinspectie en de bedoeling is om in 2014 een oproep te lanceren
voor de ontwikkeling van een kwaliteitscharter in samenwerking met de koepels.

groen voltooid

VAK: Hoger beroepsonderwijs wordt vorm gegeven.

Dit is zeer breed. Het decreet HBO is bekrachtigd op 12 juli 2013, maar dat wordt tussen nu en 1/09/2017
uitgevoerd. Er zijn er op dit ogenblik 16 beroepskwalificaties op niveau 5 erkend en 2 onderwijskwalificaties,
maar er is nog geen enkele nieuwe HBO5-opleiding kunnen starten.
Tegen 1/09/2017 zouden al de bestaande HBO5-opleidingen moeten worden omgevormd of afgebouwd.

groen voltooid

VAK: Tweedekansonderwijs en de werking van de examencommissie
wordt bijgestuurd.

Op 1 okt 2012 maakt de oude werking van de Examencommissie SO met zittijden in het voor- en najaar plaats
voor een nieuwe structuur waarin het voor de kandidaten mogelijk is om het hele jaar door examens af te
leggen, ook tijdens de schoolvakanties. Zo kunnen zij een individueel leertraject uitstippelen dat beter aansluit
bij hun persoonlijke leef- en werksituatie. Via het EC-platform, een online toepassing, kunnen kandidaten zelf
examens plannen en communiceren met de organisatoren van de EC. Het aanbod aan studierichtingen,
waarvoor een diploma of getuigschrift kan worden behaald, werd ook grondig doorgelicht. Het aanbod is nu
beperkt tot die studierichtingen waarvan het getuigschrift of diploma via zelfstudie kan worden verworven. De
EC streeft ernaar om kandidaten zo goed mogelijk te informeren. Ze bouwt momenteel verder aan haar
zorgbeleid. Streefdoel is de examens zo toegankelijk mogelijk te organiseren zodat steeds minder
compenserende maatregelen nodig zijn voor zorgkandidaten.
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VAk: Voor het einde van de legislatuur is er een ontwerp van decreet
voor de hervorming van het secundair onderwijs.

Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het masterplan hervorming secundair onderwijs goed. Dit
masterplan beschrijft:
- de sterkte- en zwaktepunten van ons secundair onderwijs
- de doelstellingen van het secundair onderwijs en van de hervorming ervan;
de krijtlijnen voor de hervorming van het secundair onderwijs op middellange en lange termijn, en de
maatregelen die op korte termijn nog genomen zullen worden.
In 2014 wordt er gecommuniceerd over het masterplan hervorming secundair onderwijs en zal de uitrol
plaatsvinden.

OD0508 Er wordt verder gewerkt aan een coherente strategie om de oorzaken voor schooluitval aan te pakken
status

actie

3

0

1

opmerking

rood ernstige
afwijking

VAK: Een decreet leerlingenbegeleiding.

In 2013 zou de visie over leerlingenbegeleiding afgetoetst worden binnen de Vlaamse Regering en voorgelegd
aan de VLOR en de taskforce loopbaanbegeleiding CLB-PBD-VDAB. Deze stap is echter nooit gezet: het dossier
werd voorlopig on hold gezet, omdat er eerst uitklaring nodig was in een aantal andere grote, lopende
dossiers, vooraleer verder te gaan met de ontwikkeling van een nieuwe visie op leerlingenbegeleiding.
Het masterplan hervorming secundair onderwijs kondigde een audit aan bij de CLB's. Deze audit zal opgestart
worden in 2014.

groen voltooid

VAK: De financiële drempels, zeker in het secundair onderwijs,
worden verder aangepakt (VAPA).

Deze website moet secundaire scholen sensibiliseren m.b.t. kostenbeheersing en bundelt aanbevelingen,
ervaringen, getuigenissen, ideeën en tips die voortvloeiden uit de sensibiliseringscampagne van de Koning
Boudewijnstichting 'Onderwijs, dagelijkse kost?'

groen - op
schema

VAK: De hervorming voor het secundair onderwijs.

Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamde Regering het masterplan hervorming secundair onderwijs goed. Dit
masterplan beschrijft:
- de sterkte- en zwaktepunten van ons secundair onderwijs
- de doelstellingen van het secundair onderwijs en van de hervorming ervan;
de krijtlijnen voor de hervorming van het secundair onderwijs op middellange en lange termijn, en de
maatregelen die op korte termijn nog zullen genomen worden.
In 2014 wordt er gecommuniceerd over het masterplan hervorming secundair onderwijs en zal de uitrol
plaatsvinden.

groen voltooid

VAK: Op basis van de evaluatie van het spijbelactieplan 2006 werkt
de Vlaamse overheid (Onderwijs) aan een nieuw en meer uitgebreid
actieplan tegen de zomer van 2011.

Op Vlaams niveau werd beslist om een actieplan vroegtijdig schoolverlaten uit te werken. In 2012 werd een
technische werkgroep en een stuurgroep samengesteld. In de technische werkgroep zitten vertegenwoordigers
van de onderwijsoverheid, de onderwijskoepels en GO!, de interprofessionele sociale partners, de strategische
adviesraden VLOR en SERV, Syntra Vlaanderen, VDAB en WSE. In de stuurgroep zitten de hoofden van deze
partners. Het actieplan werd samen uitgewerkt binnen de technische werkgroep en ter goedkeuring voorgelegd
aan de stuurgroep.
In het actieplan werden verschillende acties uitgewerkt op basis van het Europees referentiekader. Het
actieplan bevat dan ook preventieve acties, gevolgd door acties die eerder gericht zijn op interventies, die
gestart worden op het moment dat een leerling het leerplichtonderwijs dreigt te verlaten, aangevuld met
compenserende acties voor deze jongeren, die ongekwalificeerd uitvallen.
Op 27/09/2013 werd het goedgekeurd door de VlaReg.

OD0509 De Vlaamse overheid besteedt extra aandacht aan kinderen van buitenlandse herkomst
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groen - op
schema

VAK: De Vlaamse Overheid (Commissie Integratiebeleid) start met de
opmaak van een geïntegreerd actieplan waarin het belang van het
kind onder de aandacht wordt gebracht.

Het geïntegreerd actieplan 2012-2015 loopt. Op aangeven van de afdeling Jeugd werd de link met kinderen en
jongeren opgenomen.

groen voltooid

VAK: De Vlaamse overheid (Inburgering) lanceert een specifieke
projectoproep, in het kader van het Europees Integratiefonds, om de
toegankelijkheid van het vrije tijdsaanbod te verbeteren.

De projecten liepen af op 30 juni 2013. De resultaten en aanbevelingen werden gebundeld in een brochure
'Vrij-uit', te vinden op www.inburgering.be.
De projecten werden opgevolgd via een stuurgroep.

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse Overheid zorgt voor een degelijke sensibilisering
rond de soms nefaste gevolgen van huwelijksmigratie op de situatie
van kinderen.

De projectoproep 'Gezocht: managers van diversiteit' van 2010 betrof huwelijksmigratie. Er werden 15
projecten geselecteerd. De projecten lopen in 2014 af. In mei 2014 wordt hierrond een studiedag
georganiseerd.

groen voltooid

VAK: De VO (Inburgering) zal de taken van onthaalbureaus
verduidelijken en de doelgroep van minderjarigen uitbreiden tot
kleuters vanaf 2,5 jaar m.h.o. toeleiding naar onderwijs.

Opgenomen in het decreet inburgering en integratie dat op 7 juni 2013 door de Vlaamse Regering werd
goedgekeurd.

1

OD0510 De Vlaamse overheid draagt bij tot een structurele oplossing voor de knelpunten waarmee niet-begeleide buitenlandse
minderjarigen te maken krijgen
status

actie

1
0

opmerking

status nog
te bepalen

VAK: De VO onderzoekt in overleg met de federale overheid de
mogelijkheid tot een gefaseerd opvangtraject voor niet-begeleide
buitenlandse minderjarigen, ongeacht hun statuut. (Inburgering)

In samenspraak tussen Welzijn en Inburgering werd een conceptnota NBMV uitgewerkt. Deze conceptnota
werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 6 juli 2012 en bakent de verantwoordelijkheden binnen de
Vlaamse overheid af. De conceptnota dient als basis voor het (hernieuwd) overleg met de federale overheid
over deze thematiek.

status nog
te bepalen

VAK: In antwoord op het JV KRC 2010 worden de
verblijfsvoorwaarden voor minderjarigen die gelden op het niveau van
het VAPH herzien en zo mogelijk geschrapt.

geel kleine
afwijking

VAK: De VO onderzoekt in overleg met de federale overheid de
mogelijkheid tot een gefaseerd opvangtraject voor niet-begeleide
buitenlandse minderjarigen, ongeacht hun statuut. (Inburgering,
Welzijn))

De conceptnota niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) van 6 juli 2012, die de
verantwoordelijkheden binnen de Vlaamse overheid afbakende, diende als basis voor het (hernieuwd) overleg
met de federale overheid. Een mijlpaal voor 2013 was het beschikken over een samenwerkingsprotocol tussen
de verschillende bestuurlijke overheden, bevoegd voor de opvang en begeleiding van NBMV. Er is
interbestuurlijk overleg met de Franse gemeenschap en de federale overheid om te komen tot een
samenwerkingsovereenkomst inzake de opvang en begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen,
maar dit resulteerde op heden niet in een goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst.
Daarnaast voorzag het Agentschap Jongerenwelzijn bijkomende financiering voor de verderzetting van de EVFprojecten voor NBMV. Zonder bijkomende financiering zouden deze projecten eindigen in juni 2013. Nu kunnen
ze worden verdergezet tot 2015.

groen - op
schema

VAK: De VO (Inburgering) organiseert sectorale gesprektafels en
inventariseert de knelpunten van niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen.

In samenspraak tussen Welzijn en Inburgering werd een conceptnota NBMV uitgewerkt. Deze conceptnota
werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 6 juli 2012. Deze nota bakent de verantwoordelijkheden
binnen de Vlaamse overheid af en dient als basis voor het (hernieuwd) overleg met de federale overheid over
deze thematiek. In dit kader werd ook een overlegtafel met Onderwijs georganiseerd.

OD0511 De Vlaamse overheid onderzoekt de problematiek met betrekking tot de toegang van dienstverlening voor mensen zonder
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VAK: Er wordt in 2011 overleg opgestart om te komen tot een Vlaams
standpunt omtrent de problematiek met betrekking tot de toegang
van dienstverlening voor mensen zonder wettig verblijf

Het uiteindelijke advies hieromtrent werd begin 2013 aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
overhandigd. Het advies werd opgemaakt binnen de stuurgroep dak- en thuisloosheid en wordt dan ook
uitgewerkt in functie van deze problematiek. De stuurgroep bestaat uit de VVSG, het Netwerk tegen Armoede,
het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en het departement WVG. Er wordt niet gefocust op minderjarigen,
maar het is uiteraard mogelijk dat er minderjarigen betrokken zijn.
De focus van het advies situeert zich op de begeleiding van deze mensen. Onder andere op basis van het
decreet betreffende het algemeen welzijnswerk van 8 mei 2009 hebben mensen zonder wettig verblijf recht op
hulp- en dienstverlening (begeleiding). Er werd wel aan toegevoegd dat er gewerkt moet worden aan een
zinvol toekomstperspectief. De stuurgroep is van mening dat de opvang een federale materie blijft.
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16

OD0601 De Vlaamse overheid maakt werk van aangepaste sociale dienstverlening voor alle kinderen die er nood aan hebben. De
psychiatrische begeleiding van jongeren die er nood aan hebben, wordt versterkt.
status

actie

1

1

10
0

0

opmerking

groen voltooid

VAK: De gezinsondersteuning voor o.a. zieke kinderen en kinderen
met een handicap wordt verruimd.

In 2013 werd werk gemaakt van de opstart van de centra voor inclusieve kinderopvang. De regelgeving,
oproep, jurering en selectie werden in 2013 gerealiseerd. De effectieve start van deze centra is voorzien vanaf
1 januari 2014

groen voltooid

VAK: De Vlaamse overheid (Welzijn) realiseert een uitbreiding van het
algemeen eerstelijnsjongerenonthaal met 10 VTE's.

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid (Welzijn) voorziet in de uitbreiding van het
mobiele aanbod met +/-150 plaatsen in 2011.

In 2013 werd het aanbod uitgebreid met 55 plaatsen.
Inspectie van Financiën gaf principiële goedkeuring voor een uitbreiding van het aanbod met 38 plaatsen in
2014.

groen - op
schema

VAK: De Vlaamse overheid ziet er vanuit haar bevoegdheden op toe
dat medicalisering van kinderen en jongeren alleen nog maar als
laatste redmiddel gebruikt worden (subsidiariteitsprincipe).

In 2011 stelde de Gezinsbond in haar belevingsonderzoek 'Focus op kinderen met een etiketje' vast dat een
diagnose/label/etiket vaak noodzakelijk is om de gepaste zorg voor kinderen te verkrijgen. Mede naar
aanleiding van die vaststelling organiseerde de VCLB-koepel op 22 november 2013 de studiedag What's in a
name , waar de vrije CLB's het engagement uitspraken om resoluut de kaart te trekken van zorg op basis van
onderwijsbehoeften (handelingsgerichte diagnostiek). Met dit engagement willen de vrije CLB's af van een
systeem waarbij zorg enkel en alleen op basis van labels of stoornissen zou geboden worden.
In februari 2014 gaf de VlaReg haar goedkeuring voor de oprichting van het Kwaliteitscentrum voor
Diagnostiek. Dat centrum moet in Vlaanderen een betekenisvolle verbetering van de kwaliteit van diagnostiek
bij kinderen, jongeren en gezinnen realiseren. Ook dit moet leiden tot een meer handelingsgerichte
diagnostiek.

groen voltooid

VAK: De VO evalueert het Columbusproject om na te gaan of deze
methodiek de instroom in de residentiële jeugdhulp kan vermijden en
of het toepassingsgebied kan uitbreiden.

De actie is hier beperkter geformuleerd dan die onder VAK OD4.3. Deze was breder, namelijk: de Vlaamse
overheid (Welzijn) onderzoekt hoe bemiddeling en herstelgerichte methodieken kunnen gestimuleerd worden.
Het Columbusproject is daar maar één facet van. Voor 2013 waren er drie mijlpalen binnen deze doelstelling:
- de uitbreiding van het project "Positief heroriënteren" (Columbus):
is gebeurd in de regio's Kortrijk - Roeselare- Gent (capaciteit van 250 heroriënteringen)
- een visie wordt ontwikkeld: de administratie Jongerenwelzijn werkt een visie uit m.b.t. oplossingsgerichte
therapieën en methodieken
- een vormingsplan: de administratie Jongerenwelzijn werkt een vormingsplan uit voor personeelsleden van het
verwijzersbeleid i.v.m. oplossingsgerichte therapiën en methodieken.

groen - op
schema

VAK: De VO stimuleert projecten rond een eerstelijns psychologische
functie om zorg voor psychische problemen toegankelijker te maken
en sneller en dichter bij de burger hulp te voorzien.

Projecten lopen nog door in 2014.

groen - op
schema

VAK: Er wordt gewerkt aan een differentiëring van het aanbod in de
gemeenschapsinstellingen en m.b.t. lange doorlooptijden komt er een
werkbelastingsonderzoek in het Agentschap Jongerenwelzijn.

In 2013 werden bijkomende consulenten (gefaseerde aanpak) aangeworven als gevolg van de werklastmeting,
uitgevoerd in de vorige jaren.
Er gebeurde een differentiatie en positionering van het pedagogisch-didactisch aanbod in het kader van
beveiligde opvang (gemeenschapsinstellingen).
Er werden pilootprojecten interne modules differentiatie en positionering gemeenschapsinstellingen opgestart.

groen -

VAK: In 2011 zal de VO middelen vrijmaken om de kinder- en

Uitgevoerd sinds 2011.
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status

actie

opmerking

voltooid

jongerenteams van de CGG's te versterken. Deze centra bieden
ambulante hulpverlening aan bij ernstige psychiatrische problemen.

groen - op
schema

VAK: Proefprojecten multifunctionele centra worden opgestart om
breuklijnen in trajecten van de jeugdhulp van jongeren te
voorkomen.

groen voltooid

VAK: Voor prioritaire dossiers wordt er meer intersectoraal regionaal
overleg georganiseerd.

Het proefproject moet resulteren in organisatorische, juridische en financiële modaliteiten voor het aanbieden
van een flexibele, naadloze hulpverlening op maat. Op basis van de eindresultaten worden deze modaliteiten
dan verder geïmplementeerd vanaf 2013. De opgebouwde ervaring binnen de Multifunctionele Centra wordt
meegenomen in de modulering van het niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod, in functie van
uitvoering van het decreet Integrale Jeugdhulp. Er is ook een wetenschappelijk onderzoek opgestart naar de
implementatie van MFC's.
Voor de sector personen met een handicap verspreidde het VAPH een oproep voor het opstarten van nieuwe
MFC's. Alle kandidaten werd meegedeeld dat die mogelijkheid bestaat vanaf 1 januari 2014.
Een project intersectorale multifunctionele cliënttrajecten (MFC's en EMK's Jongerenwelzijn) werd opgestart om
te kijken hoe intersectorale trajecten mogelijk zijn.

OD0602 In de nieuwe decreten binnenlandse adoptie en pleegzorg wordt vertrokken vanuit de kinderrechten.
status

2

1

actie

opmerking

geel aandacht

VAK: De Vlaamse Regering houdt bij de uitwerking van het nieuw
ontwerpdecreet binnenlandse adoptie rekening met de
slotbeschouwingen van het VN Comité voor de Rechten van het Kind.

De consultatieronde i.h.k.v. het nieuw decreet binnenlandse adoptie, de uitvoering van de JoKER bij het nieuw
decreet, en de goedkeuring van het decreet binnenlandse adoptie en BVR, lopen met vertraging.

groen voltooid

VAK: De Vlaamse Regering bereidt een besluit (van de Vlaamse
Regering) voor inzake inzagerecht.

in 2012

groen voltooid

VAK: De Vlaamse Regering bereidt tegen 2013 een (nieuw) decreet
Pleegzorg voor met bijzondere aandacht voor de selectie van
pleeggezinnen en een geschikte matching.

- Het kiezen voor pleegzorg als eerste te overwegen hulpvorm in het geval van uithuisplaatsing wordt
geconcretiseerd door een verantwoordingsplicht aan de jeugdrechter te vragen in het geval dat hij niet voor
pleegzorg kiest. De jeugdrechter moet zich evenzeer kunnen verantwoorden wanneer brussen niet
samengeplaatst kunnen worden in een pleeggezin.
- Het vertalen van het aanbod van pleegzorg in modules, kadert binnen gedefinieerde pleegzorgvormen
waardoor er meer duidelijkheid komt voor alle betrokkenen (waaronder ook het pleegkind) omtrent het type
van pleegzorg dat kan worden aangeboden of wordt aangeboden (finaliteit, duur, acties).
- In voege treden van het decreet op 1 juli 2013.

1

OD0603 De bestrijding van het gebruik van drugs door adolescenten wordt aangehouden
status
groen - op
schema

actie

0

0

0

opmerking

VAK: De impact van de acties t.a.v. kinderen en adolescenten in het
Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs wordt vergroot. De Vlaamse
Jeugdraad is betrokken in de werkgroep tabak, alcohol en drugs.

Mbt vroeginterventie voor jongeren kreeg de VAD een subsidie voor de periode 1 juli 2012 tot 31 december
2013. Er is een verlenging aangevraagd voor de subsidies van de vijf pilootprojecten voor de periode van 1
januari 2014 tot 31 maart 2015 van 250.000 euro. Deze aanvraag is ingediend en wordt administratief
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status

actie

opmerking
opgevolgd.
Mbt allochtone jongeren werkt de VAD een project uit (1 december 2013 tot 31 mei 2015) over: inventariseren
van methodieken en materialen rond de preventie, samenwerking en training van preventiewerkers en
deskundigen gericht naar etnisch culturele minderheden.

2

OD0604 Er wordt verder ingezet op gezond bewegen en evenwichtiger eten bij kinderen en jongeren
status

actie

0

0

opmerking

groen voltooid

VAK: De draaiboeken van Eetexpert voor de vroegdetectie en interventie van eet- en gewichtsproblemen voor huisartsen, diëtisten,
CGG's en CLB's worden verder gepromoot en gebruikt.

Het aanbod is verzekerd via de beheersovereenkomst 2012-2016 met Eetexpert.

groen voltooid

VAK: Via de campagne 'Gezondheid scoort' wordt een gezonde
levensstijl gepromoot bij kwetsbare leerlingen uit de laatste graad
basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs.

Project is al afgelopen in 2012.
'Gezondheid scoort' is een pilootproject dat een methodiek uittest waarbij voetbal en bekende voetballers
worden ingeschakeld om een gezonde leefstijl bij jongeren te stimuleren via de schoolomgeving.(1/12/2012 31/05/2012)
http://www.openstadion.be/Nederlands/Projecten/page.aspx/179

OD0605 Via informatie en sensibilisering wordt de tolerantie ten aanzien van spelen van kinderen en jongeren in de publieke
ruimte verhoogd
status

actie

1

0
1

opmerking

rood ernstige
afwijking

VAK: Zie ook 2.5 in verband met positieve beeldvorming van kinderen
en jongeren in de publieke ruimte.

Het blijkt moeilijk voor de overheid om 'in te breken' op de les- en opleidingspakketten van verschillende
beroepsgroepen. Vorming rond beeldvorming van jongeren als vast onderdeel van opleidingen voor
jeugdhulpverleners, leerkrachten, politiemensen of journalisten blijkt te hoog gegrepen.

groen voltooid

VAK: I.s.m. VVJ zal de VO (Jeugd) de lokale besturen sensibiliseren
m.b.t. het recht op vrijetijdsbesteding van jongeren in de publieke
ruimte (cfr. VJP OD19.2) en een positief rondhangbeleid.

Door de jeugdsector werd het afgelopen jaar het charter 'goe gespeeld' verder uitgedragen. Dit charter vestigt
de aandacht op de nodige tolerantie ten aanzien van spelende kinderen.
Ondertussen hebben 45 lokale besturen dit charter al ondertekend.
In 2013 en 2014 werd ook opnieuw de buitenspeeldag georganiseerd.
In diverse vormingsmomenten was er aandacht voor de GAS-wetgeving en hoe hier op een 'zinvolle' manier
mee om te gaan.
Het hangman project werd een aantal jaren geleden al afgerond.
Bij vormingsmomenten wordt er nog steeds extra aandacht besteed aan de prolematiek van overlast versus
onverdraagzaamheid.
Zo kwam GAS-reglementering uitgebreid aan bod tijdens de vormingsdagen Trip-Lokaal eind 2012 en werd er
een workshop rond aangeboden op 'Jong in de stad'.
Ook de hangman website blijft raadpleegbaar.
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