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Kinderen willen écht  
gehoord worden
Met die duidelijke boodschap 
opent het Jaarverslag 2018-2019 
van het Kinderrechtencommis-
sariaat, dat op 20 november 
(de Internationale Kinderrech-
tendag) werd voorgesteld in het 
Vlaams Parlement. ‘Kinder- 
rechten zijn universeel en er 
valt niet over te onderhandelen. 
Maar elke situatie is anders en 
elk kind is anders: hoe we die 
rechten in een concrete situatie 
waarmaken, kan dus verschil-
len.  Daarom moeten we het 
kind weer centraal stellen. Dat 
kan alleen door goed te luister-
en naar kinderen en jongeren. 
Iets wat volwassenen nog te 
vaak vergeten. […] Kinderen 
en jongeren vragen betrokken 
te worden bij beslissingen die 
hun leven beïnvloeden. Ze 
willen dat hun stem gehoord 
wordt door de rechter, door hun 
ouders en door professionals 
als hun ouders uit elkaar gaan. 
Ze willen meer betrokken 
worden bij hún hulpverlening-
straject. Of op school over het 
sanctiebeleid of over pesten. 
Geef kinderen mee de touwtjes 
in handen als het over hun 
leven gaat. Hun kijk opent vaak 
andere wegen om tot oplossin-
gen te komen’, verwoordt 
Kinderrechtencommissaris 
Caroline Vrijens het scherp in 
het begeleidend persbericht. Je 
kan het jaarverslag vinden op 
kinderrechtencommissariaat.be. 

Publicatie 

In de kijker

Jaarverslag Jeugdhulp
Op 25 oktober is het Jaarverslag Jeugdhulp 2018 voorgesteld door het Agentschap Jongeren-
welzijn. Het is het vierde intersectorale jaarverslag sinds de inwerkingtreding van het decreet 
Integrale jeugdhulp in 2014. Om het overzichtelijker te maken dan de opsomming van cijfers 
en tabellen die het vroeger was, werd dit jaar geopteerd om het jaarverslag uit te brengen in 
de vorm van een website, met aandacht voor elke sector in het jeugdhulplandschap. 
In een persbericht naar aanleiding van de lancering legde het Agentschap de nadruk op deze 
conclusies:
• Pleegzorg stijgt met 8 procent.
• Er is een stijgend bereik van de laagdrempelige jeugdhulp.
• De druk op de intensieve jeugdhulp blijft hoog.
• In de gerechtelijke jeugdhulp blijft het aandeel verontrusting hoog.
• ‘1 gezin = 1 plan’  is nu uitgerold in 15 regio’s, waarmee ongeveer de helft van Vlaanderen 

is ‘gedekt’. 
Je vindt het jaarverslag op www.jaarverslagjeugdhulp.be. 

Magenta
De werk-levenbalans is vaak een moeilijke evenwichtsoefening voor gezinnen met gezonde 
kinderen. Voor gezinnen met kinderen met een ernstige beperking is een zorg-werk-leven-
balans vinden nog veel complexer. Het Magentaproject wil ouders en professionelen hierin 
ondersteunen met een uniek vormingsaanbod, dat je kan ontdekken op magentaproject.be.



Winter

Straffe cijfers!

leerlingen begonnen aan 
het schooljaar 2019-2020 
zonder de nodige boeken. 

Hun ouders kunnen ze  
niet betalen. 

(Bron: De Standaard,  

17 oktober 2019)

7600

van de hogeschoolstudenten 
aan de Odisee hogeschool 
zegt dat hun studiekeuze 
voor het hoger onderwijs 

ruim voor aanvang van het 
zesde middelbaar vastlag. 

Dat blijkt uit een bevraging 
die Odisee organiseerde 

onder al zijn studenten. Uit 
de enquête bleek ook dat 
een meerderheid van de 
studenten minimaal een 

jaar op voorhand al bezig is 
met zijn studiekeuze, en dat 

de ouders – en dan vooral 
de moeder – belangrijke 

‘influencers’ zijn.  
(Bron: https://odisee.prezly.com/

jongeren-zijn-minimaal-jaar- 

op-voorhand-al-bezig-met-studie-

keuze-hoger-onderwijs)

1/5

meer schooltoeslagen 
werden dit jaar uitgekeerd 

dan vorig jaar. Sinds dit 
schooljaar gebeurt de 

uitbetaling van de school-
toeslagen automatisch aan 

wie daar recht op heeft, 
terwijl ouders dit vroeger 

zelf moesten  
aanvragen. Met als gevolg 

dat er dus 12,5 procent 
meer toeslagen worden 

uitbetaald. 
(Bron: De Morgen,  

28 november 2019)

40.000

Piet Van Avermaet, directeur van 
het Steunpunt Diversiteit & Leren 
aan de UGent, is in De Morgen 
kritisch voor de plannen van mi-
nister van Onderwijs Ben Weyts 
voor een nieuwe taaltoets (De 
Morgen, 5 november 2019)

Professor gezinspedagogiek Karla 
Van Leeuwen in de KU Leuven 
Campuskrant 2019-2020, nr. 2.

‘Als je je peuter duidelijk wil 

maken waarom hij andere 

kindjes geen pijn mag doen, 

ga je toch zelf geen tik  

uitdelen uitdelen?’ 

G
F

‘Een taalbad heeft geen  

empirisch-wetenschappelijke 

evidentie. Zwakkere leerlin-

gen zullen net meer leren 

door met sterkere leerlingen 

samen te zitten.’

G
F

zeggen Ilse Geerinck (expertisecentrum Art of Teaching (Hogeschool UCLL) en Kurt Leuridan  
(ceo brillenglazenfabrikant Tokai Optecs). Ze waarschuwen er in De Standaard (21 november 2019) 
voor om onderwijs niet door een te enge utilitaire bril te zien.

‘Brede vorming kan nooit een kwestie zijn van efficiëntie en effectieve processen van  

kennisproductie. Integendeel, vorming vraagt om de nodige aandacht, (oefen)tijd en ruimte. 

De school is daar net voor uitgevonden: een artificiële plek waarin iets moois kan gedijen 

voor het aan een externe waardetaxatie wordt onderworpen. […] Werkgevers zitten niet te 

wachten op arbeidskrachten die alleen de job kunnen uitvoeren, maar op gevormde mensen 

die gedreven zijn en de wereld willen veranderen.’
Liese Leunens  
werkt sinds september 2013  
bij Onderwijskiezer en schrijft 
ook glimlachjes-in-versvorm. 
Volg Liese op Instagram via  
@poeziejegraag.

Herfst, zei de Winter
jij bent uitgewaaid  

en moe,

mijn winterslaap is  
uitgegeeuwd.
Ik ben wakker.  

Nu is het aan mij.

Ik maak van jouw  
bladermat
een ijskoud  

sneeuwtapijt,

tonnen sneeuwvlokken 
besteld

onze koude lucht frigo's 
maken overuren.

Ventilatoren draaien 
zich warm

ijsplekken, klein en 
groot in voorraad.

Ik heb er zin in,
nu is het aan mij.

Op 21 maart heb ik 
afspraak met Lente

maar nu is het aan mij!

Ik heb er zin in!
Ik, Koning Winter,  
of zeg maar vorst.




