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Actieplan Kinderrechten - Vormingsprogramma’s voor professionelen
De kinderrechtenactoren vragen permanente vormingsprogramma’s voor alle professionele groepen
die werken voor en met kinderen. Het accent dient te liggen op een praktijkgerichte vorming voor
iedereen die met kinderen te maken heeft. Het Vlaams Actieplan Kinderrechten voorziet uitdrukkelijk
dat hier initiatieven dienen te worden genomen.
1. Welke initiatieven zijn er inmiddels genomen om hieraan invulling te geven? Op welke wijze
wordt er in de opleidingen en vorming van professionals die met kinderen werken doelbewust ingegaan op het verspreiden van informatie over kinderrechten en de begeleidingshouding van de
volwassene in zijn direct contact met het kind of de jongere, de werkethiek en het beleid binnen de
organisatie?
Graag een gedetailleerd overzicht per beleidsdomein.
2. Werden er speciale opleidingspakketten ontwikkeld?
3. Op welke wijze worden organisaties en instellingen gestimuleerd om aandacht te besteden aan
vormingsprogramma’s voor alle professionele groepen die werken voor en met kinderen?
4. Welke Vlaamse Kinderrechtenactoren worden binnen het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid
gesubsidieerd voor kinderrechteneducatie? Wat is het bedrag van de toegekende subsidie?
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Lieten (vraag nr. 617), Vandeurzen (nr. 786), Schauvliege (nr. 845), Smet (nr. 842) en Muyters (nr. 1068).
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Deze vraag betreft de uitvoering van operationele doelstelling 2.4 van het Vlaams Actieplan
Kinderrechten (“De Vlaamse overheid ontwikkelt geëigende opleidingspakketten en stimuleert
organisaties en instellingen om hetzelfde te doen”). Over de uitvoering van deze doelstelling werd
door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement gerapporteerd op 22 juli 2013. Ik verwijs hierbij
meer bepaald naar p. 56-57 van dit rapport (Stuk 2158 (2012-2013) – Nr. 1,
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g2158-1.pdf ).
Aanvullend zijn er binnen het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid van 20
januari 2012 twee verenigingen die specifiek inzetten 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 die werkt als een rechtsbeschermingsinitiatief dat
juridische informatie, advies en bijstand verstrekt over de kinderrechten en het Belgische jeugdrecht
om zo de rechtspositie van minderjarigen te verbeteren. Zowel kinderen als volwassenen en organisaties ten behoeve van kinderen kunnen vragen stellen. Vorming wordt gegeven om ervoor te zorgen dat
kinderrechten een bespreekbaar en besproken onderwerp is. Ook verwijst zij minderjarigen voor
rechtsbijstand door naar advocaten. De kinderrechtswinkel heeft ook een preventieve functie.
Daarnaast is ook de vzw Vormen actief als expertisecentrum mensenrechten en –
kinderrechteneducatie in Vlaanderen. Ze maakt educatief materiaal, stelt dat ter beschikking van alle
geïnteresseerden en verspreidt het zo ruim mogelijk onder alle relevante actoren. De vereniging geeft
ook vorming. Ten slotte zijn er de sensibiliseringsactiviteiten en het delen van expertise.
De subsidiebedragen worden jaarlijks gepubliceerd op de website van het Agentschap SociaalCultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Deze bedragen zijn terug te vinden via volgende link:
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/participatie_gesubsidieerd.aspx

