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Vraag van de Kinderombudsman

Nederland heeft in 1995 het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
(I V R K) ondertekend en is sindsdien verplicht zich aan de bepalingen uit het verdrag te 
houden. De Nederlandse Kinderombudsman, die per 1 april 2011 door het parlement is 
geïnstalleerd, is – naast het onderzoeken van klachten van kinderen, het geven van voor-
lichting en informatie over de rechten van kinderen en het (on)gevraagd advies geven 
aan de regering – ook verantwoordelijk voor de monitoring van de eerbiediging van de 
kinderrechten.
De Kinderombudsman heeft de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd een Kinderrechtenmonitor op te zet-
ten. Deze monitor moet regelmatig inzicht geven in de mate waarin de kinderrechten in 
Nederland worden nageleefd. In mei 2012 verscheen de eerste editie. De monitor onder-
scheidt een zestal kinderrechtendomeinen: gezinssituatie en alternatieve zorg, bescher-
ming tegen exploitatie en geweld, jeugdstrafrecht en vrijheidsbeneming, toereikende 
levensstandaard, onderwijs en minderjarige vreemdelingen.
In de eerste editie van de monitor zijn per domein de meest recente cijfers van al 
bestaande indicatoren in kaart gebracht. Er zijn echter niet op alle terreinen cijfers 
beschikbaar en van veel potentiële indicatoren uit de literatuur (Bruning et al. 2011) ont-
breken eenduidige operationaliseringen of is de relevantie voor de Nederlandse situatie 
onduidelijk.
De Kinderombudsman wil de Kinderrechtenmonitor in de komende jaren verder 
uitbouwen. Het SCP en de Universiteit Leiden zijn gevraagd advies te geven over de 
ontwikkeling en meting van ‘nieuwe’ kinderrechtenindicatoren en de uitbouw van 
de Kinderrechtenmonitor. In dit advies presenteren we een voorstel voor de opzet 
voor de komende jaren en geven we per domein suggesties voor verder onderzoek. 
Het betreft dan enerzijds indicatoren die aanbeveling verdienen periodiek gemeten te 
worden en anderzijds meer verdiepende onderzoeksvragen. Het advies is gebaseerd op 
een brede verkenning van allerlei mogelijke kinderrechtenindicatoren (zie Bijlage A1). 
De  Kinderombudsman heeft verzocht voor al die indicatoren aan te geven hoe die in de 
toekomst gemeten zouden kunnen worden.

1 De voorstudie van Jeugdrecht (Bruning et al. 2011) en het daaruit voortgevloeide beslisdocument 
van het SCP (zie Bijlage B, met name de niet direct haalbare indicatoren) vormden hiervoor de basis.
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Wat zijn kinderrechtenindicatoren?

De vraag wat kinderrechtenindicatoren zijn, houdt onderzoekers al geruime tijd bezig 
(zie ook Bruning et al. 2011). In de korte tijd waarin de Universiteit Leiden en het SCP 
aan de ontwikkeling en productie van de Kinderrechtenmonitor hebben gewerkt, 
kwam deze vraag ook regelmatig ter sprake. Soms is het wel duidelijk en is er sprake van 
betrekkelijk ‘smalle’ indicatoren die direct iets zeggen over de naleving van een bepaald 
kinderrecht. Een voorbeeld daarvan is de duur van het verblijf van minderjarigen in 
politiecellen: deze indicator geeft rechtstreeks inzicht in de naleving van artikel 37 sub c, 
waarin staat dat minderjarigen die van hun vrijheid benomen zijn, gescheiden moeten 
verblijven van volwassenen.2 Veelal gaat het echter om ‘brede’ indicatoren die inzicht 
geven in de leefsituatie en het welzijn van kinderen (‘kinderwelzijnsindicatoren’) en die 
meer indirect de naleving van kinderrechten meten. Een voorbeeld daarvan is het aantal 
kinderen dat gepest wordt vanwege zijn afkomst, huidskleur of handicap. Deze indicator 
zegt iets over de omvang van discriminatie en is van belang vanwege artikel 2 van het 
I V R K dat aangeeft dat de Staat passende maatregelen moet nemen om te waarborgen 
dat het kind beschermd wordt tegen alle vormen van discriminatie. Het uiteindelijke 
doel van het Kinderrechtenverdrag is het behartigen van de belangen van kinderen, 
ervoor te zorgen dat de Staat kinderen beschermt en zo optimaal mogelijke leefomstan-
digheden en ontwikkelingskansen biedt (vgl. Collins 2010). ‘Kinderwelzijnsindicatoren’ 
beschouwen wij in het advies dan ook als een wezenlijk onderdeel van kinderrechten-
indicatoren.3 Bovendien kan worden opgemerkt dat sommige kinderrechten in termen 
van welzijn zijn geformuleerd. Een voorbeeld is artikel 23 dat stelt dat elk gehandicapt 
kind recht heeft op aangepaste zorg, onderwijs en training waardoor het in staat is een 
bevredigend, volwaardig en behoorlijk leven te leiden, de zelfstandigheid van het kind 
wordt bevorderd, en het kind actief kan deelnemen aan de samenleving.
De Kinderombudsman heeft verder verzocht om in het advies voor de verdere ontwikke-
ling van de Kinderrechtenmonitor niet alleen aandacht te besteden aan output- en out-
come-indicatoren, maar ook aan input- en procesindicatoren. Outputindicatoren gaan 
over de concrete prestaties die (door overheidsinstanties) worden geleverd, bijvoorbeeld 
het gebruik van jeugdzorg, het aantal jongeren met een startkwalificatie en de tevre-
denheid van scholieren over de begeleiding bij de voorbereiding op een vervolgstudie. 
Outcome-indicatoren betreffen maatschappelijke effecten, bijvoorbeeld vermindering 
van het aantal kinderen dat in armoede leeft of het voorkomen van gezondheids-
problemen bij kinderen. De outcome is niet altijd een direct effect van de prestaties van 

2 Het verblijf van een minderjarige in een politiecel staat op zich al op gespannen voet met artikel 37 
sub c (omdat de kans bestaat dat er volwassenen in politiecellen verblijven en politiecellen in 
principe niet bedoeld zijn voor jeugdigen), maar een langdurig verblijf (bijv. langer dan drie dagen) 
helemaal.

3 In de literatuur over kinderrechtenindicatoren vindt een discussie plaats over de definiëring en 
afbakening ervan. Er wordt gesproken over een ‘needs-based’ versus ‘rights-based approach’ (zie 
Collins, 2010). Het is niet duidelijk wat hieronder precies valt. 
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de overheid. Inputindicatoren verwijzen naar structurele voorwaarden om de naleving 
van  kinderrechten mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn de investeringen van 
de overheid in kinderen (bijvoorbeeld uitgaven op nationaal en regionaal niveau in 
het onderwijssysteem) en beleidsvorming op het gebied van kinderrechten. Proces-
indicatoren reflecteren maatregelen die genomen zijn om de structurele voorwaarden 
toe te passen, zoals het invoeren van protocollen op scholen om pesten tegen te gaan. 
Gezien de korte looptijd van het project en het omvangrijke terrein van de kinderrechten 
was het niet mogelijk om expliciet uit te splitsen naar deze typen indicatoren.
Dit advies heeft een sterk verkennend karakter. Als er een ding duidelijk is, is het wel dat 
de potentiële omvang van een kinderrechtenmonitor dermate groot is dat een afbake-
ning en het maken van keuzes noodzakelijk zullen zijn.
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Opzet vervolg kinderrechtenmonitor

Zicht op de naleving van het I V R K vereist periodiek per kinderrechtendomein een aantal 
output- en outcome-indicatoren in kaart te brengen, opdat de trends zichtbaar worden. 
Is er een verbetering of juist een verslechtering merkbaar in de naleving van kinder-
rechten op bepaalde gebieden? Wij adviseren om niet jaarlijks een brede rapportage 
zoals de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor uit te brengen. Dat is niet alleen 
behoorlijk kostbaar, maar veranderingen gaan bovendien niet zo snel dat jaarlijkse 
metingen zinvol zijn. De Kinderombudsman zou bijvoorbeeld vierjaarlijks een breed 
monitorrapport kunnen (laten) uitbrengen. Op terreinen waar belangrijke ontwikkelin-
gen plaatsvinden en veel veranderingen op korte termijn verwacht kunnen worden, kan 
het echter zinvol zijn wel vaker de vinger aan de pols te houden. Zo is het gezien de huidi-
ge economische crisis van belang armoedecijfers onder kinderen jaarlijks te monitoren. 
En zodra de stelselwijziging in de jeugdzorg ingaat, verdient het aanbeveling de toegang 
tot de jeugdzorg nauwlettend te blijven volgen.
Daarnaast lijkt het zinvol jaarlijks enkele verdiepende studies uit te (laten) voeren. 
Dan kan dieper worden ingegaan op de relaties tussen input-, proces- en output/
outcome-indicatoren. Een voorbeeld hiervan is om na te gaan in hoeverre maat regelen 
(proces) in het kader van beleid (input) gericht op het terugdringen van voortijdig 
schooluitval (zoals het versoepelen van de overgang van het vmbo naar het mbo) ook 
daadwerkelijk leiden tot een geringer aantal voortijdig schoolverlaters (output). Ook zou 
in ver diepende studies in navolging van het I V R K-artikel 12 en de aanbevelingen van het 
Kinderrechtencomité aan Nederland aandacht besteed kunnen worden aan de participa-
tie van kinderen en jongeren. Dit kan bijvoorbeeld door kinderen via een focusgroep of 
interviews aan het woord te laten over hun ervaringen met het al dan niet schenden van 
bepaalde kinderrechten.
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Criteria voor keuze van nieuwe periodiek te meten 
indicatoren en verdiepende studies

In de eerste Kinderrechtenmonitor zijn cijfers gepresenteerd die periodiek worden ver-
zameld, maar soms ging het om cijfers die afkomstig zijn van eenmalige metingen. 
In het advies gaan we ervan uit dat de periodieke peilingen blijven bestaan. Om die 
reden gaan we hier daarop niet uitvoerig in. We richten ons daarentegen vooral op een-
malig gemeten indicatoren die van belang zijn om ook in de toekomst periodiek in kaart 
te brengen. Ook geven we advies over nieuw op te nemen indicatoren. Veel van de voor-
gestelde indicatoren zijn in termen van een onderzoeksvraag geformuleerd. Daarnaast 
geven we aanbevelingen voor het uitvoeren van verdiepende studies, waarbij niet alleen 
kwantitatieve, maar ook kwalitatieve onderzoeksmethodes aan bod komen (zoals indi-
viduele diepte-interviews en focusgroepen). Kwalitatieve studies kunnen een diepgaand 
beeld geven van hoe de naleving van kinderrechten er in de praktijk uit ziet.
Zoals uit de onderliggende verkenningen voor dit advies blijkt, zijn er legio indicatoren 
te bedenken. Het lijkt echter niet zinvol om die allemaal in de verdere uitbouw van de 
Kinderrechtenmonitor evenveel aandacht te geven. Wij hebben daarom voor het advies 
een selectie gemaakt op basis van de volgende criteria. De kwesties waarover de indica-
toren of verdiepende studies gaan:
– zijn problematisch voor kinderen, kunnen (zeer) ernstige gevolgen hebben voor de leef-

situatie en kansen van kinderen op korte en/of lange termijn (zoals kindermishande-
ling en het langdurig opgroeien in asielzoekerscentra);

– raken een groot aantal kinderen (zoals armoede en pesten);
– zijn genoemd in de aanbevelingen van het Kinderrechtencomité aan Nederland;
– sluiten aan bij actuele beleidsmatige ontwikkelingen (zoals de decentralisatie van de 

jeugdzorg en passend onderwijs) die gevolgen kunnen hebben voor de leefsituatie en 
kansen van kinderen;

– zijn goed te onderzoeken, gelet op de hoeveel tijd en geld die ermee gemoeid is.
Wat betreft de keuze van verdiepende studies richten we ons verder op onderwerpen die, 
voor zover wij daar zicht op hebben, nog niet door anderen onderzocht worden.
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Domein 1. Gezinssituatie en alternatieve zorg

In het domein ‘gezinssituatie en alternatieve zorg’ geven we onderzoeksadviezen voor 
de thema’s toegang tot (jeugd)zorg, kinderbeschermingsmaatregelen, kinderen van 
scheidende ouders en internationale kinderontvoering.

Toegang tot (jeugd)zorg

Het is wenselijk om het gebruik van de jeugdzorg ook in toekomstige edities van de 
monitor periodiek te blijven volgen, zeker in het licht van de ingrijpende wijzigingen die 
het stelsel van de jeugdzorg in de nabije toekomst zal ondergaan (VVD/CDA 2010), waarbij 
de taken van de jeugdzorg worden overgeheveld van provincies naar gemeenten. Naast 
gegevens over het aantal kinderen op een wachtlijst verdient het aanbeveling om te kijken 
naar de gemiddelde tijd die kinderen op een wachtlijst staan (doorlooptijden).
Gegevens over het gebruik van de jeugdzorg vertellen niet het hele verhaal. Als er sprake 
is van een opgroei- of een opvoedprobleem in een gezin betekent het namelijk niet 
automatisch dat er ook zorg gevraagd en ontvangen wordt. Daar kunnen verschillende 
redenen voor zijn. Soms worden problemen bijvoorbeeld niet onderkend of herkend, 
wordt hulp niet geaccepteerd, of is passende hulp niet (direct) beschikbaar (Stevens 
et al. 2009). Kortom, het aantal gezinnen en kinderen dat feitelijk hulp ontvangt, ligt 
waarschijnlijk lager dan het aantal gezinnen en kinderen dat met problemen kampt en 
deze hulp nodig heeft. Onduidelijk is vooralsnog hoe groot deze discrepantie is en wat 
de redenen en oorzaken van deze discrepantie zijn. Het is daarom wenselijk om in een 
verdiepend onderzoek in kaart te brengen hoe het gebruik van jeugdzorgvoorzieningen 
zich verhoudt tot het aantal kinderen of gezinnen met problemen. Op deze manier kan 
inzichtelijk worden gemaakt welke groepen kinderen en gezinnen naar verhouding meer 
problemen hebben dan dat zij hulp ontvangen. Dit kan op basis van analyses van de data 
van het grootschalige Onderzoek Jeugd en Opgroeien (OJO).4

Kinderbeschermingsmaatregelen

Het strekt tot aanbeveling dat de presentatie van gegevens over het aantal kinderen 
dat met kinderbeschermingsmaatregelen te maken krijgt in toekomstige edities van 
de monitor gecontinueerd wordt, aangevuld met andere gegevens, onder andere over 
het aantal kinderen dat te maken krijgt met een gedwongen scheiding van ouders of 

4 Het gaat hier om een recente, bestaande dataset; het SCP heeft deze data in 2011 verzameld. Ruim 
25.000 ouders van kinderen van 0 tot en met 17 jaar (response rate: 72%) hebben in een enquête 
antwoord gegeven op vragen over de ontwikkeling van hun kinderen en de hulp die zij bij de ver-
zorging en opvoeding van hun kinderen ontvangen van instanties en van mensen in hun netwerk. 
Er is gebruik gemaakt van een mixed-method design, wat wil zeggen dat er zowel face-to-face als 
schriftelijke enquêtes zijn uitgezet. Op dit moment worden deze data geanalyseerd ten behoeve 
van een aantal rapporten die komend jaar bij het SCP zullen verschijnen.
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 ver zorgers vanwege een uithuisplaatsing. Een belangrijke vraag voor verdiepend onder-
zoek is hoe zorgvuldig deze maatregelen worden voorbereid en uitgevoerd: worden 
kinderen (en hun ouders) voldoende voorbereid en geïnformeerd over de gang van 
zaken, weten zij waar zij aan toe zijn? Daarnaast is het van belang na te gaan in hoe-
verre er inspraak is van kinderen (en hun ouders) in de voorbereiding en uitvoering van 
deze maatregelen (in lijn met artikel 12 van het I V R K). Wat betreft dit laatste zijn twee 
aspecten van belang, namelijk: in hoeverre kinderen de gelegenheid geboden wordt 
om hun mening te uiten en gehoord te worden; en in hoeverre aan de mening van het 
kind belang wordt gehecht. Eerder onderzoek (Stams et al. 2010) suggereert dat er grote 
verschillen tussen de Bureaus Jeugdzorg zijn in de wijze waarop wordt gewerkt en de 
manier waarop methodes (zoals de Deltamethode Gezinsvoogdij) in de praktijk worden 
toegepast. Op dit moment wordt (door Stichting Alexander) onderzocht in hoeverre de 
uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen5 voldoet aan belangrijke kwaliteits-
standaarden, door middel van een kwalitatief onderzoek onder 150 cliënten (kinderen 
en ouders) en professionals. De resultaten van dit onderzoek worden in de zomer van 
2012 verwacht. Het verdient aanbeveling de bevindingen van dit onderzoek af te wachten 
alvorens te besluiten om hier aanvullend onderzoek naar te doen.

Kinderen van scheidende ouders

In aanvulling op de gegevens gepresenteerd in de eerste editie van de Kinderrechten-
monitor, is het wenselijk dat er in volgende edities van de Kinderrechtenmonitor 
periodiek aandacht is voor de gevolgen van echtscheiding voor de leefsituatie en het 
welzijn van het kind (in lijn met onder andere artikel 3, 5 en 6 van het I V R K). In het bij-
zonder zijn artikelen 9 en 18 van het I V R K relevant, waarin staat dat het kind recht heeft 
op omgang met beide ouders respectievelijk dat ouders gezamenlijk de verantwoor-
delijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van het kind. Het verdient daarom 
aanbeveling om in toekomstige edities van de monitor aandacht te besteden aan de 
vraag in hoeverre dat in de praktijk ook gebeurt. Hoe worden zorg- en opvoedingstaken 
tussen gescheiden ouders verdeeld, hoe wordt de omgang tussen het kind en de niet-
verzorgende ouder geregeld, op welke manier wisselen ouders informatie over het kind 
uit, en waar verblijven de kinderen? Houden ouders zich aan de afspraken die zij hier-
over maken en voor hoelang? Gegevens die hier zicht op kunnen geven, worden op dit 
moment verzameld middels een survey-onderzoek door de Universiteit Utrecht (het door 
N WO gefinancierde project ‘Juridische afspraken van gescheiden ouders’; projectleider 
is dr. A. Poortman). Het is wenselijk in een volgende editie van de monitor aandacht te 
besteden aan de ( eerste) bevindingen van dit onderzoek.

5 Het gaat hier om internationale kwaliteitsstandaarden die de organisatie Quality4Care heeft ont-
wikkeld en waaraan afgemeten kan worden in hoeverre de uitvoering van kinderbeschermings-
maatregelen in het belang is (geweest) van het welzijn van het kind, vanuit het perspectief van het 
kind/de ouder bezien. Deze standaarden zijn vertaald naar de Nederlandse situatie (Van Beek en 
Rutjes 2009).
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Afspraken over dergelijke zaken worden vastgelegd in een ouderschapsplan, dat sinds 
maart 2009 verplicht is (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige schei-
ding). Onduidelijk is vooralsnog hoe effectief deze regeling is (Van der Lans 2011). Het 
aantal echtscheidings gerelateerde rechtszaken stijgt nog steeds (Ter Voert en Geurts 
2011); mogelijk komt dit doordat afspraken die eenmaal zijn vastgelegd na verloop van 
tijd toch dienen te worden herzien. Het is daarom wenselijk om in een verdiepend 
onderzoek in kaart te brengen welke aanvullende maatregelen de overheid kan nemen 
om het samen op voeden te bevorderen en – indien er gekozen wordt voor een verdeling 
waarin één ouder de  verzorgende ouder is – kinderen te ondersteunen in het behouden 
van omgang met de niet-verzorgende ouder (indien de kinderen dit wensen).
De wet schrijft voor dat kinderen worden betrokken bij de afspraken die worden 
gemaakt. Een belangrijke vraag is in welke mate en op welke manier dat in de praktijk 
gebeurt (in lijn met artikel 12 van het I V R K): op welke wijze wordt het recht van kinderen 
om (tijdens het opstellen van een ouderschapsplan) gehoord te worden gerealiseerd en 
welk belang wordt er aan hun mening gehecht? Deze vragen zijn onderwerp van een 
lopend (promotie-)onderzoek6 onder professionals (advocaten, rechters). Het is wense-
lijk om in aanvulling op dit onderzoek ook te onderzoeken wat de ervaringen van kinde-
ren zelf op dit gebied zijn.

Internationale kinderontvoering

In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor wordt onder andere in kaart gebracht 
hoeveel kinderen er bij ontvoeringszaken betrokken zijn, hoeveel ontvoeringszaken 
afgerond zijn en hoeveel verzoeken er zijn met betrekking tot internationale kinder-
ontvoering en internationale omgang. Het verdient aanbeveling om deze zaken ook in 
toekomstige edities periodiek te blijven volgen, onder andere vanwege de impact die 
kinderontvoering kan hebben op het leven van het betreffende kind. Verder is het aan-
bevelingswaardig in beeld te brengen hoe lang kinderontvoeringsprocedures duren en 
in hoeverre ze via mediation worden beëindigd.

6 Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd aan de Universiteit Tilburg, sectie Familie- en 
Jeugdrecht; promovenda is Veronica Smit.
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Domein 2. Bescherming tegen exploitatie en geweld

In domein 2 – ‘bescherming tegen exploitatie en geweld’ – bespreken we onder-
zoeksaanbevelingen op de gebieden kindermishandeling, seksuele uitbuiting en 
internetrisico’s.

Kindermishandeling

Gezien het grote aantal kinderen dat te maken krijgt met kindermishandeling (Alink et 
al. 2010) en de ingrijpende gevolgen die kindermishandeling heeft voor de ontwikke-
ling van het kind (Euser et al. 2008; Fergusson et al. 2008; Wolzak en Ten Berge 2008) is 
het belangrijk dat de prevalentie van kindermishandeling in Nederland ook in de toe-
komst herhaaldelijk gepeild wordt. Op deze manier kan nagegaan worden in hoeverre 
de overheid erin slaagt kinderen adequaat te beschermen tegen mishandeling (in lijn 
met artikel 19 van het I V R K). Daarnaast is het wenselijk dat ook in toekomstige edities 
van de Kinderrechtenmonitor periodiek informatie gegeven wordt over het aantal mel-
dingen dat binnenkomt via meldpunten zoals het A MK en de Kindertelefoon, en het 
aantal onderzoeken en adviezen dat op basis van deze meldingen wordt uitgebracht. Het 
aantal meldingen en onderzoeken is de laatste jaren gestegen, maar het zijn er nog altijd 
opvallend minder dan het aantal kinderen dat op basis van schattingen te maken krijgt 
met kindermishandeling (Alink et al. 2010). Waarschijnlijk worden dus lang niet alle 
gevallen van kindermishandeling in Nederland gemeld en onderzocht. Het is wenselijk 
dat toekomstig verdiepend onderzoek zich richt op deze discrepanties tussen het aantal 
geschatte gevallen en het aantal meldingen: welke vormen van kindermishandeling 
hebben een groter risico om niet ontdekt/gemeld te worden, en welke kind- of gezins-
factoren hangen hiermee samen?
Het verdient daarnaast aanbeveling om in een volgende editie van de monitor verdie-
pend onderzoek te doen naar de kwaliteit en de effectiviteit van de onderzoeken en 
verwijzingen die naar aanleiding van meldingen bij het A MK uitgevoerd worden. In 
hoeverre voldoen verwijzingen en onderzoeken aan de criteria die zijn ontwikkeld in 
het kader van het General Comment No. 13 van het I V R K? Daarin staat onder andere 
beschreven dat de professionals die de meldingen binnenkrijgen, getraind moeten 
worden om te kunnen beoordelen in welke gevallen zij moeten verwijzen en hoe zij dat 
moeten doen. Met betrekking tot het uit te voeren onderzoek is het volgens het I V R K 
van belang dat (1) het onderzoek wordt uitgevoerd door gekwalificeerde professionals; (2) 
dat er belang wordt gehecht aan de mening van het kind; en ook (3) dat er voor gezorgd 
wordt dat het onderzoek geen verdere schade toebrengt aan het kind.

Seksuele uitbuiting van kinderen

Bij seksuele uitbuiting van kinderen kan het gaan om kinderprostitutie, handel van min-
derjarigen voor seksuele doeleinden, kindersekstoerisme en kinderporno. Met name 
kinderporno is een actueel en gevoelig onderwerp in de Nederlandse samenleving, 
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onder andere vanwege een aantal grootschalige kinderpornozaken die de laatste tijd 
aan het licht zijn gekomen. Bij kinderporno gaat het in de meeste gevallen om seksueel 
misbruik waarvan beeldmateriaal wordt of is gemaakt (Bureau Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel 2011). Slachtoffers van kinderporno kunnen negatieve gevolgen onder-
vinden van het feit dat er seksueel geweld tegen hen is gepleegd, alsmede van het feit dat 
zij als object figureren op het kinderpornografische materiaal dat hiervan vervaardigd 
en/of verspreid is (Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel 2011).
In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor zijn onder andere gegevens gepresen-
teerd over het aantal meldingen van kinderporno, het aantal vervolgingen en berech-
tingen. Onduidelijk blijft helaas wat de omvang van kinderporno is in Nederland: net als 
bij kindermishandeling is er bij meldingen over kinderporno waarschijnlijk sprake van 
(aanzienlijke) onderrapportage, onder meer als gevolg van een lage aangiftebereidheid. 
Het is daarom zeer wenselijk dat in volgende edities van de Kinderrechtenmonitor schat-
tingen gepresenteerd worden van het aantal kinderen en jongeren dat slachtoffer van 
kinderporno wordt. Daarnaast is het belangrijk om in kaart te brengen welke kenmerken 
van kinderen (leeftijd, geslacht, etnische herkomst) samenhangen met het risico om 
slachtoffer te worden van kinderporno.
Het in kaart brengen van het aantal kinderen dat slachtoffer wordt van kinderporno is 
niet gemakkelijk: kinderpornografie is een verschijnsel dat niet eenvoudig is waar te 
nemen. Ook kleven aan onderzoeksmethoden die voor dergelijke doeleinden vaak wor-
den gebruikt, zoals grootschalige survey-onderzoeken onder scholieren, in het geval van 
kinderporno ethische bezwaren. Mogelijk kan de zogenoemde capture-recapture stra-
tegie, ofwel vangst-hervangst strategie, die in het verleden is gebruikt om schattingen te 
maken van moeilijk toegankelijke populaties, zoals aantallen daklozen (Coumans et al. 
2010), of moeilijk waarneembare verschijnselen, zoals huiselijk geweld (Van der Heijden 
et al. 2010), ook in dit geval een oplossing bieden. Ter voorbereiding van een onderzoek 
waarin deze strategie wordt gebruikt om de omvang van kinderporno te schatten is het 
aanbevelenswaardig om in een verkennend onderzoek de geschiktheid van deze schat-
tingsmethode voor dit doel te onderzoeken en na te gaan welke data bestanden gegevens 
bevatten waarmee een dergelijke schatting is uit te voeren.
In een volgende editie verdient het daarnaast aanbeveling om in een verdiepend onder-
zoek in te gaan op de inspanningen die de overheid levert en kan leveren om kinder-
porno te voorkomen. Het Kinderrechtencomité heeft in 2009 aangegeven bezorgd te 
zijn over het ontbreken van een allesomvattende nationale strategie om de seksuele 
uit buiting van kinderen te voorkomen.

Internetrisico’s

In de eerste Kinderrechtenmonitor is ingegaan op het aantal kinderen in de leeftijd van 
9 tot en met 16 jaar dat gebruik maakt van internet en hier negatieve ervaringen (porno-
grafische beelden, slachtoffer digitaal pesten, onprettige contacten met onbekenden) 
mee heeft. Het is wenselijk dat in toekomstige edities van de monitor ook het gebruik en 
de ervaringen van kinderen jonger dan 9 jaar periodiek gevolgd worden.
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In een verdiepend onderzoek verdient het aanbeveling te bestuderen wat de overheid 
doet om de privacy van kinderen op het internet te garanderen, en wat zij (nog meer) zou 
kunnen doen, al dan niet in samenwerking met bedrijven. Hoe kan er effectieve hulp 
geboden worden bij online-problemen en welke rol kunnen reguliere instanties, zoals 
de jeugdzorg, hierbij spelen?
Een andere belangrijke vraag voor verdiepend onderzoek is te identificeren welke vaar-
digheden en kennis kinderen in staat stellen om op een veilige manier met internet te 
kunnen omgaan waardoor het risico op negatieve ervaringen kleiner wordt. Het betreft 
niet alleen technische/digitale vaardigheden, maar ook vaardigheden die te maken heb-
ben met sociale weerbaarheid. Verder is het van belang na te gaan of kinderen zelf weten 
waar zij terecht kunnen voor hulp (offline en online); onlangs is er een ‘online meld-
knop’ gelanceerd.7

Twee laatste hieruit voortvloeiende vragen zijn: hoe kunnen kinderen zich deze vaar-
digheden en kennis het beste eigen maken? En welke rol kunnen of moeten ouders, de 
school en de overheid hierin spelen?

7 Zie http://www.vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?1435
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Domein 3. Jeugdstrafrecht en vrijheidsbeneming

In het domein ‘jeugdstrafrecht en vrijheidsbeneming’ komen onderzoeksadviezen aan 
bod met betrekking tot een (meer) pedagogisch verantwoorde strafzitting, de zwaardere 
berechting van 16- en 17-jarigen, DNA-afname bij en (justitiële) documentatie van min-
derjarigen, en minderjarigen in geslotenheid.

Een (meer) pedagogisch verantwoorde strafzitting

Een deel van de minderjarigen die een strafbaar feit hebben begaan, moet voor de 
( kinder)rechter verschijnen. Volgens het I V R K dient het pedagogische perspectief de 
basis van het jeugdstrafrecht te zijn (artikel 40). De eerste Kinderrechtenmonitor doet 
verslag van recent onderzoek naar het pedagogisch perspectief van het jeugdstrafrecht, 
en de jeugdstrafzitting in het bijzonder (Ten Brummelaar en Kalverboer 2011; Rap en 
Weijers 2011). Zo blijkt dat jongeren die voor de rechter komen vaak geen inzicht in de 
rechtsprocedure hebben en vaak weinig begrijpen van wat er tijdens de rechtszitting 
besproken wordt. Ze kennen hun eigen rechten onvoldoende en denken dat de (kinder)
rechter geen goed beeld van hen heeft gekregen. Om dit te verbeteren worden in de 
aangehaalde studies diverse aanbevelingen gedaan. Het is wenselijk om in een toekom-
stige Kinderrechtenmonitor na te gaan in hoeverre deze aanbevelingen opgevolgd zijn, 
bijvoorbeeld door vragenlijsten af te nemen bij jongeren. Is er sprake van een (meer) 
kindvriendelijke strafrechtelijke procedure?

Zwaardere berechting van 16- en 17-jarigen

De eerste Kinderrechtenmonitor gaat in op het aantal minderjarigen (16- en 17-jarigen) 
dat volgens het volwassenenstrafrecht (art. 77b Sr) berecht wordt. Vanwege de schending 
van het I V R K (artikel 37 en 40) is het wenselijk in een komende Kinderrechtenmonitor 
meer cijfers te presenteren over de toepassing van art. 77b Sr. Om het aantal minder-
jarigen dat volgens het volwassenenstrafrecht berecht wordt beter in perspectief te 
kunnen plaatsen, zou ten eerste in kaart gebracht kunnen worden hoeveel 16- en 
17-jarigen volgens het jeugdstrafrecht worden veroordeeld. Daarnaast zou meer inzicht 
gekregen kunnen worden in de toepassingsvoorwaarden van het volwassenenstrafrecht 
bij minderjarigen, bijvoorbeeld door na te gaan hoe vaak art. 77b Sr wordt toegepast 
naar type delict. Ook kan aandacht besteed worden aan de opgelegde straffen, waarbij 
in het bijzonder gelet kan worden op het aantal minderjarigen dat in strafrechtelijke 
 inrichtingen verblijft die bestemd zijn voor volwassenen.
Het adolescentenstrafrecht dat het kabinet voornemens is in te voeren, betekent een 
verharding en verzwaring van het jeugdstrafrecht voor de groep 16- en 17-jarigen. 
Als het adolescentenstrafrecht daadwerkelijk wordt ingevoerd, is het wenselijk in een 
toekomstige monitor de nieuwe strafrechtelijke mogelijkheden ten aanzien van 
16- en 17-jarigen – die op gespannen voet staan met artikel 2, 37 en 40 I V R K – cijfermatig 
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in kaart te  brengen. Hierbij kan dan bijvoorbeeld gelet worden op het aantal 16- en 
17-jarigen dat jeugddetentie krijgt opgelegd voor meer dan twee jaar.

DNA-afname bij en (justitiële) documentatie van minderjarigen

Gegevens van kinderen en jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en/of 
justitie kunnen in bepaalde databanken opgenomen worden, zoals de DNA-databank 
en Prokid.8 Dit kan een stigmatiserend effect hebben en lijkt niet in overeenstem-
ming te zijn met het I V R K (artikel 16 en 40) waarin gesproken wordt over de privacy en 
bevordering van de herintegratie van minderjarige verdachten en veroordeelden in de 
samenleving. Voor een volgende Kinderrechtenmonitor verdient het aanbeveling niet 
alleen te kijken naar het aantal minderjarigen dat is opgenomen in de DNA-databank, 
maar ook in kaart te brengen hoe vaak er (gegronde) bezwaren zijn ingediend tegen 
de afname van DNA-materiaal bij minderjarigen. Wat betreft Prokid rapporteert de 
eerste monitor op basis van eenmalig onderzoek over het aantal kinderen tot twaalf 
jaar dat (over een periode van drie maanden) via dit signaleringsinstrument gemeld is. 
Voor volgende edities is het wenselijk periodiek in kaart te brengen hoeveel kinderen er 
jaarlijks bij Prokid gemeld worden. Vanwege bijvoorbeeld het veelvuldig voorkomen van 
systeem- of registratiefouten is het eveneens aanbevelenswaardig zicht te krijgen op het 
aantal gevallen waarbij er sprake is van een onterechte melding.
Het Kinderrechtencomité stelt (conform artikel 3, 6 lid 2, 16 en 40 lid 1 en 2 vii I V R K) 
dat strafrechtelijke documentatie na afloop van een strafrechtelijke sanctie verwijderd 
zou moeten worden en in ieder geval niet in het nadeel van een minderjarige wetsover-
treder mag werken. Aan laatsten wordt echter niet altijd een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) verstrekt, zo laat de eerste Kinderrechtenmonitor zien. Dit kan nadelige 
consequenties hebben, omdat deze jongeren hiermee bijvoorbeeld belemmerd kunnen 
worden in het vinden van werk of een stageplek. Voor een volgende monitor is het wen-
selijk in kaart te brengen hoe het aantal minderjarige wetsovertreders van wie de VOG -
aanvraag geweigerd is zich verhoudt tot het totaal aantal VOG -aanvragen van deze groep 
jongeren. Daarnaast zou nagegaan kunnen worden hoeveel jongeren in beroep gaan 
tegen de afwijzing van hun VOG -aanvraag. Verdiepend onderzoek zou zich kunnen rich-
ten op de vraag in hoeverre jongeren afzien van een VOG -aanvraag omdat op voorhand 
verwacht wordt dat de VOG toch niet verkregen wordt.

Minderjarigen in geslotenheid

In de eerste Kinderrechtenmonitor is aandacht besteed aan minderjarigen die in een 
gesloten omgeving verblijven. Zo is ingegaan op het aantal minderjarige verdachten 
dat in verzekering is gesteld (en dus een of meer nachten heeft doorgebracht op het 
politiebureau), evenals op het aantal jongeren dat in een accommodatie voor gesloten 

8 ProKid is een signaleringsinstrument om risicokinderen (tot 12 jaar) op te sporen aan de hand van 
bestaande politiegegevens (meldingen van kinderen met politiecontacten en meldingen op hun 
woonadres).
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jeugdzorg is geplaatst en de gemiddelde duur van het gesloten jeugdzorgtraject. Voor 
volgende edities van de monitor is het wenselijk ook gegevens te vermelden (die reeds 
periodiek verzameld worden) met betrekking tot het aantal jongeren dat in een justitiële 
jeugdinrichting (J J I) geplaatst is en hoe lang zij daar verblijven. Wat jongeren in politie-
cellen betreft, zou eveneens aandacht besteed kunnen worden aan de duur van het 
verblijf, alsook aan de leeftijd van de jongeren.
Een deel van de jongeren in J I I ’s en politiecellen verblijft daar in voorlopige hechtenis. 
In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor is reeds gerapporteerd over het aantal 
minderjarigen in voorlopige hechtenis en de gemiddelde duur van de voorlopige hechte-
nis.9 Het Kinderrechtencomité stelt in het kader van artikel 37 I V R K dat het gebruik van 
voorlopige hechtenis slechts als laatste middel mag worden ingezet, en raadt aan een 
jeugdige verdachte zo spoedig mogelijk vrij te laten. Het verdient daarom aanbeveling 
om in een volgende monitor cijfers te presenteren over schorsingen10 van de voorlopige 
hechtenis bij minderjarigen en de eventuele bijzondere voorwaarden die daaraan ver-
bonden zijn (zoals een locatieverbod en verplicht contact met jeugdreclassering). Tevens 
is het wenselijk om in een volgende editie cijfers weer te geven over de inzet van alterna-
tieven voor voorlopige hechtenis in de vorm van 24-uurs opsluiting, zoals huisarrest of 
nachtdetentie.
Jongeren die in een gesloten omgeving verblijven, hebben het recht de wettigheid van 
de vrijheidsberoving te betwisten ten overstaan van een rechter,11 en op een snelle 
beslissing ten aanzien van dat beroep, zo stelt artikel 37 sub d I V R K. Voor een volgende 
monitor verdient het dan ook aanbeveling inzichtelijk te maken hoe vaak jongeren in 
een gesloten omgeving in hoger beroep zijn gegaan tegen de vrijheidsbeneming, waarbij 
tevens op de termijnen van de beroepen gelet kan worden. Daarnaast zou – eveneens 
in het kader van artikel 37 sub d I V R K – aandacht kunnen uitgaan naar het recht van de 
jongeren op juridische bijstand. Worden zij bijvoorbeeld geïnformeerd over dit recht, en 
in hoeverre hebben zij toegang tot gratis rechtsbijstand?
Verder is het wenselijk om in een volgende monitor in te gaan op de mate waarin 
er bij jongeren die van hun vrijheid benomen zijn sprake is van een menswaardige 
be handeling en bijzondere bescherming. Specifieker kan bijvoorbeeld nagegaan worden 
in hoeverre zij contact (kunnen) onderhouden met hun familie (artikel 37 sub c I V R K), 
en er rekening gehouden wordt met de privacy van de jongeren (artikel 16 en 40 lid 2 
sub b I V R K). Ook kan aandacht besteed worden aan incidenten die zich voordoen tijdens 
de vrijheidsbeneming van de jongeren, alsook aan de klachten die zij eventueel indie-
nen met betrekking tot hun verblijf in de gesloten omgeving (artikel 20 lid 1 en 37 sub c 
I V R K). De inspraak van jongeren kan eveneens aandacht krijgen (artikel 12 I V R K), bij-
voorbeeld door na te gaan hoe vaak er jongerenraden georganiseerd worden in J J I ’s en 
instellingen voor gesloten jeugdzorg.

9 Gerapporteerd is over voorlopige hechtenis in een J J I .
10 Schorsing maakt geen einde aan de voorlopige hechtenis, maar heeft wel tot gevolg dat de vrij-

heidsbeneming wordt onderbroken.
11 […] of een andere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit. 
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Domein 4. Toereikende levensstandaard

Voor het domein ‘toereikende levensstandaard’ geven we onderzoeksadviezen op 
de gebieden: kinderen in armoede, sociale  uitsluiting, zwerfj ongeren, ongezonde 
leefgewoonten, gehandicapte kinderen, kinder- en zuigelingen sterfte en toegang tot 
gezondheidszorg.

Kinderen in armoede

In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor zijn cijfers gepresenteerd over het 
aantal kinderen dat in armoede leeft. Dit onderwerp is extra van belang nu de Neder-
landse economie de gevolgen ervaart van de schuldencrisis. Er wordt in de eerste editie 
echter niet ingegaan op de leefomstandigheden van arme kinderen en in hoeverre ze 
afhankelijk zijn van hulp. Volgens het Kinderrechtenverdrag (artikel 27) zijn het in eerste 
instantie de ouders die moeten zorgen voor een passende levensstandaard, maar de 
overheid heeft de plicht om de ouders hierbij te helpen. Wanneer hier behoefte aan is, 
moet de overheid dus zorgen voor programma’s gericht op materiële bijstand en onder-
steuning, met name wat betreft voeding, kleding en huisvesting. Vanuit gemeenten zijn 
er allerlei regelingen om arme gezinnen te ondersteunen. Daarnaast zijn er verschillende 
maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor arme gezinnen. Recentelijk is hier-
naar een onderzoek uitgevoerd door het Integraal Toezicht Jeugdzaken (I T J 2011). Daarin 
werd een aantal knelpunten geconstateerd. Zo worden arme kinderen onvoldoende 
bereikt, met name kinderen van werkende armen en ouders met een geringe sociale 
redzaamheid. Tevens bleken kinderen te weinig betrokken te worden bij de inrichting 
van de hulpverlening. Het I T J  heeft een aantal aanbevelingen ter verbetering gedaan, 
zoals een strakkere regiefunctie vanuit gemeenten, en volgt de aankomende twee jaar 
de uitvoering ervan in vier gemeenten. Het is aan te bevelen om dit vervolgonderzoek 
in de gaten te houden. Daarnaast zou een verdiepend onderzoek wenselijk zijn waarin 
kinderen en ouders in arme gezinnen geïnterviewd worden over hun gebruik van en 
betrokkenheid bij hulp.

Sociale uitsluiting

De eerste Kinderrechtenmonitor behandelde de deelname van kinderen aan georgani-
seerde activiteiten in de vrije tijd, zoals het lid zijn van een sport- of muziekvereniging. 
Het niet-meedoen aan dergelijke activiteiten wordt gezien als een vorm van sociale uit-
sluiting (Roest et al. 2010). In de toekomst is het aanbevelenswaardig om meer aspecten 
van sociale uitsluiting te monitoren, zoals materiële deprivatie (zoals het niet hebben 
van een computer of eigen slaapkamer) of andere vormen van sociale participatie (zoals 
thuis niet afspreken met vrienden of niet of nauwelijks een uitstapje maken). Ook het 
wonen in een onveilige of kindonvriendelijke buurt wordt beschouwd als een dimensie 
van sociale uitsluiting (Roest et al. 2010). Het verdient aanbeveling om in de toekomst 
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periodiek cijfers te rapporteren over de leefomgeving van kinderen, bijvoorbeeld over 
het plaatsvinden van delicten of over de kwaliteit van speelplekken in de buurt.

Zwerfjongeren

Van zwerfjongeren wordt een aantal belangrijke rechten uit het verdrag geschonden 
(zoals het recht op ontwikkeling en het recht op een passende levensstandaard, 
 artikelen 6 en 27 van het I V R K). In de eerste Kinderrechtenmonitor is aangegeven 
hoeveel kinderen tot 18 jaar naar schatting dagelijks op straat zwerven. In het vervolg 
is het wenselijk om ook in te gaan op de voorzieningen die zwerfjongeren bijstaan en 
op de wijze waarop zij zelf worden betrokken bij het vinden van een oplossing voor 
hun situatie. Er is echter al veel onderzoek gedaan en nog in uitvoering op dit terrein. 
Veel informatie kan zodoende uit bestaand onderzoek worden verkregen en het lijkt 
daarom niet per se van belang om zelf extra (verdiepend) onderzoek op te zetten voor 
de Kinderrechten monitor. Zo publiceert de Algemene Rekenkamer al sinds 2002 met 
regelmaat over opvang en voorzieningen voor zwerfjongeren (zie: rekenkamer.nl) en 
verscheen in 2011 een overzichtsstudie van de DSP-groep (Fransen en Van den Handel 
2011). Daarnaast is ook duidelijk dat de overheid aandacht heeft voor de problematiek 
rondom zwerfjongeren, zo blijkt uit een in december 2011 verschenen brochure 
Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid (ministerie van V WS 2011).

Ongezonde leefgewoonten

In de eerste Kinderrechtenmonitor is nog geen aandacht besteed aan het bestaan van 
verschillende preventieprogramma’s van de overheid om ongezond gedrag bij kinderen, 
zoals te veel en ongezond eten of overmatig alcohol- en drugsgebruik, terug te dringen. 
Hierbij valt te denken aan campagnes of voorlichtingen, zoals ‘smaaklessen’ (praktische 
lessen over voeding en voedsel voor kinderen in het basisonderwijs).
Het is ook wenselijk de rol van kinderen zelf te onderzoeken. Kinderen hebben tenslotte 
zelf de meeste invloed op hun gedrag. In hoeverre zijn kinderen bekend met de risico’s 
van bepaalde ongezonde leefgewoonten, en met het voorkomen van welvaartsziekten 
zoals obesitas? En in hoeverre krijgen kinderen de kans om mee te denken bij het ont-
wikkelen van campagnes en projecten (onder andere op school)? En in hoeverre slaan 
deze preventieve maatregelen aan? Aan de hand van interviews met kinderen kan deze 
informatie vergaard worden.

Gehandicapte kinderen

In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor zijn cijfers gepresenteerd over aantallen 
kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Deze cijfers waren gebaseerd 
op schattingen en zijn inmiddels verouderd. Het is wenselijk om meer recente en zo 
exact mogelijke cijfers over het aantal gehandicapte kinderen te verkrijgen. Meerdere 
instituten (zoals het CBS, SCP en T NO) hebben hierover maten ontwikkeld (Kooiker 
2006). Eén of meer van deze maten zou in nieuw onderzoek kunnen worden gehanteerd. 



DOMEIN 4 .  TOEREIKENDE LE VENSSTANDA ARD 

21  

Daarnaast is er nog geen aandacht besteed aan de verdere uitoefening van de rechten 
van gehandicapte kinderen, zoals wat betreft hun toegang tot gezondheidszorg. Het is 
wenselijk om daar in de toekomst wel op in te gaan.

Kinder- en zuigelingensterfte

In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor worden cijfers gepresenteerd van de 
perinatale, zuigelingen- en kindersterfte in Nederland. Het is wenselijk om na te gaan in 
hoeverre het mogelijk is om deze cijfers uit te splitsen naar sociaaleconomische status 
en culturele achtergrond, omdat er aanwijzingen zijn dat hierin verschillen aanwezig 
kunnen zijn (Waelput en Achterberg 2007).

Toegang tot gezondheidszorg

In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor wordt in kaart gebracht hoeveel kinde-
ren in 2011 een AW BZ-indicatie hebben. Hiermee is niet gezegd of ook alle kinderen die 
er recht op hebben daadwerkelijk in het bezit zijn van een AW BZ-indicatie. Dit zou in de 
toekomst voor de Kinderrechtenmonitor onderzocht kunnen worden. Naast de AW BZ 
bestaan er meer gezondheidsvoorzieningen voor kinderen. Zo is er in de huidige moni-
tor bijvoorbeeld nog weinig aandacht besteed aan het CJG, de G GD en schoolartsen. 
Hoe zit het met de toegang tot en kwaliteit van deze instanties (zie ook domein 1)?
Het is bovendien wenselijk om na te gaan of er verschillen zijn tussen kinderen in de 
toegang tot deze voorzieningen. Kinderen uit bepaalde kwetsbare groepen kunnen min-
der toegang hebben, zoals kinderen van niet-westerse migranten. Uit eerder onderzoek 
blijkt dat migrantenouders niet altijd weten waar ze heen kunnen gaan met hun vragen, 
maar ook meer wantrouwend zijn ten opzichte van hulpverleners (Van den Broek et al 
2010). Cijfers over het gebruik van de gezondheidsvoorzieningen hoeven echter niet per 
se iets te zeggen over de mate waarin alle kinderen toegang tot de zorg hebben. Hiervoor 
is het van belang om ook eventuele gezondheidsverschillen in acht te nemen; indien er 
geen sprake is van gezondheidsproblemen hoeven kinderen immers ook geen contact 
te hebben met de gezondheidszorg. De meeste indicatoren ten aanzien van gezond-
heidsvoorzieningen voor kinderen zijn beschikbaar via het CBS of de Nationale Kompas 
Volksgezondheid. Een aanvullende vragenlijst onder ouders, kinderen en professionals 
kan antwoord geven op de vragen of de huidige gezondheidsvoorzieningen geschikt zijn 
voor alle kinderen, of deze voldoende toegankelijk zijn, en of het personeel voldoende 
gekwalificeerd is. Ook kan gebruik gemaakt worden van de data van het Onderzoek 
Jeugd en Opgroeien (OJO) van het SCP.
Ook is het aan te bevelen om de betrokkenheid van kinderen bij de gezondheidszorg te 
onderzoeken. In 1995 is de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst in werking 
getreden. Kinderen vanaf 12 jaar hebben het recht mee te beslissen over een onderzoek, 
behandeling en verzorging. Tot de leeftijd van 16 jaar geldt dat ouders en het kind samen 
de verantwoordelijkheid hebben. Jongeren vanaf 16 jaar worden handelingsbekwaam 
geacht; zij mogen zelfstandig beslissen over een onderzoek, behandeling en verzorging, 
zonder dat de ouders toestemming moeten geven. Uit een evaluatie (in 2000) blijkt 
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 echter dat patiënten en artsen vaak geen eenduidige mening hebben over welke behan-
delingen nu wel of niet zonder toestemming van de ouders uitgevoerd mogen worden 
(WGBO 2012). De vraag is of dit is veranderd. Door middel van interviews met profes-
sionals en kinderen kan uitgezocht worden in hoeverre artsen op de hoogte zijn van de 
wensen en behoeften van kinderen en in hoeverre kinderen vanaf 12 jaar inderdaad ook 
meebeslissen over medische behandelingen.
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Domein 5. Onderwijs

In domein 5 ‘onderwijs’ komen onderzoeksaanbevelingen aan de orde met betrekking 
tot de volgende thema’s: thuiszitters en voortijdige schoolverlaters, passend onderwijs, 
kwaliteit van het onderwijs, kinderrechteneducatie, schoolloopbaanbegeleiding, leer-
lingeninspraak, sociale veiligheid en onderwijs aan jongeren in een gesloten omgeving.

Thuiszitters en voortijdige schoolverlaters

In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor wordt – in het kader van artikel 28 
I V R K – ingegaan op het aantal voortijdige schoolverlaters, het aantal thuiszitters en 
de duur van het thuiszitten. Dit zijn belangrijke gegevens, aangezien het volgen van 
onderwijs belangrijk is voor de ontwikkeling van jeugdigen, en het behalen van een 
startkwalificatie12 bepalend is voor bijvoorbeeld hun (latere) kansen op de arbeidsmarkt. 
De cijfers over thuiszitten zijn in de eerste monitor echter gebaseerd op eenmalig onder-
zoek. Het is wenselijk in volgende edities actuele cijfers over thuiszitters te presenteren 
door bijvoorbeeld gebruik te maken van gemeentelijke rapportages op het gebied van 
leerplicht; in het eerste kwartaal van 2012 verschijnen de eerste cijfers (ministerie van 
OC W 2011). Voor een volgende editie van de monitor is het daarnaast aanbevelenswaar-
dig om te vermelden hoeveel voortijdige schoolverlaters herintreden in het onderwijs en 
alsnog een startkwalificatie behalen.
Artikel 28 I V R K wijst op de taak van de overheid om maatregelen te nemen opdat regel-
matig schoolbezoek bevorderd wordt en het aantal jongeren dat de school voortijdig 
verlaat, verminderd wordt. Het verdient dan ook aanbeveling om in een volgende editie 
van de monitor (op basis van bestaand onderzoek) aandacht te besteden aan de inspan-
ningen van de overheid om thuiszitten en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Daar-
naast zou aan de hand van casestudies verdiepend onderzoek gedaan kunnen worden 
naar de manier waarop de overheid (school, leerplichtambtenaar) zich inzet om een 
individuele thuiszitter of (dreigend) voortijdig schoolverlater van een passende school-
situatie te voorzien. Hierbij kan ook gelet worden op de mate waarin de betreffende 
kinderen en jongeren (in lijn met artikel 12 I V R K) zelf inspraak hebben met betrekking 
tot hun situatie.

Passend onderwijs

In de eerste Kinderrechtenmonitor wordt stilgestaan bij het wetsvoorstel ‘passend 
onderwijs’ waarmee wordt beoogd om meer leerlingen die nu naar scholen voor speciaal 
onderwijs gaan, stapsgewijs te laten opvangen op reguliere scholen. Het voorstel gaat 
echter ook gepaard met flinke bezuinigingen op het rugzakje, waarmee leerlingen 
met een beperking in het reguliere onderwijs voorzien kunnen worden van extra 

12 Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of mbo niveau-2-diploma of hoger.
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hulp. De bedoeling is dat het rugzakje uiteindelijk zal wegvallen, en de klassen op 
speciale scholen zullen groter worden. Gelet op de kwetsbaarheid van leerlingen 
met een  beperking of stoornis, hun recht op onderwijs (artikel 2, 23, 28 I V R K) en de 
voorgestelde bezuinigingen is het aan te raden deze groep kinderen extra in de gaten 
te houden. Kan de noodzakelijke extra zorg voldoende geboden (blijven) worden aan 
deze leerlingen? In komende edities van de monitor zou verdiepend onderzoek gedaan 
 kunnen worden naar de gevolgen die de (beoogde) veranderingen voor kinderen 
(kunnen) teweegbrengen.
Wat betreft passend onderwijs is het wenselijk niet alleen aandacht te besteden aan 
kinderen die minder goed kunnen meekomen, maar ook aan leerlingen die juist 
hoogbegaafd zijn. Als zij te weinig uitgedaagd worden, kunnen ze onder meer gaan 
onderpresteren (Inspectie van het Onderwijs 2011). Dit zou niet in overeenstemming 
zijn met het I V R K waarin gesteld wordt dat het onderwijs gericht dient te zijn op de zo 
volledig mogelijk ontplooiing van de talenten en geestelijke vermogens van het kind 
(artikel 29 lid 1 sub a). Het is dan ook wenselijk dat er in volgende edities van de Kinder-
rechtenmonitor periodiek cijfers worden gepresenteerd over de mate waarin het onder-
wijs afgestemd is op hoogbegaafde leerlingen. Hoeveel scholen hebben bijvoorbeeld 
handelingsplannen en speciale leerarrangementen voor deze groep leerlingen? Daar-
naast zou aandacht besteed kunnen worden aan de inspanningen van de overheid om 
het onderwijs beter af te stemmen op hoogbegaafde leerlingen.

Kwaliteit van het onderwijs

In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor is weergegeven hoeveel (zeer) zwakke 
scholen Nederland kent. In volgende edities zouden ook cijfers vermeld kunnen worden 
die betrekking hebben op de kwaliteit van bepaalde onderdelen van het onderwijs 
(bijv. artikel 3 en 29 I V R K), zoals de geplande onderwijstijd, het didactisch handelen 
van leerkrachten en lesuren die door onbevoegde leerkrachten worden gegeven. 
De Inspectie van het Onderwijs rapporteert over dergelijke onderwerpen; verdiepend 
onderzoek op dit gebied is dan ook niet aanbevelenswaardig.

Kinderrechteneducatie

In de eerste monitor is ingegaan op het aantal jongeren dat bekend is met het feit dat er 
specifieke rechten zijn opgesteld voor kinderen tot 18 jaar. Dit zegt echter weinig over de 
naleving van het I V R K (artikel 42 en 29 lid 1 sub b) waarin gesteld wordt dat de overheid 
kinderen (op school) bekend dient te maken met de inhoud van het I V R K. Het Kinder-
rechtencomité vraagt de Nederlandse overheid te waarborgen dat voorlichting over de 
mensenrechten en de rechten van het kind in de onderwijscurricula wordt  opgenomen.13 
Het is dan ook wenselijk om in volgende edities van de monitor (cijfermatig) in kaart 

13 Aanbevelingen uit het Slotcommentaar van het Kinderrechtencomité, vijftigste zitting d.d. 
30  januari 2009, par. 62 sub d, p.11.
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te brengen in hoeverre dit gerealiseerd is; hoeveel scholen geven er bijvoorbeeld voor-
lichting over de rechten van het kind en hebben dit ook formeel opgenomen in het 
onderwijsprogramma?

Schoolloopbaanbegeleiding

Volgens artikel 28 sub d I V R K dient informatie over en begeleiding bij onderwijs- en 
beroepskeuze voor alle kinderen beschikbaar en toegankelijk te zijn. Een vraag die in 
een toekomstige monitor aan bod kan komen, is dan ook of er voldoende aandacht is 
voor de (school)loopbaanbegeleiding van leerlingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gelet wor-
den op het aantal leerlingen dat tevreden is over de voorlichting met betrekking tot een 
profiel- of sectorkeuze.

Leerlingeninspraak

De mogelijkheid tot inspraak van leerlingen (artikel 12 I V R K) op school is ook een 
belangrijk aandachtspunt voor een volgende Kinderrechtenmonitor. Is er bijvoorbeeld 
een leerlingenraad ingesteld? En zijn leerlingen tevreden over de mate waarin 
zij gehoord worden? Het is wenselijk hier in een komende monitor cijfers over te 
presenteren.

Sociale veiligheid

Het Kinderrechtencomité heeft zijn zorgen geuit over de veiligheidssituatie op Neder-
landse scholen en pleit ervoor dat kinderen zonder angst voor geweld en mishandeling 
naar school moeten kunnen gaan. De eerste Kinderrechtenmonitor besteedt reeds 
aandacht aan de mate waarin pesten op school voorkomt. Pesten kan nadelige gevol-
gen hebben voor zowel slachtoffers als daders; het kan bijvoorbeeld tot emotionele of 
gedragsproblemen leiden (De Roos 2010). Als aanvulling op de prevalentie van pesten 
is het in lijn met artikel 2 I V R K wenselijk om in volgende edities ook periodiek cijfers te 
rapporteren over de mate waarin leerlingen geconfronteerd worden met (gewelddadige) 
discriminatie,14 bijvoorbeeld vanwege hun herkomst of eventuele beperking.

Onderwijs aan jongeren in een gesloten omgeving

De eerste editie van de Kinderrechtenmonitor doet verslag van een aantal studies 
die ingaan op het onderwijs aan jongeren die in een justitiële jeugdinrichting (J J I) of 
 accommodatie voor gesloten jeugdzorg verblijven (Eichelsheim en Van der Laan 2011; 
Inspectie Jeugdzorg en Inspectie van het Onderwijs 2011; Inspectie jeugdzorg et al. 2010). 
De kwaliteit van het geboden onderwijs blijkt in de gesloten jeugdzorg lang niet altijd 

14 Negatieve reacties vanwege seksuele voorkeur zijn al wel aan bod gekomen in de eerste monitor. 
Het is wenselijk dit te blijven monitoren.
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als voldoende te worden beoordeeld. In de J J I ’s is de kwaliteit sinds 2007 weliswaar 
sterk verbeterd, maar toch blijft de kwaliteit van het onderwijs kwetsbaar vanwege de 
kleinschaligheid en (mede daardoor de) beperkte mogelijkheden om onderwijs op maat 
te bieden. Voor toekomstige edities van de monitor is het dan ook wenselijk een vinger 
aan de pols te blijven houden wat betreft de kwaliteit van het onderwijs in J J I ’s en instel-
lingen voor gesloten jeugdzorg. Het strekt hierbij tot aanbeveling periodiek cijfers van 
inspectiebezoeken te presenteren, en onderzoek te doen naar de ervaringen van jonge-
ren die in de instellingen verblijven ten aanzien van onderwijs.
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Domein 6. Minderjarige vreemdelingen

In het kader van het domein ‘minderjarige vreemdelingen’ geven we onderzoeks-
adviezen op het gebied van gezinshereniging, opvang van minderjarige vreemdelingen, 
vreemdelingenbewaring en uitzetting van minderjarige vreemdelingen en de toegang 
van minderjarige vreemdelingen tot gezondheidszorg en onderwijs.

Gezinshereniging

Artikel 10 van het Kinderrechtenverdrag stelt dat minderjarige vreemdelingen het 
recht hebben om herenigd te worden met hun in het buitenland levende familieleden 
(artikel 10 I V R K). In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor is in kaart gebracht 
hoeveel aanvragen er zijn van kinderen voor verblijf bij een ouder in Nederland en 
hoeveel van deze aanvragen worden afgewezen. Er is niet ingegaan op de redenen voor 
afwijzing. Het is wenselijk om daar in de toekomst informatie over te verzamelen, zeker 
ook vanwege het feit dat het afwijzingspercentage hoog is. Een andere vraag in dit kader 
is hoe het zit met de mate van contact tussen ouders en kinderen. Los van of kinderen 
een verblijfsstatus krijgen voor Nederland, hebben kinderen recht op contact met hun 
ouders. Het is aanbevelenswaardig om na te gaan in hoeverre er contact is tussen ouders 
en kinderen en in hoeverre de overheid dit contact mogelijk maakt dan wel bemoeilijkt.

Opvang van minderjarige vreemdelingen

De eerste editie van de Kinderrechtenmonitor bevat cijfers over het aantal kinderen dat 
(langer dan vijf jaar) in asielzoekerscentra verblijft. Ook wordt gewezen op onderzoek 
waaruit blijkt dat de situatie voor kinderen in asielzoekerscentra te wensen overlaat 
(Kloosterboer 2009). Als vervolg op het onderzoek is een werkgroep gestart, ‘Kind in 
A ZC’, dat als doel heeft om ‘de situatie van kinderen in asielzoekerscentra in beeld te 
brengen en te verbeteren in lijn met het Kinderrechtenverdrag’ (www.kind-in-azc.nl). 
Een eerste initiatief van deze werkgroep was de oprichting van kinderraden in azc’s 
waarin kinderen aangeven wat er aan hun leefsituatie zou moeten verbeteren (bijv. een 
grotere speeltuin of creëren van een huiswerkruimte). Daarnaast is het Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers (COA) in mei 2010 gestart met het project ‘Kind in de opvang’. Dit 
project is er ook op gericht om ‘de positie van kinderen in de opvang te versterken’ 
(www.coa.nl) door bijvoorbeeld betere speel- en internetvoorzieningen te realiseren. 
Tevens heeft het COA zelf begin 2011 een enquête gehouden onder kinderen in azc’s 
waarin hen vragen zijn gesteld over hun vrijetijdsbesteding, gevoel van veiligheid en 
betrokkenheid bij de situatie op het azc. Dit was een nulmeting. Begin 2012 wordt de 
enquête herhaald om na te gaan wat er in de tussentijd is bereikt. Deze initiatieven lijken 
waardevol en in de toekomst is het wenselijk om in de Kinderrechtenmonitor aan deze 
ontwikkelingen aandacht te besteden.
In het verlengde hiervan zou met name ook de situatie in de zogenoemde gezins-
locaties bekeken moeten worden, waarop gezinnen met minderjarige kinderen worden 
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 opgevangen die uitgeprocedeerd zijn. Een quickscan in 2011 van Defence for Children en 
Unicef naar de opvang op de gezinslocaties in Gilze Rijen en Katwijk liet zien dat hierbij 
verschillende kinderrechten in het geding zijn (Defence for Children en Unicef 2011). 
Over de vraag of uitgeprocedeerde kinderen recht hebben op opvang bestaat overigens 
discussie; de huidige minister vindt het geen overheidstaak om gezinnen onderdak te 
bieden als de ouders ervoor kiezen niet uit Nederland te vertrekken.
Aangezien er al verschillende onderzoeksinitiatieven gaande zijn, lijkt het niet per se 
noodzakelijk om een nieuw onderzoek op te zetten. Als daar wel voor wordt  gekozen, 
zou gedacht kunnen worden aan het afnemen van interviews onder kinderen en 
hun ouders in de gezinslocaties waarin vragen worden gesteld over zaken als de leef-
omstandigheden, gezondheid, onderwijs(kansen) en opvoeding van kinderen en in 
hoeverre de gezinnen daarbij hulp krijgen (indien nodig).
Voor een groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) is er sinds 2008 
beschermde opvang gestart. Dit is ingevoerd, omdat er amv’s uit de open opvang 
voor amv’s bleken te verdwijnen. Men was bang dat deze kinderen slachtoffer waren 
geworden van mensenhandel (Kromhout en Liefaard 2010). Het is wenselijk om de 
doorstroom, eventuele wachtlijsten en verblijfsduur met betrekking tot deze opvang te 
monitoren. Ook is het van belang om bij te houden in hoeverre er nog verdwijningen 
voorkomen uit de beschermde opvang.

Minderjarige vreemdelingen in vreemdelingenbewaring, en uitzetting

Voor de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor is nog geen duidelijkheid verkregen 
over het aantal kinderen dat na een afwijzende beslissing uitzetbaar is geworden en het 
aantal kinderen dat vervolgens ook daadwerkelijk is uitgezet. Het is wenselijk om dit in 
de toekomst uit te zoeken. Tevens is het gewenst om te achterhalen op welke gronden 
kinderen al dan niet worden uitgezet.
Wanneer uitgeprocedeerde asielzoekers die geen verblijfsvergunning ontvangen niet 
willen meewerken aan een vertrek uit Nederland, kan de Nederlandse overheid gebruik 
maken van vreemdelingenbewaring. In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor 
staan cijfers over het aantal minderjarige vreemdelingen in vreemdelingenbewaring 
en de gemiddelde duur van het verblijf. Het is aanbevelenswaardig om deze cijfers ook 
in volgende monitoren op te nemen. Sinds 2011 is het beleid met betrekking tot alleen-
staande minderjarige vreemdelingen veranderd en is het de bedoeling dat amv’s in prin-
cipe niet meer in detentie in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst, maar een 
plaats krijgen in de beschermde opvang, ofwel in speciale voorzieningen van het COA. 
Het is belangrijk om na te gaan of de instroom van amv’s in justitiële inrichtingen inder-
daad afneemt. Daarnaast is het van belang om de opvang van 16- en 17-jarige uitgeproce-
deerde kinderen te monitoren. Bij hen zou het volwassenenstrafrecht toegepast kunnen 
worden, waardoor zij in detentie met volwassenen kunnen terechtkomen.
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Voorzieningen voor minderjarige vreemdelingen

Ten slotte is het belangrijk om vinger aan de pols te houden als het gaat om de toegang 
tot zorg en onderwijs van minderjarige vreemdelingen. Ieder kind heeft daar immers 
recht op. De eerste editie van de Kinderrechtenmonitor behandelde uitsluitend de situa-
tie van ongedocumenteerde kinderen op dit gebied. Maar specifieke cijfers ontbraken 
nog. Daarnaast is het ook belangrijk om de toegang tot deze sociale voorzieningen voor 
minderjarige vreemdelingen die nog in procedure zijn in de gaten te houden. Uit eerder 
onderzoek blijkt namelijk dat de rechten van deze kinderen op dit gebied ook niet altijd 
even goed gehandhaafd worden (Kloosterboer 2009). Voor een volgende Kinderrech-
tenmonitor is het aanbevelenswaardig om door middel van vragenlijstonderzoek onder 
kinderen en/of hun ouders meer inzicht te verschaffen in de toegang tot zorg en onder-
wijs voor minderjarige vreemdelingen, met en zonder verblijfspapieren. Aan hoeveel 
kinderen is medisch noodzakelijk hulp gegeven? Aan hoeveel kinderen is zorg gewei-
gerd? En hoeveel kinderen zonder verblijfspapieren hebben problemen gehad met de 
inschrijving op een school of met het volgen van een stage?
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Nabeschouwing

In deze afsluitende paragraaf willen we kort nog enkele belangrijke aandachtspunten 
voor het vervolg van de monitor aanstippen.
Het is zinvol om de definiëring en afbakening van kinderrechtenindicatoren nader te 
analyseren. Gezien het tijdsbestek waarin de werkzaamheden voor de eerste editie van 
de Kinderrechtenmonitor moesten plaatsvinden, was hier onvoldoende tijd voor. Zo was 
er tijdens het traject discussie over de vraag in hoeverre welzijnsindicatoren onder kin-
derrechtenindicatoren geschaard kunnen worden (zie ook eerder Collins 2010). Het lijkt 
van belang om na deze eerste verkenning een meer fundamentele gedachtewisseling te 
organiseren om tot een definitieve keuze te komen voor de toekomstige invulling van de 
Kinderrechtenmonitor.
In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor is gebruikgemaakt van beschikbare 
cijfers die soms uit prevalentiestudies voortgekomen zijn, maar soms ook gebaseerd 
zijn op registratiegegevens, zoals het aantal slachtoffers van kinderporno. Registratie-
gegevens geven mogelijk een vertekend beeld van prevalenties. Zo geven registraties van 
meldingen van kinderporno slechts een topje van de ijsberg weer van het aantal kinde-
ren dat daadwerkelijk te maken heeft met kinderporno omdat veel gevallen niet gemeld 
worden. Wij raden de Kinderombudsman aan erop toe te zien dat bij volgende monito-
ren zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van prevalentiestudies.
Verder zijn veel registratie- en prevalentiegegevens niet zonder meer te interpreteren 
in termen van de naleving van kinderrechten. Gebruikscijfers van de jeugd- en gezond-
heidszorg bijvoorbeeld maken niet zonder meer duidelijk of er voldoende toegang is tot 
die zorg. Die gebruikscijfers zeggen pas echt iets als ze gerelateerd zijn aan cijfers over de 
behoefte aan zorg. Dergelijke cijfers kunnen via een grootschalig survey-onderzoek naar 
boven worden gehaald.
Om na te gaan of de naleving van kinderrechten wel voor alle kinderen in gelijke mate 
opgaat, zou in de toekomst bovendien meer uitgesplitst moeten worden naar kwetsbare 
groepen dan in de huidige monitor het geval is.
Bij een volgende monitor zou verder meer en nadrukkelijker aandacht besteed moe-
ten worden aan de mening en ervaringen van kinderen. Dit in het kader van artikel 12 
van het I V R K waarin het recht op participatie is vastgelegd en de aanbevelingen van 
het Kinderrechtencomité aan Nederland. Hierover zijn bij alle domeinen onderzoeks-
aanbevelingen opgenomen. Kinderen zelf aan het woord laten over hun leefsituatie en 
ervaringen met de naleving van kinderrechten via focusgroepen, interviews of vragen-
lijsten (zoals bij de HBSC-studie15) sluit ook aan bij artikel 3, dat de belangen van het kind 
voorop moeten staan bij alle maatregelen betreffende kinderen (vgl. Collins, 2010).
Tot slot een opmerking over de rol van deze Kinderrechtenmonitor ten opzichte van 
andere, al langer bestaande initiatieven om kinderrechten te monitoren, zoals het 

15 De Health Behaviour in School-aged Children-studie is een vierjaarlijks landelijk representatief 
onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van schoolgaande jongeren tussen 11 en 16 jaar.



NABESCHOUWING

31  

 Jaarbericht Kinderrechten en Kinderen in Tel. Er ontstaat nu overlap tussen de verschil-
lende initiatieven. Dat is niet alleen zonde van de schaarse middelen, maar kan ook 
de impact van de afzonderlijke monitoren ongunstig beïnvloeden (Collins 2010). Bij 
het nadenken over de toekomstige invulling van de Kinderrechtenmonitor lijkt het 
raadzaam een heldere afbakening of taakverdeling te creëren tussen de verschillende 
 monitoren.
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Bijlage A. Verkenning kinderrechtenindicatoren

Inleiding verkenning

De afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden heeft in de periode juli tot oktober 
2011 een voorstudie verricht naar een mogelijke selectie, clustering en prioritering van 
te monitoren kinderrechten en naar (bestaande) indicatoren van kinderrechten in bin-
nen- en buitenland (Bruning et al. 2011). Deze studie heeft veel informatie opgeleverd 
over mogelijke indicatoren van kinderrechten. Veel indicatoren blijken echter nog vrij 
abstract geformuleerd te zijn. Het SCP heeft op verzoek van de Kinderombudsman per 
kinderrechtendomein16 een overzicht gemaakt van de in de voorstudie genoemde poten-
tiële indicatoren en per indicator een inschatting gemaakt van de haalbaarheid ervan 
(eenduidigheid definitie en meetbaarheid van de indicator, beschikbaarheid van cijfer-
materiaal, zie Beslisdocument Kinderrechtenmonitor, bijlage B). Voor de eerste editie 
van de Kinderrechtenmonitor zijn beschikbare cijfers van reeds bestaande indicatoren in 
kaart gebracht. Dit zijn de ‘haalbare’ indicatoren uit het beslisdocument (de indicatoren 
die met een plusje zijn aangemerkt).
De Kinderombudsman heeft het SCP vervolgens gevraagd te verkennen in hoeverre de 
indicatoren die niet direct haalbaar lijken (alle indicatoren uit het beslisdocument met 
een vraagteken of een minnetje) bruikbaar zijn voor een volgende editie van de Kinder-
rechtenmonitor. Daartoe hebben we bij (vrijwel) alle indicatoren uit het beslisdocument 
getracht een duidelijke operationalisatie te geven en een indicatie van een passende 
onderzoeksmethode. Ook is gekeken in hoeverre indicatoren die uit veelomvattende, 
vaak buitenlandse projecten naar voren komen (bijvoorbeeld ‘Right to Education’ 
project, ‘FR A-indicatoren’, Bruning et al. 2011) van toepassing zijn op de Nederlandse 
situa tie. Daarnaast zijn er soms nieuwe indicatoren bij bepaalde thema’s gekozen (zoals 
bij de toegang tot Jeugdzorg van het domein gezinssituatie en alternatieve zorg). De 
indicatoren betreffen zowel input-, proces-, als output/outcome-indicatoren. De bij-
passende onderzoeksmethodes zijn soms kwantitatief en soms kwalitatief van aard. 
Output indicatoren gaan over de concrete prestaties die worden geleverd, bijvoorbeeld 
het gebruik van jeugdzorg en het aantal jongeren met een startkwalificatie. Outcome-
indicatoren betreffen maatschappelijke effecten, bijvoorbeeld vermindering van 
het aantal kinderen dat in armoede leeft of het voorkomen van gezondheidsproble-
men bij kinderen. Inputindicatoren verwijzen naar structurele voorwaarden om de 
na leving van kinderrechten mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn de investe-
ringen van de overheid in kinderen (bijvoorbeeld uitgaven op nationaal en regionaal 
niveau in het onderwijssysteem) en beleidsvorming op het gebied van kinderrechten. 

16 Aanvankelijk werden er vijf domeinen onderscheiden, namelijk gezinssituatie en alternatieve zorg, 
bescherming tegen exploitatie en geweld, vrijheidsbeneming en jeugdstrafrecht, toereikende 
levensstandaard en onderwijs. Later werd een zesde domein, minderjarige vreemdelingen, toe-
gevoegd. In het beslisdocument staan de indicatoren m.b.t. minderjarige vreemdelingen nog bij 
de vijf andere domeinen.
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 Procesindicatoren reflecteren maatregelen die genomen zijn om de structurele voor-
waarden toe te passen, zoals het invoeren van protocollen op scholen om pesten tegen 
te gaan.
Per kinderrechtendomein en daarbij horende thema’s17 wordt eerst kort weergegeven 
welke artikelen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (I V R K) 
centraal staan en welke indicatoren daarbij in de eerste Kinderrechtenmonitor aan bod 
zijn gekomen. Daarna bespreken we welke indicatoren toegevoegd zouden kunnen wor-
den en hoe die onderzocht zouden kunnen worden. Die worden per thema samengevat 
in een tabel. Achtereenvolgens komen de volgende domeinen aan de orde: gezins situatie 
en alternatieve zorg, bescherming tegen exploitatie en geweld, jeugdstrafrecht en 
 vrijheidsbeneming, toereikende levensstandaard, onderwijs en minderjarige vreemde-
lingen.

17 De in de voorstudie en het beslisdocument gepresenteerde prioritering van indicatoren is hierbij 
losgelaten omdat de Kinderombudsman alle indicatoren in principe belangrijk vindt. De volgorde 
van de thema’s is soms iets anders dan in het beslisdocument omdat het in de verkenning meer 
inhoudelijk en van algemeen naar specifiek geordend is.
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Domein 1. Gezinssituatie en alternatieve zorg

Hieronder wordt besproken welke indicatoren toegevoegd zouden kunnen worden op 
het gebied van toegang tot zorg voor kinderen en gezinnen, kinderbeschermingsmaat-
regelen die opgelegd worden, kinderen die met scheiding van ouders te maken hebben, 
internationale kinderontvoering, en adoptie. Per onderwerp wordt tevens aangegeven 
op welke manier deze indicatoren onderzocht kunnen worden.

1.1 Toegang tot zorg

Volgens artikel 18 (lid 1) van het I V R K zijn ouders primair verantwoordelijk voor de 
opvoeding van hun kind. De overheid dient de erkenning van deze verantwoordelijkheid 
te verzekeren (artikel 5). Daarnaast is volgens artikel 18 (lid 2) de overheid verplicht aan 
ouders passende hulp te verlenen die hen in staat stelt deze verantwoordelijkheid uit te 
voeren. Indien ouders de verplichtingen ten aanzien van het kind die samenhangen met 
deze verantwoordelijkheid niet kunnen of willen nakomen, dient de overheid het kind te 
voorzien van passende zorg (artikel 3 I V R K).
Sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg  in 2005 hebben kinderen in Neder-
land officieel recht op jeugdzorg en hebben hun ouders recht op ondersteuning bij de 
op voeding: volgens deze wet moeten de Bureaus Jeugdzorg kinderen en hun ouders 
ondersteunen bij het tot gelding brengen van dit recht op zorg (art. 10 lid 1 sub f Wjz). 
Maar in hoeverre kunnen kinderen en ouders dit recht in de praktijk ook te gelde maken? 
En in hoeverre hebben zij toegang tot de meest aangewezen zorg?

1.1.1 Toegang tot de jeugdzorg

In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor wordt er onder andere in kaart gebracht 
hoeveel kinderen en gezinnen gebruik maken van jeugdzorg, hoeveel nieuwe jeugd-
zorgindicaties er zijn, en hoeveel kinderen er op een wachtlijst staan.
Deze cijfers over het gebruik van de jeugdzorg zeggen niet per se iets over de mate 
waarin alle kinderen en gezinnen toegang tot de zorg hebben. Als er sprake is van een 
opgroei- of een opvoedprobleem in een gezin betekent het namelijk niet automatisch 
dat er ook zorg gevraagd en ontvangen wordt. Daar kunnen verschillende redenen voor 
zijn. Soms worden problemen bijvoorbeeld niet onderkend of herkend, wordt hulp niet 
geaccepteerd, of is passende hulp niet (direct) beschikbaar (Stevens et al. 2009). Kortom, 
het aantal gezinnen en kinderen dat feitelijk hulp ontvangt ligt waarschijnlijk lager dan 
het aantal gezinnen en kinderen dat met problemen kampt en deze hulp nodig heeft. 
Onduidelijk is vooralsnog hoe groot deze discrepantie is en wat de redenen en oorzaken 
van deze discrepantie zijn. In een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor kunnen 
indicatoren opgenomen worden die antwoord geven op deze vragen; een overzicht van 
deze indicatoren is te vinden in Tabel 1.1.
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Tabel 1.1

Toegang tot de jeugdzorg

Thema Indicatoren Voorstel voor onderzoek

Problemen 
en gebruik 
jeugdzorg

Wat is het aantal/aandeel gezinnen dat opvoed- en 
 opgroeiproblemen heeft?

Analyses op basis van 
bestaande data (OJO*)

Wat is het aantal/aandeel gezinnen dat hulp ontvangt vanuit 
de jeugdzorg?

idem

Hoe verhouden bovenstaande cijfers zich tot elkaar, dat wil
zeggen: in hoeverre is er sprake van een discrepantie?

idem

Welke groepen hebben in verhouding meer problemen dan 
dat zij hulp ontvangen, en wat zijn mogelijke verklaringen?

idem

Welke groepen ontvangen in verhouding meer hulp dan dat 
zij problemen hebben, en wat zijn mogelijke verklaringen 
hiervoor?

idem

* Onderzoek Jeugd en Opgroeien (OJO) is een recente (2011) dataverzameling van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) .

De huidige situatie ten aanzien van deze indicatoren kan in een volgende editie van de 
monitor in kaart worden gebracht met behulp van de data van het Onderzoek Jeugd 
en Opgroeien (OJO). Het gaat hier om een recente, bestaande dataset; het SCP heeft 
deze data in 2011 verzameld. Ruim 25.000 ouders van kinderen van 0 tot en met 17 jaar 
(response rate: 72%) hebben in een enquête antwoord gegeven op vragen over de 
ontwikkeling van hun kinderen en de hulp die zij bij de verzorging en opvoeding van 
hun kinderen ontvangen van instanties en van mensen in hun netwerk. Er is gebruik 
gemaakt van een mixed-method design, wat wil zeggen dat er zowel face-to-face als 
schriftelijke enquêtes zijn uitgezet.

1.1.2 Opvoedingsondersteuning aan ouders

Zoals hiervoor beschreven, dient de overheid op grond van het I V R K (artikel 18) ouders 
te ondersteunen bij het opvoeden van hun kinderen. De laatste jaren is opvoedings-
ondersteuning aan ouders ook een centraal thema in het jeugd- en gezinsbeleid van 
de Nederlandse overheid (bijv. Bucx 2011). Opvoedingsondersteuning aan ouders kan 
tot stand komen via informele sociale netwerken van ouders, zoals die van vrienden of 
familie. Ouders kunnen met vragen over de opvoeding ook terecht in het formele circuit: 
bij consultatiebureaus, Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), opvoedtelefoons en opvoed-
winkels. Opvoedingsondersteuning kan een belangrijke functie hebben, zo blijkt uit 
recent onderzoek (De Roos et al. 2011): de opvoedingssteun die ouders ontvangen vanuit 
hun persoonlijke netwerk of van instanties draagt bij aan de kwaliteit van hun opvoed-
kundig handelen, en dat komt de ontwikkeling van kinderen weer ten goede. Via de 
inrichting van Centra voor Jeugd en Gezin nam de overheid recentelijk het initiatief om 
ouders op een meer structurele manier te ondersteunen bij de ontwikkeling en verbete-
ring van hun opvoedvaardigheden. Bij een CJG kunnen ouders terecht met vragen over 
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de opvoeding; een CJG biedt laagdrempelige opvoed- en opgroei ondersteuning aan, 
in samenhang met jeugdgezondheidszorg. Een dergelijke laagdrempelige opvoedings-
ondersteuning kan bij lichtere opvoed- en opgroei problemen uitkomst  bieden.
In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor worden gegevens gepresenteerd over 
de mate waarin ouders opvoedingsondersteuning ontvangen van familie en vrienden 
en van instanties. In een volgende editie van de monitor kan meer aandacht besteed 
worden aan verschillen tussen groepen ouders in de mate waarin zij ondersteuning 
ontvangen bij het opvoeden, en aan factoren die dit voorspellen. Aanvullende analy-
ses op bestaande data van de SCP-studies Opvoeden in Nederland (OIN) en Onderzoek 
Jeugd en Opgroeien (OJO) kunnen hier meer inzicht in verschaffen. De data van OIN zijn 
in 2010 verzameld onder meer dan 2500 ouders van thuiswonende kinderen van 0 tot 
en met 17 jaar (response rate: 38%); de data van OJO zijn in 2011 verzameld onder ruim 
25.000 ouders van thuiswonende kinderen van 0 tot en met 17 jaar (response rate: 72%). 
In beide enquêtes hebben ouders vragen beantwoord over de mate waarin zij onder-
steuning ontvangen van mensen in hun netwerk en van instanties. Bij OIN gaat het om 
een schriftelijke enquête, bij het OJO om een combinatie van een face-to-face en een 
schriftelijke variant. Meer informatie over OIN is te vinden in het Gezinsrapport 2011 
(Bucx 2011, p. 153).
Een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor kan ook in kaart brengen welke pro-
gramma’s de laatste jaren opgezet zijn met als doel de opvoedkundige ondersteuning te 
vergroten vanuit de gemeenschap (soms wordt dit ook wel de ‘pedagogic civil society’ 
genoemd), bijvoorbeeld de buurt of de wijk. Een overzicht van relevante indicatoren is 
te vinden in tabel 1.2. Een aantal van deze programma’s is gefinancierd door ZonMw en 
gebundeld in het programma ‘Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin’. Eén van 
deze programma’s is ‘Allemaal opvoeders’: het gaat hier om pilots in elf gemeenten 
in Nederland waarin bekeken wordt welke rol de Centra voor Jeugd en Gezin kunnen 
spelen in het versterken van de informele sociale steun rondom gezinnen. Op basis van 
informatie via de website van deze programma’s alsmede interviews met betrokkenen 
kan in een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor doel, theorie en opzet van deze 
programma’s in kaart worden gebracht. Over de effectiviteit van deze programma’s is 
nog weinig bekend. De effectiviteit van het programma ‘Allemaal opvoeders’ wordt op 
dit moment onderzocht door de Universiteit Utrecht (proefschrift Marije Kesselring); 
resultaten zijn in 2014 bekend. Het verdient daarom aanbeveling de bevindingen van dit 
onderzoek af te wachten vooraleer te besluiten om hier aanvullend onderzoek naar te 
doen.
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Tabel 1.2

Opvoedingsondersteuning 

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Advies en  
steun aan 
ouders

Welke groepen ouders ontvangen meer 
 opvoedkundige ondersteuning vanuit het 
 informele (familie, vrienden, buren) netwerk, en 
welke minder dan gemiddeld?

Analyses op basis van bestaande 
data (OIN en OJO*)

Welke groepen ouders ontvangen minder 
opvoedkundige ondersteuning vanuit formele 
(cjg, school) kanalen, en welke minder dan 
gemiddeld?

idem

Programma’s 
gericht
op gemeen-
schap

Welke programma’s zijn er die gericht zijn 
op het versterken van de opvoedkundige 
 ondersteuning vanuit de gemeenschap? 

Zie website ‘Vrijwillige inzet voor 
en door jeugd en gezin’; zie met 
name ‘Allemaal opvoeders’

Hoe zien die programma’s eruit:
– wat is het doel?
– wat is de theorie achter het programma?
– wat is de opzet?

idem en daarnaast interviews met 
betrokkenen

Hoe effectief zijn deze programma’s? Promotie-onderzoek naar 
 effectiviteit ‘Allemaal opvoeders’ 
afgerond in 2014 (proefschrift 
Universiteit Utrecht; promovenda: 
Marije Kesselring)

* Opvoeden in Nederland (OIN) en Onderzoek naar Jeugd en Opgroeien (OJO) zijn beide recente 
dataverzamelingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

1.2 Kinderbeschermingsmaatregelen: gedwongen interventies in het gezinsleven

1.2.1 Kinderbeschermingsmaatregelen

Het I V R K benadrukt dat ouders de primaire verantwoordelijkheid hebben voor het 
kind en dat zij hierbij worden bijgestaan door de overheid (artikel 5, artikel 18 lid 1 en 
2). Indien ouders de verplichtingen die uit deze verantwoordelijkheid voortvloeien niet 
kunnen of willen nakomen dient de overheid de zorg voor en de bescherming van het 
kind te waarborgen (artikel 3). In het Nederlandse rechtssysteem kan de kinderrechter 
een zogenoemde kinderbeschermingsmaatregel opleggen wanneer er in een gezin ern-
stige opvoedingsproblemen voorkomen die de ontwikkeling van een kind belemmeren. 
De kinderrechter kan dit doen op verzoek van een ouder, een pleegouder, de Raad voor 
de Kinderbescherming of het openbaar ministerie (artikel 1:254 BW). Bij zijn beslissing 
om wel of niet een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen wil de rechter ook de 
mening van de ouders horen; een advocaat kan hen daarin bijstaan. Als het kind twaalf 
jaar of ouder is, vraagt de rechter ook naar zijn of haar mening.
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De meest voorkomende kinderbeschermingsmaatregel is de ondertoezichtstelling (ots): 
het kind wordt onder toezicht gesteld van een afdeling jeugdbescherming van Bureau 
Jeugdzorg. Bij een ondertoezichtstelling krijgt een gezin verplicht hulp bij het opvoeden 
van een kind. Doel van de ots is de gezinssituatie zodanig verbeteren dat de ontwikke-
ling van het kind geen gevaar meer loopt. De ouders houden (meestal) het gezag over de 
kinderen en blijven verantwoordelijk voor de opvoeding, maar zij krijgen hierbij hulp 
van een gezinsvoogd. Samen met de ouders maakt de gezinsvoogd hiertoe een plan. 
De ouders en het kind zijn verplicht de hulp van de gezinsvoogd te accepteren.
Bij een ondertoezichtstelling blijft het kind in principe gewoon thuis wonen. Als dat 
echter risicovol is, kan het kind ook uit huis geplaatst worden. Dit heet ots met uithuis-
plaatsing. Een gezinsvoogd houdt dan toezicht op het gezin en het kind. Uithuisplaatsing 
kan op vrijwillige basis van ouders plaatsvinden, maar gebeurt doorgaans op verzoek 
van de gezinsvoogd of Raad voor de Kinderbescherming na een beslissing daartoe door 
de kinderrechter. In dergelijke gevallen verzoekt Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de 
Kinderbescherming de kinderrechter om een machtiging uithuisplaatsing. Een uithuis-
plaatsing van het kind kan ook plaatsvinden wanneer ouders uit het ouderlijk gezag ontheven 
of ontzet worden. Dat is het geval wanneer ouders niet in staat zijn om hun kind op te 
voeden respectievelijk wanneer ouders zich misdragen tegenover hun kind of het ver-
waarloosd hebben.
De eerste editie van de Kinderrechtenmonitor brengt onder andere in kaart hoe vaak 
kinderbeschermingsmaatregelen worden opgelegd. In een volgende editie van de moni-
tor kan aandacht besteed worden aan de vraag hoe zorgvuldig deze maatregelen worden 
voorbereid en uitgevoerd: worden kinderen (en hun ouders) voldoende voorbereid en 
geïnformeerd over de gang van zaken, weten zij waar zij aan toe zijn? Daarnaast is het 
van belang na te gaan in hoeverre er inspraak is van kinderen (en hun ouders) in de voor-
bereiding en uitvoering van deze maatregelen (in lijn met artikel 12 van het I V R K). Wat 
betreft dit laatste zijn twee aspecten van belang: (1) in hoeverre kinderen de gelegenheid 
geboden wordt om hun mening te uiten en gehoord te worden; en (2) in hoeverre aan de 
mening van het kind belang wordt gehecht. Eerder onderzoek (Stams et al. 2010) sugge-
reert dat er grote verschillen tussen de Bureaus Jeugdzorg zijn in de wijze waarop wordt 
gewerkt en de manier waarop methodes (zoals de Deltamethode Gezinsvoogdij) in de 
praktijk worden toegepast.
Uithuisplaatsing is een ingrijpend proces en dient daarom zorgvuldig gepland en voor-
bereid te worden. In lijn met artikel 25 van het I V R K, waarin expliciet staat dat elk kind 
dat uit huis wordt geplaatst recht heeft op een regelmatige evaluatie van deze plaatsing, 
kan er in aanvullend onderzoek aan dit thema specifiek aandacht besteed worden (zie 
tabel 1.3). Ook kan gekeken worden naar ondersteuning van minderjarigen in procedures 
waar een uithuisplaatsing centraal staat: wordt de minderjarige in de procedure bijge-
staan door een bijzondere curator, een raadsman of een vertrouwenspersoon?
De in dit verband te onderzoeken kinderrechtenindicatoren kunnen voor een groot 
deel afgeleid worden van internationale kwaliteitsstandaarden die de organisatie 
Quality4Care heeft ontwikkeld (zie tabel 1.3). Deze standaarden zijn vertaald naar de 
Nederlandse situatie (Van Beek en Rutjes 2009). De standaarden hebben betrekking 
op verschillende aspecten van het hulpverleningsproces, zoals de besluitvorming en 
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de voorbereiding, de uitvoering van de maatregel, de nazorg, en de evaluatie. Op dit 
moment wordt (door Stichting Alexander) onderzocht in hoeverre de uitvoering van de 
kinderbeschermingsmaatregelen voldoet aan deze standaarden, door middel van een 
kwalitatief onderzoek onder 150 cliënten (kinderen en ouders) en professionals. In een 
volgende editie van de Kinderrechtenmonitor kan verslag worden gedaan van de resulta-
ten van dit onderzoek. Daarnaast is het mogelijk om naar aanleiding van deze resultaten 
een grootschaliger (enquête-)onderzoek op te zetten, waarmee een meer representatief 
beeld gegeven kan worden.

Tabel 1.3 

Kinderbeschermingsmaatregelen

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Besluit-
vorming

Op welke manier worden kinderen jonger dan 12 jaar 
betrokken bij de besluitvorming?

Beschrijving 
 resultaten onder-
zoek Stichting
Alexander en/of 
opzetten groot-
schalige enquête

Op welke manier worden kinderen van 12 jaar en ouder 
betrokken bij de besluitvorming?

idem

Voor-
bereiding

Wat wordt er in het hulpplan vastgesteld (ontwikkelingsstatus kind, 
doelen en hulpmiddelen)? 

idem

Hoe worden kinderen en familie betrokken bij het opstellen van dit 
hulpverleningsplan?

idem

In hoeverre wordt de overgang naar een nieuwe plaatsing goed en 
zorgvuldig voorbereid, opdat deze zo weinig mogelijk onrust
veroorzaakt bij het kind?*

idem

Krijgen broers/zussen gezamenlijke zorg of – indien (in het kader van 
hun eigen belang) zij uit elkaar geplaatst worden, in hoeverre is er 
 contact tussen hen?*

idem

Uitvoering In hoeverre wordt het kind geïnformeerd bij besluiten die zijn/haar 
leven beïnvloeden en in hoeverre wordt hij/zij gestimuleerd om  hierbij 
te participeren?

idem

In hoeverre is er in de relatie tussen hulpverlener en kind sprake van 
vertrouwen, eerlijkheid en respect?

idem

In hoeverre zijn hulpverleners professioneel geschoold en ontvangen zij 
ook doorlopend professionele ondersteuning?

idem

In hoeverre wordt er naar het kind en zijn/haar familie geluisterd
tijdens de uitvoering?

idem

In hoeverre sluit de plek van plaatsing aan bij de wensen van het kind?* idem
In hoeverre is er sprake van een betrokken, ondersteunende, 
 beschermende en verzorgende omgeving?*

idem

In hoeverre is er de ruimte voor het kind om contact te kunnen  houden 
met zijn/haar sociale omgeving en met zijn of haar familie (indien dit in 
het belang van het welzijn van het kind is)?*

idem



42

ADVIES K INDERRECHTENMONITOR

Tabel 1.3 (vervolg)
Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

In hoeverre wordt het kind/de jongere voorbereid op een  zelfstandig 
leven als onafhankelijk en deelnemend lid van de maatschappij (toe-
gang tot onderwijs, aanleren waarden, ontwikkelingen  eigenwaarde)?*

idem

In hoeverre is er sprake van continuïteit in de opvoeding (of zijn er veel 
overplaatsingen)?*

idem

In hoeverre zijn hulpverleners professioneel geschoold en ontvangen zij 
ook doorlopend professionele ondersteuning?

idem

In hoeverre wordt het kind bijgestaan door een bijzondere curator, een 
raadsman, of een vertrouwenspersoon?*

idem

Nazorg In hoeverre wordt het verlaten van de zorg nauwkeurig gepland en 
zorgvuldig uitgevoerd?

idem

In hoeverre worden doorlopende steun en contactmogelijkheden 
 gegarandeerd?

idem

In hoeverre wordt het kind gestimuleerd te participeren in de 
 nazorgprocedure?

idem

Evaluatie &
feedback

Evaluatie: in hoeverre vindt er periodieke evaluatie plaats? idem
Feedback: in hoeverre wordt er feedback geïnventariseerd van kind en 
jongere t.a.v. ontvangen zorg?

idem

Effectiviteit: in hoeverre is opvoedsituatie verbeterd? idem

* Alleen van toepassing wanneer er sprake is van uithuisplaatsing.

1.2.2 Actieve inspraak van minderjarige kinderen

In artikel 12 van het I V R K komt tot uitdrukking dat kinderen inspraakrechten zouden 
moeten hebben. Hoe deze rechten concreet ingevuld moeten worden, wordt aan de 
afzonderlijke lidstaten overgelaten. In par. 1.2.1 stelden we onderzoek voor naar de mate 
waarin kinderen gehoord worden in de besluitvorming bij de uitvoering van kinder-
beschermingsmaatregelen. In hoeverre hebben kinderen ook mogelijkheden zelf het 
initiatief te nemen hun mening te geven? In principe worden (minderjarige) kinderen 
en jongeren in jeugdbeschermingszaken (zoals ots, ontheffing en ontzetting) ver-
tegenwoordigd door hun ouders of voogd. Er is echter een aantal uitzonderingen waarin 
er meer actieve inspraakmogelijkheden zijn voor het kind. Zo kan een minderjarige 
van twaalf jaar en ouder zelf een verzoek doen tot vervanging van Bureau Jeugdzorg 
(art. 1:254 lid 5 BW), tot opheffing van de ots (art. 1: 256 lid 4 BW), tot vervallenverklaring 
of intrekking van schriftelijke aanwijzing Bureau Jeugdzorg (art. 1: 259 lid 1 jo 1:260 lid 
1 BW), tot beëindiging of bekorting van de uithuisplaatsing (art. 1: 263 lid 2 BW) en tot 
wijziging in het kader van de ots door kinderrechter gewijzigde omgangsregeling  
(art. 1: 263b lid 2 BW) (zie Bruning et al. 2011).
Als het om andere zaken gaat, dient het kind/de jongere vertegenwoordigd te worden 
door een wettelijk vertegenwoordiger. Indien de belangen van een minderjarig kind en 
zijn of haar ouder of voogd uiteenlopen, kan het kind/de jongere vertegenwoordigd wor-
den door een bijzondere curator. Ten slotte is er voor het kind de mogelijkheid om zich 
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langs informele weg tot de rechter te wenden (de zogenoemde ‘informele rechtsgang’; 
 artikel 1:251a lid 4 BW en art. 1:377g BW) (Bruning et al. 2011).

Tabel 1.4

Actieve inspraak van minderjarige kinderen

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Zelfstandig 
 verzoek

Hoe vaak doet een kind zelfstandig verzoek tot:
– vervanging BJZ?
– opheffing ots?
– intrekking aanwijzing BJZ?
– beëindiging of bekorten uithuisplaatsing?
– wijziging omgangsregeling?

Jurisprudentie- 
onderzoek, dossier-
onderzoek bij recht-
banken en interviews 
met professionals

Bijzondere 
curator

Hoe vaak wordt een bijzondere curator  verzocht en  
benoemd in jeugdbeschermings zaken en in omgangszaken?

idem

Verzoek via
informele  
weg

Hoe vaak verzoekt kind gehoord te worden via
informele weg?

idem

Hoe vaak wordt een dergelijk verzoek door de 
 kinderrechter afgewezen?

idem

Mening 
 minderjarigen
over actieve 
inspraak

Vinden minderjarigen dat er voldoende wettelijke
mogelijkheden zijn voor actieve inspraak?

Interviews met kinderen 

In een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor kan aandacht besteed worden aan 
de verschillende manieren waarop kinderen op een actieve manier inspraak kunnen 
krijgen in de besluitvorming en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen. 
Twee vragen staan centraal: (1) hoe vaak maken kinderen gebruik van deze wettelijke 
mogelijkheden om hun recht op inspraak te gelde te maken en (2) welk belang wordt er 
gehecht aan de mening van het kind? Dergelijke vragen kunnen onderzocht worden via 
jurisprudentie-onderzoek, dossieronderzoek bij rechtbanken en interviews met profes-
sionals. Via interviews met minderjarigen zelf kan in kaart worden gebracht of zij zelf 
van mening zijn dat er voldoende wettelijke mogelijkheden voor actieve inspraak zijn.

1.3 Kinderen van scheidende ouders: ouderschapsplan, verdeling, verblijf, 
toewijzing, en omgang

In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor is er vooral aandacht voor het aantal 
kinderen dat te maken heeft met een scheiding van de ouders. In een volgende editie van 
de Kinderrechtenmonitor kan er meer aandacht zijn voor de gevolgen van de echtscheiding 
voor de leefsituatie en het welzijn van het kind (in lijn met onder andere artikel 3, 5 en 
6 van het I V R K). In het bijzonder zijn artikelen 9 en 18 van het I V R K relevant, waarin 
staat dat het kind recht heeft op omgang met beide ouders respectievelijk dat ouders 
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gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van het 
kind. In een volgende editie van de monitor kan in kaart worden gebracht hoe zorg- en 
opvoedingstaken tussen de ouders verdeeld worden, op welke manier ouders informatie 
over het kind uitwisselen, en waar de kinderen verblijven. Twee vragen zijn van belang: 
(1) welke afspraken maken ouders hierover en (2) wat gebeurt er in de praktijk, dat wil 
zeggen: houden ouders zich aan de afspraken?
Sinds 1 maart 2009 geldt de regel dat bij een echtscheiding met minderjarige kinderen 
een ouderschapsplan moet worden opgesteld dat aan de rechter moet worden voor-
gelegd (art. 815 Rv). Verschillende afspraken worden hierin vastgelegd, onder andere over 
het ouderlijk gezag en de wijze waarop zorg- en opvoedingstaken worden verdeeld, de 
manier waarop ouders informatie over het kind uitwisselen, het verblijf van de kinderen, 
de omgang met ouders, en over kinderalimentatie. Een ouderschapsplan is verplicht 
voor getrouwde en samenwonende ouders die uit elkaar gaan.
De wet schrijft voor dat in het plan wordt aangegeven dat kinderen worden betrok-
ken bij de afspraken die worden gemaakt. Een belangrijke vraag is in welke mate en op 
welke manier kinderen worden betrokken bij dergelijke afspraken (in lijn met artikel 12 
van het I V R K): (1) op welke wijze wordt hun recht om – tijdens het opstellen van een 
ouderschapsplan – gehoord te worden gerealiseerd en (2) welk belang wordt er aan hun 
mening gehecht?
In de monitor kunnen bovenstaande vragen beantwoord worden ten aanzien van vier 
subthema’s die relevant zijn wanneer het over de gevolgen van scheiding gaat, namelijk 
de verdeling van taken tussen ouders, het verblijf van het kind, eventuele problemen met 
de omgang, en toewijzing van ouderlijk gezag. Deze subthema’s worden in onderstaande 
paragrafen toegelicht.

1.3.1 Verdeling zorg- en opvoedingstaken (zorgregeling)

In het burgerlijk wetboek is vastgelegd dat kinderen na een scheiding recht hebben op 
gelijkwaardige opvoeding en verzorging door beide ouders (1:247 lid 5 BW), dat wil zeg-
gen dat ouders samen het ouderlijk gezag moeten voeren: dat zij samen verantwoordelijk 
zijn voor de verzorging en opvoeding en dat zij de opvoeding op elkaar afstemmen, en 
dat zij samen beslissen over belangrijke zaken in het leven van het kind, ook als het kind 
bij één van beide ouders woont. De wijze waarop ouders de opvoeding en verzorging 
onderling verdelen kan overigens aardig verschillen; in sommige gevallen is er duidelijk 
één verzorgende ouder, in andere gevallen zijn de taken meer gelijk verdeeld. In een 
volgende editie van de Kinderrechtenmonitor kan in kaart worden gebracht welke 
afspraken gescheiden ouders hierover maken (in het ouderschapsplan) en hoe zij dat in 
de praktijk doen. Dat kan op basis van gegevens die op dit moment aan de Universiteit 
Utrecht verzameld worden in het kader van het door N WO gefinancierde project ‘Juridi-
sche afspraken van gescheiden ouders’ (projectleider is dr. A. Poortman). Met behulp van 
interviews met professionals kan onderzocht worden welke aanvullende maatregelen de 
overheid kan nemen om het samen opvoeden te bevorderen.
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In hoeverre worden kinderen bij deze beslissingen betrokken en in hoeverre wordt er 
naar hun belangen gekeken en met hun belangen rekening gehouden? Op dit moment 
zijn deze vragen onderwerp van een (promotie-)onderzoek18, waarbij naast dossier-
onderzoek interviews worden gehouden onder professionals (advocaten, gedrags-
deskundigen, rechters). Aanvullend kan met behulp van interviews onder kinderen 
inzicht verkregen worden in hoe dit door kinderen ervaren wordt.

Tabel 1.5

Kinderen van scheidende ouders: verdeling zorg- en opvoedingstaken

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Verdeling 
taken

Welke afspraken maken gescheiden  
ouders hierover (in het ouderschapsplan)?

Gegevens hierover worden op dit moment 
verzameld door de Universiteit Utrecht 
(NWO-project ‘Juridische afspraken van 
gescheiden ouders’)

Wat doen zij in de praktijk: in hoeverre 
houden zij zich aan deze afspraken,  
en voor hoelang?

idem

Inspraak/
inbreng
kinderen

In hoeverre worden (minderjarige) 
 kinderen hierbij betrokken, in  hoeverre 
worden zij gehoord?

– Promotieonderzoek aan de Universiteit 
van Tilburg (promovenda: Veronica 
Smit): dossieronderzoek en interviews 
met professionals

– Interviews met kinderen
Hoe wordt het belang van het kind  
door de rechter meegenomen?

idem

Rol  
overheid

Welke (aanvullende) maatregelen kan de 
overheid nemen om het samen  opvoeden 
te  bevorderen?

Interviews met professionals

1.3.2 Verblijf

Het verblijf van kinderen bij ouders kan heel verschillend geregeld worden. Het kind kan 
bij één van de ouders wonen – terwijl de andere ouder een bezoekregeling heeft – of 
er kan sprake zijn van een alternerend systeem (per week, maand, of de weekenden). 
In onderling overleg dienen ouders een verblijfsregeling overeen te komen. In een 
 volgende editie van de Kinderrechtenmonitor kan in kaart worden gebracht hoe 
 gescheiden ouders het verblijf van hun kinderen onderling regelen (zie tabel 1.6). Dat kan 
op basis van gegevens die op dit moment aan de Universiteit Utrecht verzameld worden 
in het kader van het door N WO gefinancierde project ‘Juridische afspraken van geschei-
den ouders’ (projectleider is dr. A. Poortman).

18 Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd aan de Universiteit Tilburg, sectie Familie- en 
Jeugdrecht; promovenda is Veronica Smit.
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In hoeverre worden kinderen bij deze beslissingen betrokken en in hoeverre wordt er 
naar hun belangen gekeken en met hun belangen rekening gehouden? Voor een kind 
kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn dat hij of zij niet verhuist omdat hij of zij dan veraf 
woont van vriendjes en vriendinnetjes. Interviews met ouders en kinderen kunnen 
 antwoord geven op deze vragen. Op dit moment zijn deze vragen onderwerp van een 
(promotie-)onderzoek19, waarbij naast dossieronderzoek interviews worden  gehouden 
onder professionals (advocaten, gedragsdeskundigen, rechters). Aanvullend kan met 
behulp van interviews onder kinderen inzicht worden verkregen in hoe dit door hen 
 ervaren wordt.

Tabel 1.6

Kinderen van scheidende ouders: verblijf

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Verblijf Welke afspraken maken gescheiden  
ouders hierover (in het ouderschapsplan)?

Gegevens hierover worden op dit moment 
verzameld door de Universiteit Utrecht 
(NWO-project ‘Juridische afspraken van 
gescheiden ouders’)

Wat doen zij in de praktijk: in hoeverre 
 houden zij zich aan deze afspraken,  
en voor hoelang?

idem

Inspraak/
inbreng
kinderen

In hoeverre worden (minderjarige)  
kinderen hierbij betrokken, in hoeverre 
 worden zij gehoord?

– Promotieonderzoek aan de Universiteit 
van Tilburg (promovenda: Veronica 
Smit): dossieronderzoek en interviews 
met professionals

– Interviews met kinderen
Hoe wordt het belang van het kind  
door de rechter meegenomen?

idem

Rol  
overheid

Welke (aanvullende) maatregelen kan 
de overheid nemen om het samen 
 opvoeden te bevorderen? (bijvoorbeeld 
toegankelijke en professionele  
begeleiding aanbieden)?

Interviews met professionals

1.3.3 Toewijzing ouderlijk gezag

Als er sprake is van grote problemen in de communicatie tussen ouders onderling of 
wanneer één van beide ouders emigreert, kan het zijn dat één van de ouders het ouder-
lijk gezag op zich neemt. De rechter bepaalt in dat geval wie het gezag krijgt toegewezen, 
vaak na advies te hebben ingewonnen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Op basis 

19 Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd aan de Universiteit Tilburg, sectie Familie- en 
Jeugdrecht; promovenda is Veronica Smit.
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van dossieronderzoek bij rechtbanken en/of interviews met professionals en kinderen 
kan in een nieuwe editie van de Kinderrechtenmonitor in kaart worden gebracht hoe 
het belang van het kind meegenomen wordt in de toewijzing door de kinderrechter. 
Ook kan onderzocht worden in hoeverre kinderen in deze beslissing betrokken wor-
den. In de wet is vastgelegd dat kinderen van 12 jaar en ouder zelf gehoord worden. 
In hoe verre worden kinderen in de praktijk gehoord, en in welke mate wordt er aan hun 
mening belang gehecht? Antwoorden op deze laatste vragen kunnen het beste verkregen 
worden met behulp van interviews met kinderen en professionals.

Tabel 1.7

Kinderen van scheidende ouders: toewijzing ouderlijk gezag

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Inspraak/
inbreng
kinderen

In hoeverre worden (minder-
jarige) kinderen hierbij betrokken, 
in  hoeverre worden zij gehoord?

– Dossieronderzoek bij rechtbanken
– Interviews met professionals en kinderen

Hoe wordt het belang van het kind 
door de rechter meegenomen?

idem

1.3.4 Problemen bij omgangsrecht

In geval van een scheiding hebben de kinderen het recht op omgang met beide ouders 
(art. 377 a BW/ I V R K art. 9 lid 3). Het wettelijk recht op omgang geldt ook voor degenen 
die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan, zoals de biologische vader 
die het kind niet erkend heeft en bloedverwanten in de tweede graad (grootouders, 
ooms en tantes).
Wanneer er problemen zijn met de omgang, ouders het na de scheiding niet eens kun-
nen worden over de bezoekregeling en/of afspraken in het ouderschapsplan niet nage-
leefd worden, kunnen ouders een beroep doen op Bureau Jeugdzorg of maatschappelijk 
werk voor omgangsbegeleiding. Omgangsbegeleiding kan op vrijwillige wijze plaatsvinden 
maar ook door de rechter opgelegd worden. Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen dan 
door de rechter gehoord worden. Een dergelijk verhoor kan een nare  ervaring zijn voor 
kinderen. Wanneer ouders er zelf niet uitkomen, kan bemiddeling door een mediator 
een oplossing zijn.
Omgangsbegeleiding kan plaatsvinden in een omgangshuis. Dat is een neutrale ont-
moetingsplek (gedurende zes maanden) voor de niet-verzorgende ouder en het kind (voor 
ouders van kinderen tot 12 jaar). Er zijn volgens de website ‘Echtscheiding-Wijzer.nl’ op dit 
moment ‘zo’n twintig’ omgangshuizen in Nederland. In sommige gevallen kan het beter 
zijn voor het kind wanneer er geen omgang is met de andere ouder (bijvoorbeeld bij 
ernstig gevaar voor geestelijke of lichamelijke gezondheid van het kind, of wanneer het 
kind van 12 jaar of ouder het zelf niet wil). In dat geval kan de rechter verzocht  worden de 
andere ouder het recht op omgang te ontzeggen.
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In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor wordt informatie gegeven over het 
aantal gezags- en omgangsonderzoeken die door de Raad voor de Kinderbescherming 
worden uitgevoerd. In een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor kan er aan-
dacht besteed worden aan de mate waarin omgangsbegeleiding door Bureau Jeugdzorg 
of maatschappelijk werk een oplossing kan bieden. Hoe vaak wordt er op deze vorm van 
hulpverlening een beroep gedaan, wat zijn ervaringen van ouders en kinderen hiermee, 
en heeft deze vorm van hulp het gewenste effect? Informatie hierover kan verkregen 
worden met behulp van een combinatie van dossieronderzoek en interviews met 
 professionals, ouders en kinderen (zie tabel 1.8).

Tabel 1.8

Kinderen van scheidende ouders: problemen met omgangsrecht

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Omgangs-
begeleiding

Aantal/aandeel gevallen waarin er ( vrijwillig 
en verplicht) beroep gedaan wordt op 
Bureau Jeugdzorg of maatschappelijk 
werk voor omgangsbegeleiding en gebruik 
omgangshuizen; is er voldoende aanbod 
van omgangshuizen? 

Gegevens beschikbaar bij Bureau Jeugdzorg 
of maatschappelijk werk

In geval van oplegging door rechter: wat 
zijn (subjectieve) ervaringen van kinderen 
met deze procedure en (kinderen van 12 en 
ouder) met verhoor?

Interviews met kinderen

Wat zijn (subjectieve) ervaringen van 
ouders en kinderen met omgangs-
begeleiding en omgangshuis?

Interviews met ouders en kinderen

Hebben huidige regelingen m.b.t. 
omgangsbegeleiding gewenste effect 
(dat wil zeggen worden problemen 
met omgang op korte en lange termijn 
 weggenomen)?

Interviews met professionals, ouders en 
kinderen

Welke aanvullende maatregelen kan de 
overheid nemen?

Interviews met professionals

Ontzegging 
van omgang

In hoeveel gevallen is er sprake van 
 ontzegging van het recht op omgang?

– Dossieronderzoek bij rechtbanken
– Interviews met professionals 

1.4 Internationale kinderontvoering

Artikel 11 van het I V R K benadrukt dat de overheid verplicht is om internationale 
kinderontvoering te voorkomen en tegen te gaan. Er is sprake van internationale kin-
derontvoering wanneer een kind onder de 16 jaar ongeoorloofd naar een ander land 
wordt meegenomen door een van de ouders. In de eerste editie van de Kinderrechten-
monitor wordt onder andere in kaart gebracht hoeveel kinderen er bij ontvoeringszaken 
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 betrokken zijn, hoeveel ontvoeringszaken afgerond zijn en hoeveel verzoeken er zijn 
met betrekking tot internationale kinderontvoering en internationale omgang.
In geval van internationale kinderontvoering naar Nederland namen procedures eer-
der soms meer dan een jaar in beslag, wat niet in het belang is van het betrokken kind. 
Teneinde de doorlooptijd van de teruggeleidingsprocedure te verkorten werd er in 2009 
een pilot ‘verkorte procedure’ gestart, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor 
zogenoemde cross-border mediation. Uitgangspunt daarvan is in de plaats van een 
beschikking door de rechter een gezamenlijke oplossing te vinden die recht doet aan 
het kind en voor beide ouders acceptabel is. In een evaluatie (Bakker et al. 2010) werd 
geconcludeerd dat de belangen van het kind zowel door de verkorte procedure als door 
de mogelijkheid tot mediation beter werden gediend dan eerder het geval was. Dit komt 
onder andere doordat ouders via mediation de mogelijkheid krijgen om hun conflict op 
te lossen, waardoor de relatie tussen de ouders onderling verbeterd kan worden. Inmid-
dels is de verkorting van de procedure definitief ingevoerd. In een toekomstige editie 
van de  Kinderrechtenmonitor kan in kaart worden gebracht hoeveel kinderontvoerings-
procedures inmiddels via mediation worden beëindigd en in hoeverre de invoering van 
deze procedure inderdaad geleid heeft tot kortere doorlooptijden. Daarnaast kan in een 
volgende editie van de Kinderrechtenmonitor in kaart worden gebracht in welke mate er 
richtlijnen ontwikkeld zijn om ontvoerde kinderen op te sporen en in hoeverre er maat-
regelen genomen zijn/worden om kinderontvoering te voorkomen.

Tabel 1.9

Internationale kinderontvoering

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Procedure Hoeveel kinderontvoeringsprocedures worden via 
cross-border mediation beëindigd?

Gegevens beschikbaar bij Centrale 
Autoriteit/Centrum IKO

Hoe lang duren kinderontvoeringsprocedures 
 gemiddeld?

idem

 Opsporen  
van 
 ontvoerde 
kinderen

In hoeverre is er sprake van gespecialiseerde training 
in het opsporen van ontvoerde kinderen, bij de poli-
tie, jeugd- en gezondheidswerkers, grenscontroles?

idem

In hoeverre zijn er uitgewerkte protocollen voor het 
opsporen en achterhalen van ontvoerde kinderen 
(zie bijvoorbeeld het landelijke waarschuwings-
systeem Amber Alert)?

idem

Voorkomen 
van kinder-
ontvoering

In hoeverre zijn er maatregelen ontwikkeld om 
 kinderontvoering (in bepaalde kwetsbare groepen) 
te voorkomen?

idem
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1.5 Adoptie

In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor wordt er onder andere in kaart gebracht 
hoeveel kinderen er in Nederland geadopteerd worden, hoeveel verzoeken er zijn ter 
verkrijging van beginseltoestemming en hoeveel beginseltoestemmingen er verstrekt 
worden. In een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor kan onderzocht worden 
in hoeverre de adoptie van kinderen in Nederland voldoet aan de voorwaarden zoals 
gesteld in artikel 21 van het I V R K. Een belangrijke bepaling hierin is dat adoptie alleen 
is toegestaan wanneer dit in het belang is van het kind (Bruning et al. 2011). In het geval 
van interlandelijke adoptie hebben 66 landen – waaronder Nederland – het Haags 
Adoptie verdrag (1993) ondertekend, waarin zij zijn overeengekomen dat de belangen en 
de rechten van het kind centraal dienen te staan. Dit houdt onder andere in dat de zoge-
noemde zendende landen er voor zorgdragen dat een kind pas in aanmerking komt voor 
adoptie wanneer is vastgesteld dat opneming bij familie of in een pleeg- of adoptiegezin 
in het land van herkomst niet mogelijk is. Redenen waarom dat niet mogelijk is,  kunnen 
divers van aard zijn, vaak gaat het om medische redenen. Gegevens hierover worden 
door de Vereniging voor Adoptie verzameld en gerapporteerd aan het ministerie van 
Veiligheid en Justitie.
Adoptie binnen Nederland loopt via de Raad voor de Kinderbescherming: in dat geval 
besluit de raad dat biologische ouders niet de mogelijkheid hebben om zelf voor hun 
kind te zorgen en adoptie het beste alternatief is. Redenen waarom ouders niet zelf voor 
het kind kunnen zorgen kunnen divers zijn; dit kan nagevraagd worden bij de Raad.

Tabel 1.10

Adoptie

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Adoptie Wat zijn de belangrijkste redenen waarom 
kinderen ter adoptie worden gegeven: in het 
buitenland en in Nederland? En in hoeverre 
gaat het hier om het belang van het kind?

Bestaande cijfers beschikbaar bij:
– Vereniging voor Adoptie
– Raad voor de Kinderbescherming
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Domein 2. Bescherming tegen exploitatie en geweld

Hieronder wordt besproken welke indicatoren toegevoegd zouden kunnen worden 
op het gebied van kindermishandeling, minderjarige slachtoffers van geweld, kinder-
handel, seksuele uitbuiting en internetrisico’s, en ook wordt aangegeven op welke 
manier deze indicatoren onderzocht kunnen worden.

2. 1 Kindermishandeling: prevalentie en signalering, hulpverlening en 
(strafrechtelijke) aanpak

2.1.1 Prevalentie en signalering

In artikel 19 van het I V R K is vastgelegd dat lidstaten verplicht zijn om kinderen te 
beschermen tegen kindermishandeling: elke vorm van mishandeling die bedreigend of 
gewelddadig is voor een kind. Dan kan het gaan om lichamelijke, seksuele, emotionele 
of geestelijke mishandeling, maar ook om lichamelijke en emotionele of geestelijke 
verwaarlozing. Ook getuige zijn van geweld tussen ouders onderling is een vorm van 
kindermishandeling. Geschat wordt dat tussen de 107.000 en 160.000 kinderen in Neder-
land per jaar slachtoffer worden van kindermishandeling (Alink et al. 2010). Elk jaar 
overlijden er zelfs enkele tientallen kinderen als gevolg van mishandeling door (een van) 
de ouders (Onderzoeksraad voor de veiligheid 2011). Gezien het grote aantal kinderen dat 
te maken krijgt met kindermishandeling en de ingrijpende gevolgen die kindermishan-
deling heeft voor de ontwikkeling van het kind (Euser et al. 2008; Fergusson et al. 2008; 
Wolzak en Ten Berge 2008), is het belangrijk dat de prevalentie van kindermishandeling 
in Nederland ook in de toekomst herhaaldelijk gepeild wordt. Onduidelijk is vooralsnog 
of een prevalentieonderzoek zoals in 2005 (Van IJzendoorn et al. 2005) en 2010 (Alink et 
al. 2010) werd uitgevoerd in de toekomst herhaald zal worden.
Van belang is dat vermoedens van kindermishandeling snel gesignaleerd worden. 
Mensen die zo’n vermoeden hebben, kunnen dat melden bij één van de Advies- en 
Meldpunten Kindermishandeling (A MK). Kinderen kunnen hun zorgen ook melden 
bij de Kindertelefoon. Naar verwachting is begin 2012 de Wet verplichte meldcode hui-
selijk geweld en kindermishandeling van kracht. Deze meldcode beschrijft in stappen 
wat professionals moeten doen wanneer zij een signaal krijgen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De code geldt voor organisaties en professionals werkzaam in de 
gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, 
jeugdzorg en justitie.
In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor wordt onder andere informatie 
ge presenteerd over het aantal meldingen dat binnenkomt via meldpunten zoals het 
A MK en de Kindertelefoon, en het aantal onderzoeken en adviezen dat op basis van deze 
meldingen wordt uitgebracht. Naast een update van deze gegevens kan in een volgende 
editie van de Kinderrechtenmonitor aandacht besteed worden aan de bekendheid met 
en het gebruik van meldpunten en meldcodes bij kinderen, ouders en professionals. 
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Dit kan onderzocht worden via een grootschalig survey of een kleinschalig kwalitatief 
onderzoek.
Het aantal meldingen en onderzoeken is de laatste jaren gestegen, maar het zijn er nog 
altijd opvallend minder dan het aantal kinderen dat op basis van schattingen te maken 
krijgt met kindermishandeling (Alink et al. 2010). Waarschijnlijk worden dus lang niet 
alle gevallen van kindermishandeling in Nederland gemeld en onderzocht. Toekomstig 
onderzoek kan zich richten op deze discrepanties tussen het aantal geschatte gevallen en 
het aantal meldingen: welke vormen van kindermishandeling hebben een groter risico 
om niet ontdekt/gemeld te worden, en welke kind- of gezinsfactoren hangen hiermee 
samen?
De overheid heeft de laatste jaren voorlichtingscampagnes over kindermishandeling en 
het melden van kindermishandeling geïnitieerd gericht op kinderen, ouders, omstan-
ders en professionals. Doel was mensen alerter te maken op tekenen van kindermis-
handeling en hen te bewegen contact op te nemen met het A MK. In het kader van de 
R A A K (Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) aanpak kregen profes-
sionals die te maken krijgen met kinderen extra training en scholing om signalen van 
kindermishandeling eerder te herkennen en werd regionale samenwerking tussen orga-
nisaties (Bureau Jeugdzorg, G GD’s, scholen) hieromtrent gestimuleerd. Deze inspan-
ningen lijken effect te hebben gehad: het aantal adviezen, consulten en meldingen zijn 
de laatste jaren sterk gestegen (Bruning et al. 2011). Maar in hoeverre is ook de snelheid 
waarmee gemeld wordt en de accuraatheid van de meldingen toegenomen? Een volgen-
de editie van de Kinderrechtenmonitor kan dit in kaart brengen, op basis van onderzoek 
met gegevens van het A MK en interviews met betrokken professionals.

Tabel 2.1 

Kindermishandeling: signalering en prevalentie

Thema Indicatoren Voorstel voor onderzoek

Prevalentie Aantal kinderen en jongeren dat (jaarlijks) 
slachtoffer wordt van kindermishandeling.

Schattingen op basis van grootschalig
survey, vergelijkbaar met Van
IJzendoorn et al. (2005) en Alink et al.
(2010)

Meldpunt In hoeverre zijn ouders, kinderen en pro-
fessionals bekend met de meldpunten 
(AMK, kindertelefoon) en in hoeverre zijn 
zij bereid deze te gebruiken?

Grootschalig survey of kleinschalig (inter-
view-)onderzoek met ouders, kinderen en 
professionals

Percentage ouders dat in de afgelopen 
12 maanden contact heeft opgenomen 
met het AMK omdat ze zich zorgen maak-
ten om het kind van een ander.

Analyses op basis van bestaande data 
(OJO 2011)

Discrepantie 
prevalentie 
en meldingen

Welke vormen van kindermishandeling 
hebben een groter risico om niet ontdekt/
gemeld te worden, en welke kind- of 
 gezinsfactoren hangen hiermee samen?

Analyses op basis van bestaande survey-
data over kindermishandeling (Alink et al. 
2010) en registratiegegevens
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Tabel 2.1 (vervolg)
Thema Indicatoren Voorstel voor onderzoek

Meldcode In hoeverre zijn professionals bekend met 
de meldcode en in hoeverre zijn zij bereid 
deze te gebruiken? 

Grootschalig survey of kleinschalig
(interview-)onderzoek met professionals

Wat zijn redenen om deze niet te 
gebruiken?

idem

Voorlichting 
en
training

In hoeverre hebben deze voorlichting en 
training effect gehad op de snelheid waar-
mee gemeld wordt en de accuraatheid van 
de meldingen?

– Geregistreerde gegevens AMK
– Interviews met professionals

2.1.2 Hulpverlening

Naast procedures voor het melden van kindermishandeling dienen er op grond van 
artikel 19 van het I V R K procedures te zijn ten aanzien van het verwijzen en onderzoeken 
van gevallen van kindermishandeling (Bruning et al. 2011). De eerste editie van de Kin-
derrechtenmonitor geeft onder andere informatie over hoeveel onderzoeken er door 
het A MK zijn gestart, hoeveel kinderen erbij zijn betrokken, en wat de uitkomsten van 
die onderzoeken zijn. Een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor kan in kaart 
brengen hoe deze onderzoeken en verwijzingen zijn uitgevoerd. In het bijzonder kan 
aandacht worden besteed aan de kwaliteit en de effectiviteit van de onderzoeken en 
verwijzingen. Daarnaast kan er aandacht zijn voor de mate waarin en de manier waarop 
rekening wordt gehouden met het belang en de mening van het kind in kwestie.
Met betrekking tot verwijzingen staat in het General Comment no. 13 van het I V R K 
beschreven dat de professionals die de meldingen binnen krijgen, getraind moeten 
worden om te kunnen beoordelen in welke gevallen zij moeten verwijzen en hoe zij dat 
moeten doen. Belangrijk is dat de professional (1) de korte- en langetermijnbehoeften 
van het kind, verzorgers en familie beoordeelt, en daarbij expliciet aandacht besteedt 
aan de mening van het kind, verzorgers en familie; (2) het resultaat van deze beoorde-
ling deelt met het kind, verzorgers en familie; (3) het kind kan verwijzen naar diensten 
in overeenstemming met de behoefte van het kind; en dat (4) de adequaatheid van de 
interventie geëvalueerd wordt. Met betrekking tot het uit te voeren onderzoek is het van 
belang dat: (1) het onderzoek wordt uitgevoerd door gekwalificeerde professionals; (2) 
dat er belang wordt gehecht aan de mening van het kind; en ook (3): dat ervoor wordt 
gezorgd dat het onderzoek geen verdere schade toebrengt aan het kind. In een volgende 
editie van de Kinderrechtenmonitor kan onderzocht worden of aan deze criteria wordt 
voldaan. Op basis van (diepte-)interviews met of een representatieve enquête onder 
professionals, verzorgers en kinderen kan onderzocht worden in hoeverre er aan boven-
staande criteria wordt voldaan.
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Tabel 2.2

Kindermishandeling: hulpverlening

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Verwijzing In hoeverre zijn verwijzers getraind/ 
gekwalificeerd?

Interviews met professionals

Op welke manier worden de korte- en 
langetermijn behoeften van het kind (verzorgers 
en familie)  beoordeeld?

idem

Beschikken professionals te allen tijde over alle 
 informatie (over de veiligheid) van het kind?

Interviews met professionals, en ana-
lyse van Onderzoeksraad Veiligheid

Wordt er expliciet aandacht besteed aan de 
mening van het kind (verzorgers en familie)?

Grootschalig survey of kleinschalig
(interview-)onderzoek met ouders, 
 kinderen en professionals

Worden resultaten gedeeld met het kind 
( verzorgers en familie)?

idem

In hoeverre komt de verwijzing overeen met de 
 behoeften van het kind (verzorgers en familie)?

idem

Vind er een follow-up/evaluatie plaats om de 
 adequaatheid van de interventie in kaart te 
brengen?

Interviews met professionals

Naar hoeveel verschillende diensten worden 
kinderen verwezen?

Interviews met professionals,  
ouders en kinderen

Onderzoek In hoeverre zijn onderzoekers getraind/ 
gekwalificeerd?

interviews met professionals

Wordt er expliciet aandacht besteed aan de 
mening van het kind (verzorgers en familie)?

Grootschalig survey of kleinschalig 
(interview-)onderzoek met ouders, 
 kinderen en professionals

In hoeverre wordt er voor zorg gedragen dat 
er geen verdere schade wordt toegebracht aan 
het kind?

Interviews met professionals

2.1.3 (Strafrechtelijke) aanpak

In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor zijn onder andere cijfers  gepresenteerd 
over het aantal zaken kindermishandeling en het aantal veroordelingen door de rech-
ter. Hierbij is niet gekeken naar de kindvriendelijkheid van de processen, en naar 
de  gevolgen voor het kind. In een toekomstige editie van de Kinderrechtenmonitor 
zou deze kindvriendelijkheid aan de orde kunnen komen. Relevante vragen zijn of 
door de vervolging de verhoudingen in het gezin niet extra worden beschadigd en 
of het  opnemen van getuigenverklaringen geen negatief effect heeft op diegene die 
 bescherming wordt geboden.



BIJL AGE A

55  

Tabel 2.3

Kindermishandeling: strafrechtelijke aanpak 

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Aanpak 
kinder mis-
handeling

Op welke manier wordt rekening 
 gehouden met eventuele gevolgen voor 
het kind bij de strafrechtelijke aanpak van 
 kindermishandeling?

Onderzoek van  beleidsdocumenten, 
 jurisprudentie, en interviews met 
 professionals (bijv. advocaten)

In hoeverre worden kinderen betrokken 
bij het strafrechtelijke proces?

idem

In hoeverre wordt er aandacht besteed aan 
de mening van de kinderen?

idem

Zijn er wetten en regelgevingen met 
betrekking tot de bescherming van 
 minderjarigen tijdens de strafrechtelijke 
aanpak van kindermishandeling? 

idem

2.2 Minderjarige slachtoffers van geweld en kinderhandel

2.2.1 Behandeling van minderjarige slachtoffers van geweld

Volgens een recent advies van de Gezondheidsraad (2011) is er weinig bewijs voor de 
effectiviteit van behandelmethoden die gericht zijn op minderjarige slachtoffers van 
geweld. Het ligt niet in de lijn van verwachtingen dat deze situatie de komende jaren snel 
zal verbeteren. Gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behan-
delingen en trainingen kost veel tijd, ook omdat men effecten wil onderzoeken op de 
langere termijn. Desalniettemin kan in een volgende editie van de Kinderrechtenmo-
nitor in kaart worden gebracht welke onderzoeken op dit gebied zijn afgerond en welke 
resultaten deze hebben opgeleverd. Ook kan er een kleinschalig kwalitatief onderzoek 
opgezet worden naar de subjectieve ervaringen van slacht offers die in behandeling 
zijn, om zo inzicht te krijgen in hoe de omstandigheden waarin de behandeling plaats-
vindt kunnen worden verbeterd. Het onderzoek kan zich met name richten op de mate 
waarin er aandacht is voor: (1) de mening van het kind; (2) de  veiligheid van het kind; (3) 
de mogelijkheid van een onmiddellijke plaatsing in een veilige om geving; en (4) de te 
verwachten invloed van potentiële interventies op het welzijn van het kind en zijn/haar 
ontwikkeling en gezondheid (Bruning et al. 2011).
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Tabel 2.4

Behandeling van minderjarige slachtoffers van geweld

Thema Indicatoren Voorstel voor onderzoek

Effectiviteit
behandelingen

In hoeverre hebben behandelingen effect (op korte,
middellange, lange termijn)? 

Review van recent 
o nderzoek op dit gebied

Wat zijn ervaringen van minderjarige slachtoffers met 
 behandelingen (t.a.v. mening, veiligheid, snelheid van 
 plaatsing, invloed van interventies); hoe kunnen omstandig-
heden waarin behandeling plaatsvindt, verbeterd worden?

Interviews met 
 slachtoffers in 
 behandeling

Behandel-
plaatsen

Aantal behandelplekken voor minderjarige slachtoffers  
van geweld.

Registratiegegevens  
van instellingen 

Wat is de gemiddelde wachttijd voor een behandelplaats  
voor minderjarige slachtoffers van geweld?

idem 

2.2.2 Kinderhandel

Bij kinderhandel gaat het om het illegaal misbruiken van kinderen voor arbeid en/of 
prostitutie. In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor is onder andere het aantal 
slachtoffers van kinderhandel in kaart gebracht. In een volgende editie van de Kinder-
rechtenmonitor kan worden gemeld in welke mate er in beleid en in de praktijk aandacht 
is voor de identificatie van slachtoffers, aan de opvang en behandeling van slachtoffers, 
aan de vervolging van daders, en aan de preventie van kinderhandel. De te onderzoeken 
indicatoren zijn in onderstaande tabel te vinden; zij zijn grotendeels afgeleid van de 
indicatoren die zijn ontwikkeld door de European Union Agency for Fundamental Rights 
(FR A 2009). De indicatoren kunnen het beste worden onderzocht met behulp van een 
combinatie van analyses van beleidsdocumenten en interviews met betrokken profes-
sionals (politie, jeugdzorg).
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Tabel 2.5

Kinderhandel

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Identificeren 
van
(mogelijke)
slachtoffers

In hoeverre is er sprake van gespecialiseerde training 
(bijv. van professionals werkzaam in de jeugdzorg) en van 
 uitgewerkte protocollen voor het Identificeren van kinderen 
die een  verhoogd risico lopen om slachtoffer te worden van 
 mensenhandel?

Interviews met 
 professionals

In hoeverre zijn er richtlijnen ontwikkeld voor de bescherming
van persoonlijke informatie van minderjarige slachtoffers? 

Interviews met profes-
sionals en analyse van 
beleidsdocumenten

In hoeverre zijn er wettelijke bepalingen die ervoor zorgen 
dat minderjarige slachtoffers meteen een rechtspersoon krij-
gen toegewezen?

Analyse van beleids-
documenten

In hoeverre zijn er uitgewerkte protocollen voor het opsporen
en achterhalen van minderjarige slachtoffers van 
 kinderhandel?

Interviews met profes-
sionals en analyse van 
beleidsdocumenten

Opvang en 
behandeling 
van
slachtoffers

In hoeverre zijn er maatregelen gericht op het vinden van de 
passende zorg voor slachtoffers en een oplossing voor de 
lange termijn.

idem

In hoeverre wordt de kwaliteit van de diensten (woonplek, 
toegang tot ggz, passend onderwijs en/of baan) die aan 
slachtoffers wordt aangeboden gemonitord?

idem

Aantal behandelplaatsen voor minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel.

Interviews met 
 professionals

Wat is de gemiddelde wachttijd voor een behandelplaats 
voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel?

Interviews met profes-
sionals en analyse van 
beleidsdocumenten

Vervolging 
van daders

Welk bedrag wordt er ter compensatie aan slachtoffers van 
mensenhandel gemiddeld uitbetaald?

Interviews met 
 professionals

Op welke wijze worden de mensenhandelzaken waarbij 
 minderjarigen betrokken zijn afgedaan?

Interviews met profes-
sionals en analyse van 
registratiegegevens

Voorkomen 
van kinder-
ontvoering

In hoeverre zijn er maatregelen ontwikkeld om
mensenhandel van kinderen (in bepaalde kwetsbare 
 groepen) te voorkomen?

Interviews met profes-
sionals en analyse van 
beleidsdocumenten
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2.3 Minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting

In artikel 34 van het I V R K staat dat lidstaten ertoe verplicht zijn alle passende maat-
regelen te nemen om te voorkomen dat minderjarigen slachtoffer worden van seksuele 
uitbuiting. Volgens het protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en 
kinderpornografie zijn lidstaten minimaal verplicht om misdrijven met betrekking 
tot seksuele uitbuiting van kinderen strafbaar te stellen (artikel 3 uit het protocol), 
en  moeten zij zorgdragen voor een kindvriendelijk proces (artikel 8 uit het protocol). 
 Seksuele uitbuiting van kinderen is een actueel en gevoelig onderwerp in de Nederland-
se samenleving, vanwege een aantal grootschalige kinderpornozaken die de laatste tijd 
aan het licht zijn gekomen. Bij kinderporno gaat het in de meeste gevallen om seksueel 
misbruik waarvan beeldmateriaal wordt of is gemaakt (Bureau Nationaal Rapporteur 
Mensen handel 2011). Slachtoffers van kinderporno kunnen negatieve gevolgen onder-
vinden van het feit dat er seksueel geweld tegen hen is gepleegd, alsmede van het feit dat 
zij als object figuren op het kinderpornografische materiaal dat hiervan vervaardigd en/
of verspreid is (Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel 2011).
In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor is met name ingegaan op het aantal 
meldingen en het aantal verdachten van kinderporno. Registraties over aantal meldin-
gen en verdachten zeggen waarschijnlijk weinig over de werkelijke omvang van kinder-
porno in Nederland. Er is waarschijnlijk sprake van onderrapportage, onder meer als 
gevolg van een lage aangiftebereidheid. Bovendien gaat het hier om een verschijnsel dat 
niet eenvoudig is waar te nemen. Het bepalen van de omvang van het aantal gevallen 
en slachtoffers van kinderporno in Nederland is daarmee niet gemakkelijk. Daarnaast 
kleven aan gebruikelijke onderzoeksmethoden, zoals grootschalige survey-onderzoeken 
onder scholieren, in het geval van kinderporno ethische bezwaren. Mogelijk kan de 
zogenoemde capture-recapture strategie, ofwel vangst-hervangst strategie, die in het 
verleden is gebruikt om schattingen te maken van moeilijk toegankelijke populaties, 
zoals aantallen daklozen (Coumans et al. 2010), of moeilijk waarneembare verschijnse-
len, zoals huiselijk geweld (Van der Heijden et al. 2010), ook in dit geval een oplossing 
bieden. Ter voorbereiding van een onderzoek waarin deze strategie wordt gebruikt om 
de omvang van kinderporno te schatten, kan in een verkennend onderzoek de geschikt-
heid van een dergelijke schattingsmethode voor dit doel worden onderzocht en worden 
nagegaan welke data bestanden gegevens bevatten waarmee een dergelijke schatting is 
uit te voeren.
Het Kinderrechtencomité heeft in 2009 aangegeven bezorgd te zijn over het ontbreken 
van een allesomvattende nationale strategie om de handel in en seksuele uitbuiting 
van kinderen te voorkomen. Door middel van een analyse van beleidsdocumenten kan 
een overzicht gegeven worden van de maatregelen die de overheid heeft genomen om 
te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van seksuele uitbuiting, in het bijzonder 
kinderporno. Een onderzoek onder kinderen en jongeren kan informatie opleveren over 
de vraag in hoeverre kinderen en jongeren op de hoogte zijn van de gevaren van kinder-
porno en of zij weten hoe zij dienen te handelen als zij met kinderporno in aanraking 
komen. Hiertoe kunnen bijvoorbeeld een aantal vragen toegevoegd worden in lopend 
(survey)onderzoek.
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Tabel 2.6

Seksuele uitbuiting, kinderporno

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Prevalentie Hoeveel kinderen worden slachtoffer van 
kinderporno?

Onderzoek m.b.v. vangst-hervangst 
 schattingsstrategie

Maatregelen 
overheid

Wat doet de overheid om seksuele 
 uitbuiting van kinderen te voorkomen?

Onderzoek van beleidsdocumenten

Wat doet de overheid specifiek om 
 kinderporno te voorkomen?

idem 

Welke juridische maatregelen bestaan er 
om slachtoffers te beschermen en daders 
te vervolgen?

idem 

Kinderen Zijn kinderen en jongeren op de hoogte van 
kinderporno? En weten ze wat ze moeten 
doen als ze ermee in aanraking komen?

Onderzoek onder kinderen en jongeren 
(lopend onderzoek, bijvoorbeeld HBSC)

2.4 Internetrisico’s

Verschillende artikelen uit het I V R K zijn ook van toepassing op kinderen en het internet, 
zoals het recht op bescherming van privacy (artikel 16) en bescherming tegen vormen 
van exploitatie en geweld (artikel 34, 35 en 36). Vormen van exploitatie en geweld op het 
internet zijn digitaal pesten, digitale kinderlokkerij en misleidende online diensten. In 
de eerste Kinderrechtenmonitor is ingegaan op het aantal kinderen in de leeftijd van 
9 tot en met 16 jaar dat gebruik maakt van internet en hier negatieve ervaringen (porno-
grafische beelden, slachtoffer digitaal pesten, onprettige contacten met onbekenden) 
mee heeft. Het is wenselijk dat in toekomstige edities van de monitor ook het gebruik en 
de ervaringen van kinderen jonger dan 9 jaar periodiek wordt gevolgd.
In een verdiepend onderzoek kan bestudeerd worden wat de overheid doet om de pri-
vacy van kinderen op het internet te garanderen en hen te beschermen tegen negatieve 
reacties, en wat zij (nog meer) zou kunnen doen, al dan niet in samenwerking met 
bedrijven. En hoe kan er effectieve hulp worden geboden bij online problemen en hoe 
kunnen reguliere instanties voor offline problemen, zoals de jeugdzorg, hier een rol 
in spelen? Een andere belangrijke vraag is te identificeren welke vaardigheden en ken-
nis kinderen in staat stellen om op een veilige manier met internet om te gaan die op 
deze manier het risico op negatieve ervaringen doen verminderen. Het gaat hier dan 
niet alleen om technische/digitale vaardigheden, maar ook om vaardigheden die te 
maken hebben met sociale weerbaarheid. Verder is het van belang of kinderen zelf weten 
waar zij terecht kunnen voor hulp (offline en online); onlangs is er een ‘online meld-
knop’ gelanceerd.20 Een andere hieruit voortvloeiende vraag is hoe kinderen zich deze 

20 Zie http://www.vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?1435
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 vaardigheden en kennis het beste kunnen eigen maken, en welke rol ouders, de school 
en de overheid hier in kunnen of moeten spelen.

Tabel 2.7

Internetrisico’s 

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Online 
exploitatie  
en geweld

Aantal kinderen dat via het internet wel eens op een 
pijnlijke of gemene manier is behandeld (en op welke 
manier).

Enquête onder kinderen jonger 
dan 9 jaar, vergelijkbaar met 
EU Kids Online Onderzoek*

Aantal kinderen dat via het internet wel eens gemeen 
heeft gedaan tegen iemand.

idem

Aantal kinderen dat wel eens seksuele foto’s, plaatjes 
of video’s heeft gezien (en wat precies).

idem

Aantal kinderen dat wel eens seksuele berichten heeft 
ontvangen (en wat voor).

idem

Aantal kinderen dat wel eens een seksueel bericht 
heeft verstuurd of geplaatst op het internet.

idem

Aantal kinderen dat wel eens een website heeft gezien 
die niet voor hem/haar geschikt was; waar bijvoor-
beeld werd gesproken over zelfmoord, of drugs.

idem

Vaardig-
heden en 
kennis 
 kinderen

Welke vaardigheden stellen kinderen in staat om op 
een veilige manier met internet om te gaan, en in 
welke mate beschikken kinderen over deze vaardig-
heden?

Enquête onder kinderen, 
 vergelijkbaar met EU Kids 
Online onderzoek*

In welke mate zijn kinderen op de hoogte van waar zij 
terecht kunnen voor hulp (offline en online)?

idem

Rol van de 
overheid

Wat doet de overheid om kinderen te beschermen 
tegen online geweld en exploitatie? En hoe kan er 
effectief hulp worden geboden?

– Analyse van 
beleidsdocumenten

– Gesprekken met 
professionals

* Het EU Kids Online onderzoek (2006-2015) houdt zich bezig met internetrisico’s. Het SCP 
coördineert een team van onderzoekers in Nederland die deskundig zijn op het gebied van 
jongeren en internetrisico’s.
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Domein 3. Jeugdstrafrecht en vrijheidsbeneming

De eerste Kinderrechtenmonitor bevat cijfers over het (jeugd)strafrecht en jongeren 
die hun vrijheid ontnomen is. Het beeld dat hiermee wordt geschetst over de naleving 
van de kinderrechten is echter nog niet compleet. Om de informatievoorziening in de 
toekomst te verbeteren kunnen dan ook periodiek aanvullende cijfers gepresenteerd 
worden en kan naar bepaalde thema’s verdiepend onderzoek worden verricht. In dit 
hoofdstuk worden hiervoor suggesties gedaan. Wat betreft het ( jeugd)strafrecht wordt 
ingegaan op ‘een (meer) pedagogisch verantwoorde jeugdstrafzitting’, de berechting 
van 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht, nieuw beleid (het adolescen-
tenstrafrecht en de aanpak van problematische jeugdgroepen), en de DNA-afname bij 
en (justitiële) documentatie van minderjarigen. In het kader van vrijheidsbeneming wordt 
aandacht besteed aan minderjarigen in geslotenheid (politiecellen, voorlopige hechte-
nis, justitiële jeugdinrichtingen en accommodaties voor gesloten jeugdzorg), hun recht 
op bezwaar en juridische bijstand en hun recht op een menswaardige behandeling en 
bijzondere bescherming.

3.1 Jeugdstrafrecht

3.1.1 Een (meer) pedagogisch verantwoorde jeugdstrafzitting

Een deel van de minderjarigen die een strafbaar feit hebben begaan, krijgt te maken 
met het jeugdstrafrecht en moet voor de (kinder)rechter verschijnen. Volgens artikel 40 
lid 1 I V R K dient het pedagogische perspectief de basis van het jeugdstrafrecht te zijn. 
De eerste Kinderrechtenmonitor doet verslag van de onderzoeken van Ten Brummelaar 
en Kalverboer (2011) en Rap en Weijers (2011) die aandacht besteden aan het pedagogisch 
perspectief van het jeugdstrafrecht, en de jeugdstrafzitting in het bijzonder. Jongeren 
hebben met name recht op actieve deelname aan en begrip van het strafproces (artikel 12 
I V R K, General Comment No. 10 en 12). Jongeren die voor de rechter komen, blijken ech-
ter vaak geen inzicht in de rechtsprocedure te hebben en begrijpen vaak weinig van wat 
er tijdens de rechtszitting besproken wordt. Ze kennen hun eigen rechten onvoldoende 
en denken dat de (kinder)rechter geen goed beeld van hen heeft gekregen.
Voor een toekomstige monitor zou onder een grote groep jongeren onderzoek kunnen 
worden verricht (via vragenlijsten, mogelijk aangevuld met interviews en observaties) 
om met name na te gaan in hoeverre aanbevelingen uit de genoemde studies opgevolgd 
zijn. Is er sprake van een (meer) kindvriendelijke strafrechtelijke procedure? Tabel 3.1 
geeft een overzicht van mogelijke indicatoren.
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Tabel 3.1 

Een (meer) pedagogisch verantwoorde strafzitting 

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Partici-
patie

Zijn de jongeren zich bewust van hun rechten en plichten  tijdens 
het  strafproces?

Vragenlijsten  afnemen bij 
minderjarige ver dachten, 
 eventueel interviews en 
 observaties

Weten jongeren hoe zij zich moeten gedragen tijdens de  zitting? 
Weten ze wat er van hen verwacht wordt? 

idem 

Krijgen de jongeren voldoende de kans om hun eigen verhaal te 
belichten? 

idem

Hebben de jongeren een beeld van wat de rechter van hen wil 
weten?

idem

Hebben de jongeren het gevoel dat zij serieus genomen worden 
tijdens de zitting? Toont de rechter interesse in hun verhaal?

idem

Hebben de jongeren het idee dat de rechter een goed beeld van 
hen heeft gekregen?

idem

Begrip Zijn de jongeren voldoende geïnformeerd over de verschillende 
stappen in de strafrechtelijke procedure?

idem

Heeft de rechter de rol van de aanwezige personen in de zaal 
 uitgelegd?

idem

Begrijpen de jongeren wat er tijdens de zitting wordt gezegd? idem
Wordt er gecheckt of de jongere de informatie begrijpt en of de 
jongere goed wordt begrepen?

idem

Krijgen de jongeren tijdens de zitting voldoende uitleg (bijv. 
 motivatie waarom een bepaalde straf/maatregel wordt opgelegd)?

idem

Kunnen en durven de jongeren vragen te stellen als zij  bijvoorbeeld  
iets niet begrijpen?

idem

Krijgen de jongeren tijdens de zitting de kans uitleg te vragen aan 
hun advocaat en doen zij dit dan ook?

idem

Maakt de rechter de jongeren duidelijk wat de gevolgen zijn van het 
delict (voor het slachtoffer, en voor degenen om wie hij/zij geeft)? 

idem

Buddy Hebben jongeren een buddy/mentor? (Een onafhankelijk persoon 
die tijdens heel de strafprocedure beschikbaar is om het traject dat 
de jongeren doorlopen op een adequate wijze te ondersteunen en 
te begeleiden.)

idem

3.1.2 De berechting van 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht

Artikel 77b Sr biedt de mogelijkheid om – in strijd met artikel 37 en 40 I V R K – het vol-
wassenenstrafrecht toe te passen bij 16- en 17-jarigen. Dit kan indien de ernst van het 
gepleegde feit, de persoonlijkheid van de dader dan wel de omstandigheden waar onder 
het feit is gepleegd daartoe aanleiding geven. In de eerste Kinderrechtenmonitor is reeds 
gerapporteerd over het aantal minderjarigen dat volgens het  volwassenen strafrecht 
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(art. 77b Sr) berecht wordt. Om dit beter in perspectief te kunnen plaatsen zou in 
een volgende monitor kunnen worden gemeld hoeveel 16- en 17-jarigen volgens het 
jeugdstrafrecht zijn veroordeeld. Er is ook nog weinig bekend over de toepassingsvoor-
waarden van het volwassenenstrafrecht bij minderjarigen. Een volgende monitor zou 
hierop kunnen inzoomen: in hoeverre hangt de toepassing van art. 77b Sr af van het 
type delict, de persoonlijkheid van de dader en/of de omstandigheden waaronder het 
delict is gepleegd? Wat zijn de redenen (van rechters) om het volwassenenstrafrecht toe 
te passen? Ook kan aandacht worden besteed aan de opgelegde straffen uit het volwasse-
nenstrafrecht aan minderjarigen. Om wat voor soort sancties gaat het bijvoorbeeld? Wat 
is de duur van de straf? En hoeveel minderjarigen worden er (als gevolg van toepassing 
art.77b Sr) geplaatst in detentiecentra of andere strafrechtelijke inrichtingen bestemd 
voor volwassenen (zie tabel 3.2)? Om deze vragen te kunnen beantwoorden zouden 
gegevens opgevraagd kunnen worden bij het WODC of CBS, en kunnen uitspraken van 
recht banken bestudeerd worden.

Tabel 3.2

Volwassenenstrafrecht bij 16- en 17-jarigen

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Jeugd-
strafrecht

Aantal 16- en 17-jarigen dat volgens het jeugdstrafrecht wordt 
berecht (afgezet tegen het aantal jongeren dat volgens het 
 volwassenenstrafrecht wordt berecht).

WODC/CBS

Patroon 
 toepassing
77b Sr

Welke redenen worden aangedragen (door rechters) om 
 artikel 77b Sr toe te passen?

Rechtbankgegevens
(uitspraken)

Aantal toepassingen art. 77b Sr naar type delict. WODC/CBS
Is er (naast het type delict) een patroon in de toepassingen, 
naar bijv. persoonlijkheid dader en omstandigheden?

Rechtbankgegevens

Uitvoering 
77b Sr

Uitvoering 77b Sr, naar type straf. WODC/CBS, Rechtbank-
gegevens

Gemiddelde duur opgelegde straf onder het 
 volwassenenstrafrecht.

Rechtbankgegevens

In hoeveel gevallen pakte de straf zwaarder uit dan de 
 maximumstraf volgens het jeugdstrafrecht?

idem

Hoe wordt een straf onder art. 77b Sr ten uitvoer gelegd? (bijv. 
het aantal/aandeel 16- en 17-jarigen dat in detentiecentra of 
andere strafrechtelijke inrichtingen bestemd voor  volwassenen 
wordt geplaatst, inclusief Jovo-afdeling).

idem

3.1.3 Nieuw beleid: adolescentenstrafrecht en de aanpak van problematische 
jeugdgroepen

Hoewel er al een aantal jaren een afname van de jeugdcriminaliteit zichtbaar is, pleit 
het huidige kabinet voor een steeds strenger jeugdstrafrecht gericht op repressie en 
harder straffen (UNICEF en Defence for Children 2011). Zoals ook in de eerste editie van 
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de Kinderrechtenmonitor wordt besproken, is het kabinet bijvoorbeeld voornemens 
een adolescentenstrafrecht in te voeren. Dit betekent een verharding en verzwaring van 
het jeugdstrafrecht voor de groep 16- en 17-jarigen. Een voorbeeld van een nieuwe 
maatregel voor deze groep is de verhoogde maximale detentieduur; die zou verdub-
beld kunnen worden van twee naar vier jaar. Ook mag de rechter in de toekomst bij 
een ernstig gewelds- of zedendelict niet langer volstaan met een taakstraf. Tevens is 
het plan om de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) te voorzien van een wettelijke 
time-out regeling. Hiermee kunnen jeugdigen die niet naar behoren meewerken aan 
hun behandelprogramma tijdelijk gedetineerd worden. Verder wordt gesproken over de 
mogelijkheid om een PIJ-maatregel (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) om te 
zetten in een T BS (ter beschikking stelling). Dit brengt met zich mee dat een levenslange 
opsluiting voor de minderjarige realiteit kan worden. Al deze maatregelen staan op 
gespannen voet met de uitgangspunten van het I V R K. Uit artikel 3, 37 en 40 (en General 
Comment No. 10) volgt bijvoorbeeld dat op alle minderjarigen een apart jeugdstraf-
recht van toepassing dient te zijn. Artikel 37 stelt bovendien dat vrijheidsbeneming van 
 minderjarigen een laatste redmiddel moet zijn en slechts voor de kortst mogelijke duur 
mag worden toegepast.
Als het adolescentenstrafrecht daadwerkelijk wordt ingevoerd kan de toepassing van de 
daarmee gepaard gaande nieuwe strafrechtelijke mogelijkheden ten aanzien van 16- en 
17-jarigen cijfermatig in kaart worden gebracht (zie tabel 3.3a). Hierbij kan onder meer 
gedacht worden aan het aantal van hen dat jeugddetentie krijgt opgelegd voor een lan-
gere duur dan twee jaar, en het aantal PIJ-maatregelen dat wordt omgezet in een T BS.

Tabel 3.3a

Adolescentenstrafrecht

Thema Indicatoren
Voorstel 
 onderzoek

Sanctie Welke typen ‘sancties’ krijgen verdachte 16- en 17-jarigen opgelegd 
(in  aantallen/procenten)? (Bijv. jeugddetentie, taakstraf, geldboete, Halt.)

Nog niet mogelijk

Detentie duur Het aantal 16- en 17-jarigen dat jeugddetentie krijgt opgelegd voor  
een  langere duur dan twee jaar.

idem 

Time-outs 
GBM

Aantal minderjarigen bij wie een ‘time-out’ is toegepast in het kader  
van de GBM.

idem 

De duur van de ‘time-outs’ die zijn toegepast in het kader van de GBM. idem 
TBS Het aantal PIJ-maatregelen dat wordt omgezet in een ter

beschikking  stelling.
idem 

Een stevige aanpak van zogeheten criminele jeugdgroepen21 is een ander speer-
punt van het huidige kabinet, zo valt eveneens te lezen in de eerste editie van de 

21 In de publicatie van Ferwerda en Van Ham (2010) wordt de term criminele jeugdgroep toegelicht, 
evenals de termen overlastgevende en hinderlijke jeugdgroep.
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Kinderrechtenmonitor. De minister van Veiligheid en Justitie stelt in het kader van het 
‘actieprogramma criminele jeugdgroepen’ (T K 2010/2011) dat binnen twee jaar alle 89 
criminele jeugdgroepen aangepakt moeten zijn. Ook stimuleert de minister de gemeen-
ten om de regierol ten aanzien van de aanpak van overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen 
te intensiveren. In een komende Kinderrechtenmonitor kan aandacht worden besteed 
aan de aanpak van problematische groepen (zie tabel 3.3b). Zo kan in het kader van 
artikel 40 I V R K (recht op pedagogische behandeling) gekeken worden naar de wijze 
waarop de aanpak gestalte krijgt. Wordt er bijvoorbeeld juist vooral ingezet op repres-
sie? In het bijzonder kan aandacht uitgaan naar de sleutelfiguren die de minister wil 
aanpakken; zij zouden anderen kunnen meesleuren in hun overlastgevende en crimineel 
gedrag (T K 2010/2011). Ook kunnen preventieve maatregelen in kaart gebracht worden. 
De  minister wil voorkomen dat ‘jongeren een criminele carrière tegemoet gaan of – door 
deel uit te maken van deze groepen – een volgende stap in hun criminele carrière ma-
ken’. Preventieve maatregelen acht hij dan ook van essentieel belang, bijvoorbeeld om 
jongere broertjes en zusjes van het criminele pad af te houden (T K 2010/2011, p. 1 en 3). 
Daarnaast kan ingegaan worden op de vraag of er in verband met de strengere aanpak 
van (criminele) jeugdgroepen mogelijk sprake is van een risico op stigmatisering van 
minderjarigen die als ‘bendelid’ worden geoormerkt; dit zou namelijk op gespannen 
voet staan met het I V R K (artikel 40). Te denken valt bijvoorbeeld aan jongeren die van-
wege hun ‘lidmaatschap’ opgenomen worden in een register (terwijl ze geen strafblad 
hebben).

Tabel 3.3b

Problematische jeugdgroepen

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Prevalentie Aantal minderjarigen dat onderdeel uitmaakt van 
 problematische jeugdgroepen
(criminele, overlastgevende en hinderlijke groepen).

Schatting op basis 
van politieregistraties 
( shortlistmethodiek)

Maatregelen Aantal aangepakte jeugdbendes in het afgelopen jaar. Politieregistraties
Welke concrete maatregelen neemt de overheid (gemeentes) 
om criminele, overlastgevende en hinderlijke groepen aan te 
pakken? Zet men in op een pedagogische behandeling 
en/of op repressie?

Analyse van beleid, 
 interviews met 
 professionals (politie)

Hoe worden sleutelfiguren (strafrechtelijk) aangepakt? idem
Welke preventieve maatregelen worden er genomen? 
(Bijv. om jongere broertjes en zusjes (van leden van 
 jeugdgroepen) van het criminele pad af te houden).

idem

Registraties Aantal leden van een problematische jeugdgroep dat is 
 opgenomen in een register.

(Politie)registraties 

Aantal/aandeel geregistreerde leden van problematische 
 jeugdgroepen dat geen strafblad heeft.

(Politie)registraties 
(gekoppeld aan Justitieel 
Documentatie Systeem: 
strafblad)
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3.1.4 DNA-afname bij en (justitiële) documentatie van minderjarigen

Gegevens van kinderen en jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en/of 
justitie kunnen op verschillende manieren geregistreerd worden. Hierbij kan gedacht 
worden aan politieregisters, de DNA-databank, en het Justitieel Documentatie Systeem 
(dat bijvoorbeeld geraadpleegd wordt in geval van een aanvraag voor een Verklaring 
Omtrent het Gedrag). Het registreren van de gegevens van jeugdigen kan een stigmati-
serend effect hebben en lijkt niet in overeenstemming met het I V R K (bijv. artikel 16 en 
40), waarin gesproken wordt over de privacy en bevordering van de herintegratie van 
minderjarige verdachten en veroordeelden in de samenleving.

ProKid
Om risicojongeren vroeg op te sporen heeft de politie voor kinderen tot 12 jaar het signa-
leringsinstrument ProKid ontwikkeld (Abraham et al. 2011). De signalering gebeurt aan 
de hand van bestaande politiegegevens (meldingen van kinderen met politie contacten, 
en meldingen van incidenten op hun woonadres, zoals huiselijk geweld). Het gebruik 
van ProKid betekent een aantasting van de privacy van kinderen (een schending van 
artikel 16 I V R K), maar is soms noodzakelijk voor de preventie van delinquent en asoci-
aal gedrag (artikel 3 I V R K). De eerste Kinderrechtenmonitor rapporteert op basis van 
eenmalig onderzoek over het aantal kinderen tot twaalf jaar dat over een periode van 
drie maanden via Prokid gemeld is. Voor volgende edities zou aan de hand van de poli-
tieregistraties periodiek in kaart gebracht kunnen worden hoeveel kinderen er jaarlijks 
bij Prokid gemeld worden. Vanwege het veelvuldig voorkomen van systeem- of registra-
tiefouten of meldingen op basis van irrelevante incidenten (Abraham et al. 2011) is het 
eveneens van belang zicht te krijgen op het aantal gevallen waarbij er sprake is van een 
onterechte melding. Verder zou aandacht besteed kunnen worden aan de transparan-
tie rondom ProKid: in hoeverre hebben ouders en kinderen zicht op (de wijze waarop 
risico- en beschermende factoren zijn gewogen in) hun ProKid-dossier? Hoe worden 
ze geïnformeerd? En hoe lang worden de gegevens opgeslagen? Politiekorpsen zouden 
hierover benaderd kunnen worden (zie tabel 3.4).

DNA-afname
Vanwege de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden kunnen minderjarige veroordeel-
den ouder dan twaalf jaar verplicht worden om DNA-materiaal af te staan. Zoals ook in 
de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor is aangegeven, komt er volgens staats-
secretaris geen aparte bepaling in de wet voor DNA-afname voor minderjarigen. Dit 
betekent dat gegevens van minderjarigen nog steeds twintig tot dertig jaar bewaard 
kunnen worden in de DNA-databank. In een volgende Kinderrechtenmonitor zou aan 
de hand van rechtbankgegevens in kaart gebracht kunnen worden hoe vaak er bezwaren 
worden ingediend tegen afname van DNA-materiaal bij minderjarigen, en hoe vaak deze 
gegrond zijn verklaard (zie tabel 3.4).
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Verklaring Omtrent het Gedrag
Het Kinderrechtencomité stelt (conform artikel 3, 16 en 40 lid 2 I V R K) dat strafrechtelijke 
documentatie na afloop van een strafrechtelijke sanctie verwijderd zou moeten worden 
en in ieder geval niet in het nadeel van een minderjarige wetsovertreder mag werken 
(Bruning et al. 2012). In de eerste Kinderrechtenmonitor is in dit kader weergegeven 
van hoeveel minderjarigen een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
is afgewezen vanwege een strafrechtelijke veroordeling. Een weigering tot afgifte van 
een VOG kan nadelige consequenties hebben voor jongeren, omdat zij hiermee onder 
meer belemmerd kunnen worden in het vinden van een stageplek of baan. Een vol-
gende monitor zou dan ook bijvoorbeeld (aan de hand van rechtbankgegevens) in kaart 
kunnen brengen hoeveel jongeren in (hoger) beroep gaan tegen de afwijzing van hun 
VOG -aanvraag. Om de omvang van de groep beter in perspectief te kunnen plaatsen zou 
daarnaast nagegaan kunnen worden hoe het aantal minderjarige wetsovertreders van 
wie de VOG -aanvraag geweigerd is zich verhoudt tot het totaal aantal VOG -aanvragen 
van deze groep jongeren. Ook zou ingegaan kunnen worden op de redenen voor het 
afwijzen van een VOG, waarbij de afwijzingen bijvoorbeeld uitgesplitst kunnen worden 
naar het type delict. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) beslist 
(namens de minister van Justitie) of de jongeren al dan niet een VOG krijgen. Verdiepend 
onderzoek zou zich kunnen richten op de vraag in hoeverre jongeren afzien van VOG -
aanvraag omdat op voorhand verwacht wordt dat de VOG toch niet verkregen wordt (zie 
tabel 3.4). Jongeren met een strafrechtelijke veroordeling, en eventueel professionals 
(zoals advocaten), zouden hierover bevraagd kunnen worden.

Tabel 3.4 

DNA-afname en justitiële documentatie

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Prokid Aantal kinderen dat jaarlijks gemeld wordt via Prokid. Politieregistraties
In hoeveel gevallen was er sprake van een onterechte melding 
in ProKid?

idem

In hoeverre hebben ouders en kinderen zicht op (de afweging van 
risico- en beschermende factoren in) hun ProKid-dossier?

Informeren bij 
 politiekorpsen

Hoe worden ouders en kinderen geïnformeerd over het 
 ProKid-dossier?

idem

Hoe lang worden de gegevens van de kinderen opgeslagen? idem
DNA Aantal gevallen waarin bezwaar is gemaakt tegen DNA-afname 

van minderjarigen.
Rechtbankgegevens 

Aantal keren dat dit bezwaar gegrond is verklaard. idem
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Tabel 3.4 (vervolg)
Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

VOG Aantal geweigerde VOG’s aan minderjarige wetsovertreders 
(bij aanvraag minderjarig of meerderjarig) in verhouding tot het 
totaal aantal aanvragen van deze groep jongeren.

COVOG 

Reden voor weigering (bijv. aantal afgewezen VOG-aanvragen 
 uitgesplitst naar type delict/omstandigheden).

idem

Aantal keren dat in (hoger) beroep is gegaan bij een afgewezen 
VOG van jongeren.

Rechtbankgegevens/
Raad van State

In hoeverre zien jongeren af van een VOG-aanvraag? Interviews/vragen-
lijsten onder jongeren 
met een strafrechtelijke 
 veroordeling, eventueel 
met professionals

3.2 Vrijheidsbeneming

3.2.1 Minderjarigen in geslotenheid

Vanwege (een verdenking van) het plegen van een strafbaar feit kan minderjarigen 
hun vrijheid worden ontnomen. Zij worden bijvoorbeeld vastgehouden op het politie-
bureau en vervolgens mogelijk in een justitiële jeugdinrichting geplaatst. Jongeren die 
bepaalde probleemgedragingen vertonen en bescherming nodig hebben, kunnen in 
een accommodatie voor gesloten jeugdzorg terechtkomen. Artikel 37 (lid b) I V R K stelt 
dat minderjarigen slechts in het uiterste geval van hun vrijheid beroofd mogen worden, 
en dan enkel voor de kortst mogelijke duur. De gegevens uit de eerste Kinderrechten-
monitor kunnen onder andere op dit gebied aangevuld worden.

Minderjarigen in politiecellen
Minderjarigen die verdacht worden van een strafbaar feit kunnen tijdelijk worden 
vastgehouden op het politiebureau om daar bijvoorbeeld verhoord te worden. Gaat het 
om vervelend en storend gedrag, dan wordt er waarschijnlijk naar gestreefd dat de 
minderjarige dezelfde dag nog naar huis kan. Als er echter meer aan de hand is en er 
extra politieonderzoek nodig is, dan kan het zo zijn dat een minderjarige verdachte 
dagenlang op het politiebureau moet verblijven (Berger en Van der Kroon 2011). 
Het verblijf van een minderjarige in een cel op het politiebureau staat op gespannen 
voet met lid c van artikel 37 I V R K: minderjarigen wier vrijheid wordt benomen, moeten 
gescheiden verblijven van volwassenen, bij voorkeur in faciliteiten die speciaal voor 
jeugdigen zijn ontwikkeld.22

In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor is in kaart gebracht hoeveel minder-
jarige verdachten in verzekering zijn gesteld. Deze jongeren hebben ten minste één 

22 Kinderrechtencomité. General Comment no. 10, CRC /C /GC /10, 25 april 2007, §85.
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nacht in een politiecel doorgebracht. De Nederlandse wetgeving maakt het mogelijk 
om het verblijf van minderjarigen in een politiecel na de fase van inverzekeringstelling 
te laten doorlopen (inbewaringstelling) in geval van plaatsgebrek in justitiële jeugdin-
richtingen of bij problemen met het vervoer.23 De wettelijke maximumtermijn van het 
verblijf van een minderjarige in een politiecel is voor 12 t/m 15-jarigen gesteld op negen 
dagen en vijftien uur, en voor 16- en 17-jarigen op zestien dagen en vijftien uur. Deze ter-
mijn is erg lang in verhouding tot andere Europese landen, zoals Duitsland, België en 
Finland, waar minderjarige verdachten maximaal 24 uur op het politiebureau mogen 
verblijven. Over de daadwerkelijke duur van het verblijf van minderjarigen in Neder-
landse politiecellen zijn echter geen cijfers beschikbaar. Ook ontbreken cijfers over de 
leeftijd van minderjarigen die op het politiebureau een of meerdere nachten moeten 
doorbrengen (Berger en Van der Kroon 2011). Het ministerie van Veiligheid en Justitie en/
of de politie zouden gevraagd kunnen worden hierover meer duidelijkheid te verschaffen 
voor een volgende Kinderrechtenmonitor. Daarnaast kan aandacht worden besteed aan 
de maatregelen die genomen worden om het aantal minderjarigen dat in een politiecel 
moet verblijven, terug te dringen (zie tabel 3.5).

Tabel 3.5

Minderjarigen in politiecellen

Thema Indicatoren Voorstel voor onderzoek

Prevalentie Aantal minderjarigen dat na de fase van inverzekeringstelling 
in een politiecel verblijft (inbewaringstelling).

Politieregistraties, 
 ministerie V&J

Aantal minderjarigen in politiecellen, uitgesplitst naar 
 leeftijd .

idem 

Duur verblijf Duur van het verblijf van minderjarigen in politiecellen, 
ook uitgesplitst naar leeftijd.

idem

Maatregelen Wat doet de overheid om het aantal minderjarigen in 
 politiecellen terug te dringen? (bijv. alternatieven voor 
 inverzekeringstelling op het politiebureau)

Analyse van beleid 
( eerder onderzoek)

Voorlopige hechtenis van minderjarigen
Na afloop van de inverzekeringstelling wordt besloten of een minderjarige langer vast-
gehouden moet worden (inbewaringstelling). Hiermee begint de voorlopige hechtenis 
(Berger en Van der Kroon 2011). In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor zijn 
reeds gegevens gepresenteerd over het aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis in 
een J J I  en de gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis. Het Kinderrechtencomité 
raadt in het kader van artikel 37 I V R K aan te verzekeren dat een jeugdige verdachte zo 
spoedig mogelijk uit voorlopige hechtenis wordt vrijgelaten.24 Ook in artikel 493 lid 1 Sv. 
is opgenomen dat de voorlopige hechtenis zo snel mogelijk moet worden geschorst.25 

23 Artikel 16a BJJ (Beginselenwet justitiële Jeugdinrichtingen).
24 General Comment No. 10, CRC /C /GC /10, 25 april 2007, §80-81.
25 Schorsing maakt geen einde aan de voorlopige hechtenis, maar heeft tot gevolg dat de 

 vrijheidsbeneming wordt onderbroken.
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Voor volgende edities van de Kinderrechtenmonitor zouden dan ook op basis van recht-
bankgegevens periodiek cijfers kunnen worden gepresenteerd met betrekking tot de 
schorsingen van de voorlopige hechtenis bij minderjarigen. Er kan dan gelet worden op 
‘direct schorsen’, dat bij de voorgeleiding bij de rechter-commissaris gebeurt. Het houdt 
in dat de jeugdige dan niet in voorlopige hechtenis in een justitiële inrichting komt, 
maar wel gebonden kan zijn aan strikte voorwaarden in het kader van de schorsing van 
de voorlopige hechtenis. Ook kan gekeken worden naar schorsingen die binnen veertien 
dagen plaatsvinden, aangezien de voorlopige hechtenis dan tijdens de fase van inbewa-
ringstelling (en voor of bij aanvang van de gevangenhoudingfase) wordt geschorst. Dit 
geeft inzicht in het aantal schorsingen bij de eerste raadkamerzitting. Vaak worden er 
bijzondere voorwaarden aan een schorsing verbonden, waaraan de jeugdige zich moet 
houden. Voorbeelden daarvan zijn verplicht contact met de jeugdreclassering, een loca-
tieverbod en het verbod om met bepaalde vrienden om te gaan. In een volgende editie 
van de Kinderrechtenmonitor kan dit eveneens aandacht krijgen. Daarnaast zou kunnen 
worden ingegaan op alternatieven voor voorlopige hechtenis in de vorm van 24-uur per 
dag opsluiting, zoals huisarrest of nachtdetentie. Hoe vaak zijn dergelijke alternatieven 
ingezet? En wat onderneemt de overheid om de inzet van alternatieven te stimuleren? 
Tabel 3.6 geeft een overzicht van de indicatoren die een plek kunnen krijgen in een vol-
gende monitor. Veelal kunnen registraties van de Raad voor de Rechtspraak/rechtbanken 
geraadpleegd worden om de indicatoren in kaart te brengen

Tabel 3.6

Voorlopige hechtenis

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Aantal 
 schorsingen

Aantal schorsingen direct na het bevel inbewaringstelling (als 
p ercentage van het totaal aantal bevelen inbewaringstelling).

Registraties van 
Raad voor de 
 Rechtspraak/
Rechtbanken

Aantal schorsingen van de voorlopige hechtenis binnen 14 dagen na 
het bevel inbewaringstelling (als percentage van het aantal minder-
jarigen dat na het bevel inbewaringstelling in een JJI  is geplaatst) .

idem

Bijzondere 
voor-
waarden

Aantal toepassingen van bijzondere voorwaarden in kader van 
schorsing van de voorlopige hechtenis.

idem

Om wat voor bijzondere voorwaarden gaat het? idem
Gemiddelde duur dat minderjarigen zijn gebonden aan de 
 bijzondere voorwaarden in het kader van schorsing van de 
 voorlopige hechtenis.

idem

Alterna-
tieven

Aantal keer dat er alternatieven zijn opgelegd voor voorlopige 
hechtenis als vorm van vrijheidsbeneming door 24 uur per dag 
opsluiting (bijv. huisarrest of nachtdetentie).

idem

Welke maatregelen worden genomen (door de overheid) om de 
inzet van alternatieven te stimuleren?

Analyse van beleid
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Minderjarigen in justitiële jeugdinrichtingen
Minderjarigen brengen de fase van voorlopige hechtenis meestal door in een justitiële 
jeugdinrichting (J J I). Daar verblijven ook jongeren die door de rechter veroordeeld zijn 
tot jeugddetentie of een PIJ-maatregel (‘plaatsing in een inrichting voor jeugdigen’) 
(Van der Leij 2011). In de eerste monitor is weinig aandacht besteed aan jongeren in J J I ’s. 
In een volgende editie van de monitor kan onder andere gerapporteerd worden over het 
aantal jongeren dat een J J I  in- en uitstroomt en hun gemiddelde verblijfsduur (zie tabel 
3.7). De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) houdt feiten en cijfers bij van justitiële inrich-
tingen. Wat de verblijfsduur betreft kan het door de invoering van verplichte nazorg zo 
zijn dat jongeren een jaar langer vastzitten als zij zich na afloop van een PIJ-maatregel 
niet aan de voorwaarden houden. Hierdoor is de maximale duur van de PIJ-maatregel 
verhoogd van zes naar zeven jaar (UNICEF en Defence for Children 2011). Hoe vaak 
komt dit in praktijk voor? In een volgende monitor kan ook ingegaan worden op maat-
regelen van de overheid om het aantal jongeren in justitiële jeugdinrichtingen terug 
te dringen, bijvoorbeeld door het invoeren van alternatieven voor vrijheidsbeneming. 
Zo kan een rechter besluiten om in plaats van jeugddetentie of een PIJ-maatregel een 
Gedrags beïnvloedende Maatregel op te leggen (T K 2009/2010a), bestaande uit een of 
meer trainingen of behandelingen gericht op gedragsverandering (Raad voor de Kinder-
bescherming 2012). Bij de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie 
(OBJD) kan opgevraagd worden hoe vaak een GBM opgelegd wordt.

Tabel 3.7

Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Instroom Instroom jongeren in JJI, in aantallen naar verblijfstitel 
( jeugddetentie, PIJ-maatregel, voorlopige hechtenis26).

Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI)

Verblijfsduur De gemiddelde verblijfsduur van de jongeren in een JJI, 
naar verblijfstitel.

idem

Uitstroom Aantal jongeren dat de JJI  verlaat, naar verblijfstitel. idem

Capaciteit Hoeveel (bruikbare) plaatsen zijn er voor jongeren 
 beschikbaar in de JJI’s?

idem

Bezetting Wat is de bezettingsgraad? idem

PIJ-maatregel 7 jaar Aantal keer dat jongeren vanwege een PIJ-maatregel 
zeven jaar vastzitten. 

idem 

Voorwaardelijke straf Hoe vaak wordt er (on)voorwaardelijke jeugddetentie 
 opgelegd?

WODC/CBS

Maatregelen Welke maatregelen worden genomen om plaatsing in een 
JJI  terug te dringen? (bijv. (frequentie) inzet alternatieven, 
zoals GBM)

Analyse van beleid, 
(inzet GBM: OBJD)

26 In de eerste monitor worden de instroom, uitstroom en de verblijfsduur van voorlopig in hechtenis 
genomen personen in een J J I  al genoemd. 
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Minderjarigen in gesloten jeugdzorg
Gesloten jeugdzorg is een vorm van zorg en behandeling bedoeld voor jongeren met 
dusdanig ernstige gedragsproblemen dat ze een gevaar vormen voor zichzelf en/of 
anderen en bescherming nodig hebben (Rijksoverheid). Plaatsing in een instelling voor 
gesloten jeugdzorg is sinds 1 januari 2008 mogelijk vanwege een wijziging van de Wet op 
de jeugdzorg. Tot die tijd werden jongeren met een civielrechtelijke maatregel in een J J I 
geplaatst, samen met jongeren die daar vanwege een strafrechtelijke maatregel verble-
ven (T K 2009/2010b). Met ingang van 1 januari 2010 worden er in beginsel geen jongeren 
meer in een J J I  geplaatst met de civielrechtelijke maatregel ‘machtiging gesloten jeugd-
zorg’27 (Van der Leij 2011). Net als de jongeren die in een J J I  (of politiecel) verblijven, 
zijn jongeren in accommodaties voor gesloten jeugdzorg (tijdelijk) van hun vrijheid 
 benomen.

Tabel 3.8

Jongeren in gesloten jeugdzorg

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek 

Wachtlijst Aantal jongeren in gesloten jeugdzorg dat op een wachtlijst 
staat voor een andere vorm van jeugdzorg.

Registraties  gesloten 
jeugdzorg instellingen

Doorstroming 
naar open  
setting

Hoe lang duurt het gemiddeld voordat jongeren 
doorstromen naar een meer open setting?

idem

Behandeling Hoe lang duurt het gemiddeld voordat in gesloten 
jeugdzorg met een (passende) behandeling wordt gestart?

idem

Alternatieven Welke (niet-vrijheidsbenemende) alternatieven zijn er in de 
praktijk voor plaatsing in een instelling voor gesloten jeugd-
zorg? En hoe vaak worden die aangewend?

Analyse van beleid, 
registraties van de 
verantwoordelijke 
instellingen

In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor wordt gerapporteerd over het aantal 
jongeren dat in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg is geplaatst en over de 
gemiddelde duur van het gesloten jeugdzorgtraject. Uit een verkenning van de Algemene 
Rekenkamer (T K 2009/2010c) komt naar voren dat een deel van de jeugdigen met meer-
voudige problemen onnodig in de gesloten jeugdzorg verblijft, en dat een deel van de 
jeugdigen onnodig lang in gesloten jeugdzorg verblijft. Dit is in strijd met het I V R K (arti-
kel 37). Het is echter niet duidelijk hoeveel kinderen onterecht of te lang in een gesloten 
instelling zitten. Een komende Kinderrechtenmonitor zou hier meer licht op kunnen 
werpen (zie tabel 3.8). Daarbij kan onder meer gelet worden op wachtlijsten voor andere 

27 In de Wet op de jeugdzorg (artikel 29k lid 2) is een uitzonderingsbepaling opgenomen voor 
jongeren die op basis van een veroordeling zijn opgenomen in een J J I  op het tijdstip waarop een 
machtiging wordt verleend.
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vormen van jeugdzorg.28 Deze wachtlijsten kunnen er immers voor zorgen dat jeugdigen 
(ten onrechte) in gesloten jeugdzorg worden geplaatst, en dat het doorstromen van jeug-
digen in de gesloten jeugdzorg naar lichtere (open) vormen van jeugdzorg beperkt wordt.

3.2.2 Bezwaar en juridische bijstand

Minderjarigen moeten de rechtmatigheid van hun vrijheidsbeneming kunnen aan-
vechten, zo is neergelegd in artikel 37 lid d I V R K. Het Kinderrechtencomité29 stelt in dit 
kader dat elke minderjarige die van zijn of haar vrijheid is beroofd het recht heeft om de 
geldigheid daarvan binnen 24 uur voor te leggen aan een bevoegde, onafhankelijke en 
onpartijdige autoriteit en recht heeft op een snelle beslissing.30 Hoe vaak gebeurt dit? En 
hoe lang duurt het voordat er een beslissing is genomen? Dit zijn vragen die in een vol-
gende editie van de Kinderrechtenmonitor beantwoord kunnen worden aan de hand van 
rechtbankgegevens (zie tabel 3.9).
In het kader van artikel 37 lid d I V R K hebben jongeren die hun vrijheid is ontnomen 
tevens recht op juridische bijstand. Nagegaan kan worden of deze jongeren wel op de 
hoogte worden gesteld van dit recht en welke mogelijkheden er binnen politiebureaus, 
J J I ’s, en gesloten jeugdzorginstellingen bestaan tot het verkrijgen van juridische infor-
matie en bijstand. Minderjarigen zouden hierover bevraagd kunnen worden (via bv. een 
vragenlijst), en het beleid van politiebureaus, J J I ’s en gesloten jeugdzorginstelling zou 
op dit punt bekeken kunnen worden.
Het Kinderrechtencomité benadrukt dat de rechtsbijstand aan minderjarigen kosteloos 
zou moeten zijn (General Comment No. 10). Er is in de praktijk echter een groep kinderen 
en jongeren31 die nog steeds geen aanspraak kan maken op gratis rechtsbijstand (voor-
afgaand aan en) tijdens het politieverhoor (Berger en Van der Kroon 2011). In een volgen-
de monitor kan met behulp van politieregistraties worden vastgesteld wat de omvang is 
van deze groep.

28 In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor is reeds aangegeven hoeveel kinderen en jonge-
ren wachten op geïndiceerde jeugdzorg.

29 General Comment no. 10, 25 april 2007, §83.
30 ‘Het eerste moment waarop minderjarigen hun mening geven over de insluiting is tijdens het po-

litieverhoor. Na de inverzekeringstelling kunnen zij zich echter gedurende maximaal drie dagen en 
vijftien uur niet of nauwelijks uitlaten over hun opsluiting.[…] Er is in die periode geen mogelijkheid 
om eerder naar de rechter te gaan. […] De periode van drie dagen en vijftien uur waarbinnen een 
minderjarige verdachte moet zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris is langer dan de 24 uur 
die het Kinderrechtencomité voorschrijft. […] Deze leemte in de Nederlandse wet wordt mogelijk 
opgevuld. In het Conceptwetsvoorstel Rechtsbijstand en politieverhoor d.d. 15 april 2011 is een 
bepaling opgenomen die verdachten de mogelijkheid geeft om de vrijheidsbeneming tijdens de 
inverzekeringstelling voor te leggen aan de rechter.’(Berger en Van der Kroon 2011, p. 72-73).

31 ‘Dat zijn kinderen onder de twaalf jaar, minderjarigen die zichzelf melden op het bureau en min-
derjarigen die voor lichte zaken (overtredingen) worden vastgehouden.’ (p. 68.)
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Tabel 3.9

Bezwaar en juridische bijstand

Thema Indicatoren Voorstel voor onderzoek

Bezwaar Aantal gevallen waarin de wettigheid van de vrijheidsberoving 
van een minderjarige wordt betwist (hoger beroep).

Rechtbankgegevens

Hoe lang duurt het vervolgens voordat er over de geldigheid 
van de vrijheidsberoving beslist wordt? (Termijnen van beroep)

idem

Aantal gevallen waarin besloten wordt de vrijheidsbeneming 
(niet) te beëindigen.

idem

Juridische 
bijstand

In hoeverre worden minderjarigen die van hun vrijheid 
 ontnomen zijn, ingelicht over hun recht op juridische bijstand?

Analyse van beleid politie-
bureaus/instellingen; 
minder jarigen bevragen (via 
 vragenlijst) van wie de vrijheid 
 ontnomen is (geweest)

Welke mogelijkheden bestaan er binnen de inrichtingen/
politiebureaus tot het verkrijgen van juridische informatie en 
bijstand?

idem

Aandeel/Aantal minderjarigen dat geen toegang heeft tot 
(gratis) rechtsbijstand op het politiebureau. 

Politieregistraties 

3.2.3 Menswaardige behandeling en bijzondere bescherming

In een toekomstige editie van de Kinderrechtenmonitor kan meer zicht gegeven worden 
op de (menswaardige) behandeling en bescherming van minderjarigen wier vrijheid 
is ontnomen (zie tabel 3.10 voor een overzicht van mogelijke indicatoren). Het betreft 
jongeren die in een politiecel, justitiële jeugdinrichting of accommodatie voor gesloten 
jeugdzorg verblijven. Het I V R K stelt specifieke eisen aan behandeling en bejegening 
van jongeren tijdens hun vrijheidsbeneming. Zo dienen zij te worden behandeld met 
menselijkheid en met eerbied voor de waardigheid inherent aan de menselijke persoon, 
en zodanig dat rekening wordt gehouden met de behoeften van een persoon van zijn of 
haar leeftijd (artikel 37). Ook dienen hun inspraak (artikel 12 I V R K) en privacy (artikel 
16 en 40 I V R K) gewaarborgd te zijn. Bovendien hebben minderjarigen die hun vrijheid 
is benomen, recht op bijzondere bescherming (artikel 20 I V R K). Gegevens hierover 
zullen deels al verzameld worden, bijvoorbeeld door inspectiebezoeken of via ander 
(eenmalig of periodiek) onderzoek.32 Daarnaast zal het nodig zijn aanvullende gegevens 
te verzamelen, bijvoorbeeld via het afnemen van interviews (mogelijk in de vorm van 
focusgroepen) of vragenlijsten bij jongeren die hun vrijheid zijn (of waren) kwijtgeraakt .
Wat betreft de zojuist genoemde (menswaardige) behandeling van minderjarigen die 
hun vrijheid is benomen, dient ten eerste te worden toegezien op zijn of haar recht op 

32 Aangezien dit (nog) niet altijd duidelijk is, is in tabel 3.10 veelal aangegeven wat geschikte onder-
zoeksmethoden/bronnen zouden zijn, ongeacht of de gegevens reeds verzameld (zullen) worden 
of dat er nieuw onderzoek nodig is. 
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contact met familieleden door middel van correspondentie of bezoeken (zoals vastgelegd 
in lid c van artikel 37 I V R K). In een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor kan 
worden ingegaan op de vraag in hoeverre deze jongeren daadwerkelijk contact (kunnen) 
onderhouden met hun familie. Worden de jongeren bijvoorbeeld geïnformeerd over hun 
recht op contact? En hoe vaak zijn de jongeren bijvoorbeeld bezocht door hun familie-
leden?
In het kader van artikel 16 en 40 kan er ook op gelet worden of de privacy van minderja-
rigen gewaarborgd is in politiecellen, justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzor-
ginstellingen. Hebben de jongeren het gevoel dat hun privéleven gerespecteerd wordt? 
Wordt er bijvoorbeeld vaak naar binnen gekeken als jongeren op hun kamer/cel zitten?
In een volgende monitor kan eveneens meer zicht gegeven worden op (vrijheids)beperkende 
maatregelen die aan jongeren worden opgelegd en als mensonterend ervaren kunnen wor-
den, zoals het in afzondering plaatsen en visitatie. Dit staat immers op gespannen voet 
met artikel 37 lid c. Hierbij kan licht geworpen worden op vragen als het aantal keren dat 
dergelijke maatregelen worden opgelegd en de mate waarin de jongeren op de hoogte 
waren van de reden voor de toepassing ervan.
Minderjarigen die hun vrijheid ontnomen is, hebben het recht om een klacht in te 
dienen,33 niet alleen vanwege de oplegging van een (vrijheids)beperkende maatregel, 
maar ook als zij om een andere reden vinden dat zij niet goed behandeld worden. Het 
verblijf op het politiebureau kan bijvoorbeeld een grote impact hebben op jongeren en 
soms zelfs een traumatische ervaring zijn. Uit onderzoek blijkt dat sommige jongeren 
– naar eigen zeggen – geconfronteerd worden met zaken als grof taalgebruik en uitschel-
den door de politie, te strakke handboeien, intimidatie, discriminatie, disproportioneel 
geweld en onvoldoende eten of drinken (Berger en Van der Kroon 2011). Klachten hier-
over kunnen ingediend worden bij de Commissies voor Politieklachten. Er bestaat echter 
onduidelijkheid over het aantal en de aard van de klachten die door minderjarigen (of 
hun ouders) worden ingediend; deze worden niet apart geregistreerd (Berger en Van der 
Kroon 2011). De Commissies zouden dan ook verzocht kunnen worden de klachten wel 
apart te registreren. Als de minderjarige of de ouders het niet eens zijn met de beslissing 
van de Commissie dan kunnen de klacht en de wijze van afhandeling worden voorgelegd 
aan de Nationale Ombudsman of de Kinderombudsman. Ook de helpdesk van Defence 
for Children krijgt klachten binnen (Berger en Van der Kroon 2011). In een volgende 
editie van de Kinderrechtenmonitor kan ingegaan worden op de klachten van minder-
jarigen in politiecellen. Ook klachten van jongeren in J J I ’s en gesloten jeugdzorg kunnen 
aandacht krijgen. In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor is al wel gerappor-
teerd over het gemiddeld aantal (gegronde) klachten in deze instellingen. In een vol-
gende monitor kan meer inzicht worden verkregen in de aard van de klachten. Ook kan 
nagegaan worden of minderjarigen die van hun vrijheid beroofd zijn wel op de hoogte 
worden gesteld van hun klachtrecht.
Zoals gezegd hebben minderjarigen die (tijdelijk) niet kunnen verblijven in het gezin 
waartoe ze behoren recht op bijzondere bescherming (artikel 20 I V R K). In dit kader is 

33 Kinderrechtencomité. General Comment no. 10, 25 april 2007, §89.
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het van belang aandacht te besteden aan incidenten die zich voordoen op politie bureaus, 
in J J I ’s en in instellingen voor gesloten jeugdzorg, zoals ongevallen met letsel, (pogin-
gen tot) suïcide en weglopen uit een instelling voor gesloten jeugdzorg. In de eerste edi-
tie van de Kinderrechtenmonitor is reeds aangegeven hoeveel jongeren er (in 2010) zijn 
weg gelopen. Wanneer jongeren weglopen uit de accommodatie voor gesloten jeugdzorg 
kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan (Bruning et al. 2011). Voor een volgende moni-
tor kan dan ook in kaart worden gebracht welke maatregelen getroffen worden als een 
kind weggelopen is, en wat de snelheid is waarmee op vermissingen wordt gereageerd. 
Inzicht in preventieve maatregelen is eveneens van belang.
Verder hebben jongeren op grond van artikel 12 het recht om gehoord te woorden en hun 
mening vrijelijk te uiten, waarbij passend belang wordt gehecht aan hun mening. In dit 
verband is het relevant in een volgende Kinderrechtenmonitor aandacht te  besteden aan 
zogeheten jongerenraden in J J I ’s en accommodaties voor gesloten jeugdzorg. Wordt er in 
elke instelling regelmatig een jongerenraad georganiseerd? En zijn jongeren er tevreden 
over?

Tabel 3.10

Menswaardige behandeling en bijzondere bescherming 

Thema Indicatoren Voorstel voor onderzoek 

Contact Worden jongeren die hun vrijheid is ontnomen (adequaat) 
geïnformeerd over hun recht op contact met zijn of haar 
 familie?

Analyse beleid instellingen, 
vragenlijst/interviews  jongeren

Is er in de huisregels een regeling opgenomen m.b.t. 
bezoek(tijden)?

Bestuderen huisregels van 
instellingen

Aandeel jongeren dat bezocht is door (of zelf op bezoek 
geweest is bij) familieleden? 

Vragenlijst jongeren

Mate waarin de jongeren op een andere manier contact 
( kunnen) houden met familie (bijv. telefonisch/schrijven).

Analyse beleid instellingen, 
vragenlijst jongeren

Tevredenheid van jongeren over duur bezoektijd. Vragenlijst/interviews
jongeren

Tevredenheid van jongeren over hoe vaak ze bezoek mogen 
ontvangen/mogen bellen/schrijven.

idem

Privacy In hoeverre hebben minderjarigen die hun vrijheid is ont-
nomen het gevoel dat hun privacy gerespecteerd wordt?

Vragenlijst/interviews  jongeren

Wordt er vaak door de politie/bewaarder/groepsleiders naar 
binnen gekeken als jongeren in hun kamer/cel zitten?

idem 

Kunnen jongeren in JJI’s/gesloten jeugdzorg ergens apart 
gaan zitten als zij geen zin hebben in de groep?

idem

(Vrijheids)
beperkende 
maat-
regelen

Aantal in afzondering geplaatste jongeren in een JJI  of 
 accommodatie voor gesloten jeugdzorg.

Registraties instellingen

Aantal keer dat andere (vrijheids)beperkende maatregelen 
zijn toegepast (ook op politiebureau).

idem

Mate waarin jongeren op de hoogte waren van de reden van 
de toepassing van de maatregel.

Analyse beleid instellingen, 
vragenlijst/interviews  jongeren
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Tabel 3.10 (vervolg)
Thema Indicatoren Voorstel voor onderzoek 

Klachten Worden de jongeren geïnformeerd over hun klachtrecht? Vragenlijst/interviews  jongeren
In hoeverre weten jongeren waar ze een klacht kunnen 
 indienen?

idem

Aantal en aard van de (gegronde) klachten m.b.t. het verblijf 
van minderjarigen in een politiecel.

Kinderombudsman/  Natio-
nale Ombudsman, helpdesk 
Defence for Children, en Com-
missies voor de politieklachten 
(verzoeken om ook naar leef-
tijd te registreren).

Wat is de aard van de (gegronde)klachten in de gesloten 
 jeugdzorg en JJI’s?

Jeugdzorg Nederland 
( klachtencommissies)

Tevredenheid van jongeren over de snelheid en manier 
waarop hun klacht wordt afgehandeld.

Vragenlijst/interviews  jongeren

Incidenten Aantal incidenten onder minderjarigen in het afgelopen 
jaar op politiebureaus, in JJI’s en gesloten jeugdzorg.

Inspectie jeugdzorg, 
registraties politiebureaus

Aard van de incidenten. idem
Welke maatregelen worden getroffen wanneer een jongere 
weggelopen is uit een accommodatie voor gesloten jeugd-
zorg?

Analyse van beleid instellingen, 
interviews met professionals34

Snelheid waarmee op vermissingen wordt gereageerd. idem
Welke maatregelen worden genomen om te voorkomen 
dat jongeren weglopen?

idem

Jonge-
renraad 
(alleen JJI 
en gesloten 
jeugdzorg)

Wordt er in de instelling regelmatig een jongerenraad 
 georganiseerd? Hoe vaak?

Analyse beleid instellingen, 
interviews professionals

Zijn er bepaalde voorwaarden om deel te mogen nemen 
aan de jongerenraad?

idem

In hoeverre worden de vragen en opmerkingen van de 
 jongeren in de jongerenraad besproken?

Vragenlijst/interviews jongeren 

Tevredenheid van jongeren over de jongerenraad. idem
Aandeel jongeren dat op de hoogte is van (wat) de 
jongerenraad (doet).

idem

In een volgende kinderrechtenmonitor zou (aan de hand van vragenlijsten of interviews 
met professionals) ook aandacht uit kunnen gaan naar extra kwetsbare jongeren in een 
gesloten omgeving. Er blijkt sprake te zijn van een forse oververtegenwoordiging van 
licht verstandelijk beperkte (LV B) jongeren in het justitiële systeem (R SJ 2011). Dit zijn jongeren 
met een IQ tussen 50 en 70, of tussen 70 en 85 met een verminderd sociaal aanpas-
singsvermogen. Uit onderzoek van de R SJ (2011) blijkt dat ingesloten LV B-jongeren 

34 Zie ook bijv. Inspectie Jeugdzorg (2010). Vermissingen gesloten jeugdzorg. Hoe gaan instellingen voor 
gesloten jeugdzorg in 2009 om met vermissingen. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg. 
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ondergesneeuwd dreigen te raken; deze jongeren worden vaak niet herkend terwijl 
ze kwetsbaar zijn en een specifieke benadering nodig hebben (een behandeling met 
veel mogelijkheid tot oefenen en herhalen, liefst in kleinere groepen met lotgeno-
ten). ‘Vroegtijdige signalering is een voorwaarde voor een adequate aanpak waardoor 
ernstige gedragsproblematiek en recidive zouden kunnen worden verminderd of 
voorkomen’ (UNICEF en Defence for Children 2011, p. 17). In een volgende editie van de 
Kinderrechtenmonitor zou dan ook ingegaan kunnen worden op de screening, behande-
ling en nazorg van (ex-)ingesloten LV B-ers. In tabel 3.11 worden mogelijke indicatoren 
gepresenteerd.

Tabel 3.11

LVB-jongeren

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

LVB-jongeren
 in gesloten 
jeugdzorg

In hoeverre wordt er in JJI’s en gesloten jeugdzorginstellingen 
gescreend op IQ?

Interviews met 
professionals (of 
vragenlijsten)

In hoeverre zijn er kleinere groepen/gespecialiseerde plaatsen 
voor LVB-jongeren in JJI’s en de gesloten jeugdzorg?

idem

In hoeverre krijgen LVB-jongeren in JJI’s en gesloten jeugdzorg 
een aangepaste behandeling (eenduidige evidence based basis-
methodiek voor gedragsinterventies met veel herhaling en 
oefening en duidelijke regels)? 

idem

Hoe ziet de nazorg van (ex-)ingesloten LVB-jongeren eruit? 
Krijgen zij de gelegenheid geleidelijk te wennen aan vrijheden, 
wordt er nadrukkelijk een vinger aan de pols gehouden?

idem
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Domein 4. Toereikende levensstandaard

Hieronder wordt besproken welke indicatoren toegevoegd zouden kunnen worden op 
het gebied van welvaart van kinderen – kinderen in armoede, vrijheidsbesteding en sociale 
 uitsluiting, en zwerfjongeren – en gezondheid van kinderen – ongezond leefgedrag, gehan-
dicapte kinderen, kinder- en zuigelingensterfte en toegang tot gezondheidszorg. Ook 
wordt aangegeven op welke manier deze indicatoren onderzocht kunnen worden.

4.1 Welvaart van kinderen

4.1.1 Kinderen in armoede

In het kader van artikel 27 van het Kinderrechtenverdrag (‘Ieder kind heeft recht op een 
levensstandaard die voldoende is voor zijn of haar lichamelijke, geestelijke, intellec-
tuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling’) is het van belang om aandacht te 
hebben voor armoede onder kinderen. In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor 
zijn cijfers gepresenteerd over het aantal kinderen dat in armoede leeft in Nederland. 
Er wordt echter verder niet ingegaan op de leefomstandigheden van deze kinderen en 
in hoeverre ze afhankelijk zijn van hulp. Te denken valt aan de mate waarin arme gezin-
nen met kinderen gebruik maken van noodvoorzieningen als de Voedselbank. Volgens 
het Kinderrechtenverdrag zijn het in eerste instantie de ouders die moeten zorgen voor 
een passende levensstandaard, maar de overheid heeft de plicht om de ouders hierbij 
te helpen (artikel 27). Wanneer hier behoefte aan is, moet de overheid dus zorgen voor 
programma’s gericht op materiële bijstand en ondersteuning, met name wat betreft voe-
ding, kleding en huisvesting. In een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor kan 
hier aandacht aan worden besteed. Vanuit de overheid en gemeenten zijn er regelingen 
om arme gezinnen te ondersteunen. Daarnaast zijn er verschillende maatschappelijke 
organisaties die zich inzetten voor arme gezinnen, zoals Stichting Leergeld.  Recentelijk 
is echter geconstateerd dat arme kinderen onvoldoende bereikt worden, met name 
kinderen van werkende armen en gering sociaal redzamen (I T J 2011). Het zal lastig zijn 
om het gebruik van alle regelingen in kaart te brengen, aangezien dit per gemeente zal 
verschillen. Maar er kan aansluiting gezocht worden bij het vervolgonderzoek dat het 
Integraal Toezicht Jeugdzaken (I T J) in vier gemeenten uitvoert. Daarnaast zou door 
middel van vragenlijstonderzoek onder arme gezinnen en analyse van administratieve 
bestanden inzichtelijk kunnen worden gemaakt in hoeverre arme gezinnen (niet-)
gebruik maken van verschillende voorzieningen en welke redenen er zijn voor niet-
gebruik.
Overigens is er een aantal jaren geleden onderzoek gedaan door het SCP naar niet-
gebruik van regelingen voor inkomensvoorzieningen vanuit de overheid, zoals toesla-
gen, kwijtscheldingen en tegemoetkomingen. Dit onderzoek betrof alle huishoudens, 
dus niet alleen gezinnen met kinderen. Hieruit kwam naar voren dat een substantieel 
deel van de huishoudens die er recht op hebben geen beroep doet op deze voorzienin-
gen. Maar niet-gebruik kwam niet zozeer voor onder de meest kwetsbare groepen zoals 
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laagopgeleiden, eenoudergezinnen en niet-westerse migranten (Wildeboer Schut en 
Hoff 2007).
Er kan ook gekozen worden om een globale analyse te doen van (veranderingen in) het 
overheidsbeleid. In het regeerakkoord is het beleidscriterium om aanspraak te maken 
op allerlei gemeentelijke regelingen bijvoorbeeld teruggebracht van 120% naar 110% van 
het sociaal minimum (V V D/CDA 2010). Door middel van een analyse op administratieve 
bestanden zou in kaart kunnen worden gebracht hoeveel gezinnen met kinderen hier-
door niet (meer) in aanmerking komen voor inkomensvoorzieningen en vergoedingen.

Tabel 4.1

Armoede onder kinderen 

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Gebruik 
van voor-
zieningen

Gebruik van hulp om in de eerste behoeften te voorzien, 
zoals de Voedselbank, Leger des Heils.

Vragenlijstonderzoek onder 
arme gezinnen

Redenen om niet gebruik te maken van nood-
voorzieningen.

idem

(Niet-)gebruik van inkomensvoorzieningen zoals 
 toeslagen en tegemoetkomingen.

Analyse van administratieve 
bestanden

Redenen om niet gebruik te maken van 
 inkomensvoorzieningen.

Vragenlijstonderzoek onder 
arme gezinnen

Overheids-
beleid

Regelingen van de overheid met betrekking tot armoede. Analyse van overheidsbeleid 
en administratieve bestanden

4.1.2 Vrijetijdsbesteding en sociale uitsluiting

Artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag wijst erop dat kinderen recht hebben op rust 
en vrije tijd, om te spelen en op recreatie, en om deel te nemen aan kunst en cultuur. 
In dit verband behandelde de eerste Kinderrechtenmonitor de deelname van kinde-
ren aan georganiseerde activiteiten in de vrije tijd, zoals het lid zijn van een sport- of 
muziekvereniging. Het niet meedoen aan dergelijke activiteiten wordt gezien als een 
onderdeel van sociale uitsluiting (Roest et al. 2010). In de toekomst kunnen meer aspec-
ten van sociale uitsluiting in de Kinderrechtenmonitor worden opgenomen. Er kan 
dan gebruik worden gemaakt van indicatoren die binnen het SCP-project ‘Armoede 
en sociale uitsluiting bij kinderen’ (Asouk) ontwikkeld zijn. Onderdeel van sociale uit-
sluiting is bijvoorbeeld materiële deprivatie (waaronder zaken als het niet hebben van 
een computer of eigen slaapkamer, of het niet regelmatig krijgen van nieuwe kleren of 
schoenen. Een ander aspect van sociale uitsluiting bij kinderen is onvoldoende sociale 
participatie (zoals niet afspreken met vrienden thuis, niet of nauwelijks een uitstapje 
maken zoals naar de  dierentuin, pretpark of museum of niet op vakantie gaan). Een 
laatste dimensie van sociale uitsluiting is het wonen in een onveilige of kindonvriende-
lijke buurt (Roest et al. 2010). Deze indicatoren zijn door het SCP eenmalig onderzocht. 
Voor de  Kinderrechtenmonitor zou een periodieke meting van deze aspecten van sociale 
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uitsluiting kunnen plaatsvinden. Er is overigens ook nog een vierde dimensie van sociale 
uitsluiting, te weten normatieve integratie (zie Roest et al. 2010). Deze dimensie behelst 
de naleving van de waarden en normen die in de samenleving gangbaar zijn. Voor kin-
deren is deze dimensie gemeten aan de hand van spijbel-, pest- en delinquent gedrag. 
Maar aangezien deze zaken niet binnen het huidige domein over een toereikende levens-
standaard vallen, wordt deze dimensie hier achterwege gelaten.
Ook is het van belang om in te gaan op de mening van kinderen over dergelijke aspecten 
van sociale uitsluiting, in het kader van artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag (het kind 
heeft het recht om zijn of haar mening te geven over alle zaken die het kind aangaan). 
In vragenlijstonderzoek zou bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar de mening 
van kinderen over hun buurt of over de beschikbaarheid van vrijetijdsvoorzieningen. 
Zo bestaan er diverse initiatieven om kinderen te betrekken bij ‘kindvriendelijkheid’ van 
musea (bijv. museumbende, museuminspecteurs). Hoeveel kinderen doen hieraan mee, 
of zouden eraan willen meedoen?
Tot slot is buitenspelen in de eerste Kinderrechtenmonitor niet uitgebreid aan de 
orde gekomen. Buitenspelen is laagdrempelig en tegelijkertijd gezond voor kinde-
ren. Een natuurlijke manier van bewegen helpt om op normaal gewicht te blijven, 
het bevordert de lichamelijke motoriek en evenwicht, en het leert kinderen met 
elkaar om te gaan. Er komt echter steeds minder ruimte waar kinderen zorgeloos 
 buiten  kunnen spelen (door het toenemende verkeer en de toenemende bebouwing) 
(www. platformbuitenspelen.nl). Vandaar dat er verschillende initiatieven ontstaan om 
het  plezierig en veilig buitenspelen van kinderen te bevorderen. Ook is het van belang, 
opnieuw in het kader van artikel 12, om te kijken of kinderen (als doelgroep) betrokken 
worden bij het ontwerpen van de speelplaatsen. Internationaal onderzoek (Play England 
2009) maakt onderscheid naar indicatoren op het gebied van participatie, toeganke-
lijkheid, kwaliteit en tevredenheid volgens de perceptie van kinderen zelf. Dergelijke 
indicatoren zouden overgenomen kunnen worden. Er hebben overigens al kleinere 
onderzoeken plaatsgevonden (met circa 450 kinderen) naar het buitenspelen van kinde-
ren in opdracht van Jantje Beton. In een van deze onderzoeken is bijvoorbeeld ingegaan 
op hoe vaak kinderen buitenspelen, en hoe buitenspelen volgens de kinderen nog leuker 
gemaakt zou kunnen worden.
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Tabel 4.2

Vrijetijdsbesteding en sociale uitsluiting

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Sociale 
 uitsluiting

Aspecten van materiële deprivatie. Vragenlijstonderzoek, indicatoren over-
nemen uit het Asouk-project van het SCP

Aspecten van sociale participatie. idem
Aspecten met betrekking tot de veiligheid  
en kindvriendelijkheid van de buurt.

idem

Mening en betrokkenheid van kinderen  
over aspecten van sociale uitsluiting.

Vragenlijstonderzoek, hierbij kan ten 
dele aansluiting gevonden worden bij het 
 Asouk-project van het SCP

Buiten  
spelen

Aantal kinderen dat ten minste 4 uur per 
week buiten speelt.

Vragenlijstonderzoek

Toegang tot en kwaliteit van speelplaatsen 
buiten.

idem

Betrokkenheid van kinderen bij plannen/ 
ontwerpen van speelplaatsen buiten.

idem

4.1.3 Zwerfjongeren

Zwerfjongeren vormen een kwetsbare groep als het de naleving van de rechten van het 
kind betreft. Van deze kinderen wordt een aantal belangrijke rechten uit het verdrag 
geschonden (zoals het recht op ontwikkeling en het recht op een passende levens-
standaard (artikel 27 van het I V R K)). In de eerste Kinderrechtenmonitor is weergegeven 
hoeveel kinderen tot 18 jaar naar schatting dagelijks op straat zwerven. In het vervolg 
kan ook in kaart gebracht worden welke voorzieningen er zijn voor zwerfjongeren en 
in hoeverre zwerfjongeren zelf worden betrokken bij het vinden van een oplossing 
voor hun situatie. Een belangrijke voorwaarde om daadwerkelijk tot een verbetering 
te komen is namelijk het participeren van de zwerfjongeren zelf bij het vinden van een 
oplossing voor hun problemen (op grond van artikel 12 van het I V R K). Er is echter al veel 
onderzoek gedaan en in uitvoering op dit terrein. Hieruit kan nog veel informatie wor-
den verkregen, waardoor het niet opportuun lijkt om extra (verdiepend) onderzoek op te 
zetten voor de Kinderrechtenmonitor.
Ten eerste publiceert de Algemene Rekenkamer reeds sinds 2002 met regelmaat over 
opvang en voorzieningen voor zwerfjongeren (zie www.rekenkamer.nl). Verder is er in 
2011 een literatuurstudie verschenen over zwerfjongeren (Fransen en Van den Handel 
2011) waarin opvang en voorzieningen worden beschreven. Daarnaast is er in 2008 een 
driejarig project gestart, genaamd ‘Combating Youth Homelessness’. Dit project wordt 
gecoördineerd door Movisie Internationaal, en is een onderzoek over en met zwerf-
jongeren in een viertal landen waaronder Nederland. Ten slotte is de Volksbond, een 
Amsterdamse organisatie voor zorg, wonen en dagbesteding voor dak- en thuislozen, in 
2007 begonnen met het project PAja!, dat staat voor Participatie Audit (zwerf-)jongeren 
Amsterdam. De idee van dit project is dat (zwerf )jongeren in opvangvoorzieningen zelf 
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hun begeleiding en opvang beoordelen. Inmiddels is het Verwey-Jonker Instituut betrok-
ken bij deze methodiek en wordt het in meerdere gemeenten toegepast. Voorts is ook 
duidelijk dat de overheid aandacht heeft voor de problematiek rondom zwerfjongeren, 
zo blijkt uit een in december 2011 verschenen brochure ‘Zwerfjongeren. Aanpak en ach-
tergrond voor beleid’ (ministerie van V WS 2011).

Tabel 4.3

Zwerfjongeren

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Opvang en voor zieningen Welke opvang en voorzieningen 
bestaan er voor zwerfjongeren? 

Analyse van beleid en secundaire 
analyse van bestaand onderzoek

Hoeveel jongeren maken gebruik  
van deze voorzieningen?

Secundaire analyse van bestaand 
onderzoek

Mening en betrokkenheid 
van zwerfjongeren zelf

In hoeverre vinden zwerfjongeren 
dat er voldoende opvang is en wat 
vinden ze van de kwaliteit?

idem

In hoeverre worden zwerfjongeren 
zelf gevraagd naar oplossingen?

idem

4.2 Gezondheid van kinderen

4.2.1 Ongezond leefgedrag

Volgens artikel 24 van het Kinderrechtenverdrag heeft ieder kind recht op een zo goed 
mogelijke gezondheid. In dit verband is in de eerste editie van de Kinderrechten-
monitor gekeken naar indicatoren omtrent ongezond leefgedrag van kinderen en zijn 
welvaartsziekten aan de orde gekomen. Er is aangegeven dat ongezond leefgedrag en 
welvaartsziekten meer voorkomen binnen een aantal kwetsbare groepen, maar het 
aantal groepen waarnaar onderscheid werd gemaakt, was nog beperkt. Met name met 
het oog op preventie zou in een volgende monitor meer verschillen tussen groepen 
 opgenomen kunnen worden, bijvoorbeeld naar opleidingsniveau en type gezin (zoals 
een- of twee-oudergezin). Dan zou gebruikgemaakt kunnen worden van bestaand 
 onderzoek zoals het HBSC en de Peilstations van het Trimbos instituut.
Ongezond leefgedrag kan ziekte als gevolg hebben. Het is dan ook belangrijk dat er 
voldoende aandacht is voor het voorkomen ervan. In de eerste Kinderrechtenmonitor 
is nog geen aandacht besteed aan het bestaan van preventieprogramma’s vanuit de over-
heid om bijvoorbeeld het aantal kinderen met overgewicht of overmatig alcohol- en 
drugsgebruik terug te dringen. Te denken valt aan campagnes of voorlichting, bijvoor-
beeld ‘smaaklessen’ (praktische lessen over voeding en voedsel) voor kinderen in het 
basisonderwijs. Voor een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor kan met behulp 
van een analyse van beleid een beeld geschetst worden van het overheidsbeleid ten aan-
zien van (de preventie van) welvaartsziekten bij kinderen.
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Verder is het van belang om te kijken naar de rol van kinderen zelf. Kinderen hebben 
tenslotte zelf de meeste invloed op hun gedrag. In hoeverre zijn kinderen bekend met de 
risico’s van bepaald gedrag en in hoeverre zijn ze bekend met verschillende welvaarts-
ziekten? Tevens is het in het kader van artikel 12 van het I V R K belangrijk om te onder-
zoeken in hoeverre kinderen de kans krijgen om mee te denken bij het ontwikkelen van 
campagnes en projecten (onder andere op school). Interviews met kinderen kunnen zich 
richten op hun kennis over de gevolgen van ongezond gedrag en het voorkomen van de 
verschillende welvaartsziekten, en op wat er gedaan kan worden – onder andere door 
de overheid – als preventie. Daarnaast kan analyse van beleid uitwijzen in hoeverre kin-
deren betrokken worden bij het ontwikkelen van bepaalde campagnes of een bepaald 
beleid.

Tabel 4.4

Gezondheid

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Verschillen tussen 
groepen kinderen

Verschillen in ongezonde leefgewoonten en 
welvaartsziekten naar geslacht, opleidings-
niveau, etniciteit, gezinstype etc.

Secundaire analyse van bestaand 
onderzoek, zoals HBSC

Overheidsbeleid Preventieprogramma’s van de overheid 
met betrekking tot ongezond gedrag en 
 welvaartsziekten.

Analyse van beleid

Kennis en betrokken-
heid van kinderen

In hoeverre zijn kinderen op de hoogte 
van de gevolgen van ongezond gedrag en 
 verschillende welvaartsziekten?

Interviews met kinderen

In hoeverre worden kinderen betrokken 
bij het ontwikkelen van campagnes en 
 projecten (o.a. voor op school)?

Interviews met kinderen en 
analyse van beleid

4.2.2 Gehandicapte kinderen

Speciale aandacht in het Kinderrechtenverdrag gaat uit naar kinderen met een lichame-
lijke of verstandelijke handicap. Net als ieder kind hebben zij volgens artikel 23 van het 
I V R K recht op een volwaardig en behoorlijk leven in omstandigheden die de waardig-
heid van het kind verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen en actieve deelneming aan 
het gemeenschapsleven vergemakkelijken. Maar voor gehandicapte kinderen geldt dat 
zij veelal extra belemmeringen ondervinden bij de uitoefening van hun rechten.
In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor zijn cijfers gepresenteerd van het 
aantal kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Deze cijfers waren 
gebaseerd op schattingen die inmiddels eveneens zijn verouderd. Voor een volgende 
monitor zouden meer recente en zo exact mogelijke cijfers over het aantal gehandicapte 
kinderen verkregen kunnen worden. Meerdere instituten (zoals het CBS, SCP en T NO) 
hebben hierover maten ontwikkeld (Kooiker 2006). Eén of meer van deze maten zou 
in nieuw onderzoek kunnen worden gehanteerd. Daarnaast is in de eerste editie nog 
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geen  aandacht besteed aan de verdere uitoefening van de rechten van kinderen met 
een handicap. Op het gebied van de gezondheidszorg, werkgelegenheid en toegang tot 
onderwijs zou in een komende Kinderrechtenmonitor gekeken kunnen worden welke 
voorzieningen de overheid heeft voor kinderen met een handicap, en in welke mate 
daarvan wordt gebruikgemaakt. Analyse van beleid en interviews onder gehandicapte 
kinderen en/of hun ouders kunnen hierin meer inzicht verschaffen. De onderwijs-
mogelijkheden voor kinderen en jongeren met een handicap zullen bij het bespreken 
van domein 5 (onderwijs) aan bod komen.
Ten slotte is het belangrijk dat kinderen met een handicap ook kunnen participeren bij 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van het overheidsbeleid (artikel 12 van het I V R K). Ook dit 
kan voor een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor onderzocht worden. Hier-
over kunnen kinderen met hun handicap of hun ouders geïnterviewd worden.

Tabel 4.5

Gehandicapte kinderen

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Prevalentiecijfers Actuele cijfers over het aantal 
gehandicapte kinderen.

OJO-onderzoek SCP

Gebruik van 
 voorzieningen

Welke voorzieningen en financiële 
 tegemoetkomingsregelingen zijn er vanuit 
de overheid aanwezig voor kinderen met 
een handicap?

Analyse van beleid

In hoeverre maken gehandicapte kinderen 
gebruik van deze voorzieningen? 

Interviews met kinderen met een 
handicap en/of hun ouders

Betrokkenheid 
van gehandicapte 
 kinderen

In hoeverre worden kinderen met een 
 handicap betrokken bij de ontwikkeling 
van overheidsbeleid?

Analyse van beleid en interviews 
met kinderen met een handicap en/
of hun ouders

4.2.3 Kinder- en zuigelingensterfte

Het recht dat alle kinderen hebben op een leven (artikel 6 van het I V R K) en in goede 
gezondheid (artikel 24 van het I V R K) begint al tijdens de zwangerschap. In de eerste 
editie van de Kinderrechtenmonitor zijn cijfers gepresenteerd van de perinatale, zui-
gelingen- en kindersterfte in Nederland. Nederland blijkt een hoog babysterftecijfer te 
kennen in vergelijking met andere Europese landen. Al wordt dit genuanceerd door het 
feit dat Nederland een zeer goede registratie kent en het cijfer daardoor hoger kan uit-
vallen dan in landen waar minder goed geregistreerd wordt. Desalniettemin is het een 
punt van aandacht. Roken tijdens de zwangerschap, de steeds hogere leeftijd waarop 
vrouwen in Nederland kinderen krijgen en de toename van het aantal meerlingen-
geboorten als gevolg van fertiliteitbehandelingen lijken bij te dragen aan een grotere 
kans op sterfte. Daarnaast blijkt zuigelingensterfte vaker voor te komen bij niet-westerse 
migranten (Waelput en Achterberg 2007). Het is belangrijk dat in volgende edities van 
de  Kinderrechtenmonitor aandacht blijft bestaan voor kinder- en zuigelingensterfte, 
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met daarbij in het bijzonder aandacht voor niet-westerse migranten. Verder kan er in de 
volgende monitor aandacht worden besteed aan overheidsbeleid (denk aan campagnes 
en voorzieningen) om de zuigelingen- en kindersterfte in Nederland te verminderen. 
 Hiertoe kan in eerste instantie een analyse van beleid worden verricht.
Voor cijfers met betrekking tot de gezondheid van kinderen vanaf de zwangerschap kun-
nen bijvoorbeeld de resultaten van de ‘Generation R Studie’ en de ‘A BCD -studie’ worden 
bekeken. Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid van ongeveer 
10.000 opgroeiende kinderen in Rotterdam. Al tijdens de zwangerschap worden er 
diverse metingen verricht. In de eerste jaren na de geboorte wordt informatie verzameld 
over de groei, het gedrag, doorgemaakte ziekten en het zorggebruik van de kinderen. 
Vanaf de leeftijd van 5 jaar worden alle kinderen samen met hun ouders uitgenodigd 
om een aantal vragenlijsten in te vullen en uitgebreide metingen te laten doen. In de 
A BCD -studie worden 8000 baby’s uit Amsterdam vanaf hun geboorte gedurende vijf jaar 
gevolgd. De studie richt zich met name op kenmerken tijdens de vroege zwangerschap of 
in de eerste levensjaren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van kinderen.
Een andere mogelijkheid om informatie over het gedrag van en voorlichting aan zwan-
gere vrouwen te krijgen is door vragenlijsten onder zwangere vrouwen af te nemen, 
met daarin onder meer vragen over hun rook- en drinkgedrag en of zij te maken hebben 
gehad met bepaalde voorlichtingsprogramma’s tijdens hun zwangerschap. In verband 
met het geven van sociaalwenselijke antwoorden is hiervoor een anonieme (online) 
enquête noodzakelijk.

Tabel 4.6

Kinder- en zuigelingensterfte

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Overheidsbeleid Welk beleid voert de overheid om zuigelingen- 
en kindersterfte te voorkomen (voorzieningen, 
campagnes)?

Analyse van beleid

In hoeverre krijgen vrouwen voorlichting tijdens de 
zwangerschap?

Interviews met zwangere 
vrouwen

Risicovol gedrag 
van zwangere 
vrouwen

Rook- en drinkgedrag etc. van zwangere vrouwen. Secundaire analyse van 
bestaand onderzoek 
( Generation R, ABCD-studie)

4.2.4 Toegang tot gezondheidszorg

Elk kind heeft recht op de grootst mogelijke mate van gezondheid en gezondheids-
voorzieningen, zoals vastgelegd in artikel 24 van het I V R K. Niet alleen de behandeling 
en bestrijding van ziekten is in geding, maar ook over de voorzieningen die nodig zijn 
om te kunnen leven en overleven. Geen enkel kind mag de toegang tot deze voor-
zieningen worden onthouden. Hoe zit dit in de praktijk? Bestaan er voldoende goede 
 gezondheidsvoorzieningen voor kinderen? En hebben ook alle kinderen voldoende toe-
gang tot de verschillende gezondheidsvoorzieningen?
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In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor wordt in kaart gebracht hoeveel kin-
deren in 2011 een AW BZ-indicatie hebben. Hiermee is niet gezegd dat alle kinderen die 
er recht op hebben er ook daadwerkelijk van in bezit zijn. Dit zou in de toekomst in de 
Kinderrechtenmonitor aan de orde kunnen komen. Verder bestaan er naast de AW BZ nog 
meer (gezondheids)voorzieningen voor kinderen. Zo is er in de huidige monitor bij-
voorbeeld nog geen aandacht besteed aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, de G GD en 
schoolartsen. Hoe zit het met de toegang tot deze instanties?
Tevens kan in een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor nagegaan worden of 
er verschillen zijn tussen kinderen in de toegang tot deze voorzieningen. Kinderen 
uit bepaalde kwetsbare groepen kunnen minder toegang hebben, zoals kinderen van 
niet-westerse migranten. Zo blijkt uit eerder onderzoek dat migrantenouders niet altijd 
weten waar ze met hun vragen heen kunnen, en hulpverleners ook meer wantrouwen 
(Van den Broek et al. 2010). In het verlengde hiervan kan in een volgende editie van de 
Kinderrechtenmonitor het aanbod van gezondheidszorg voor migranten onder de loep 
worden genomen. Wordt er voldoende rekening gehouden met de culturele achtergrond 
van de patiënt? En zijn er bijvoorbeeld tolken beschikbaar, zodat de patiënt niet afhanke-
lijk is van de kennis van de Nederlandse taal?
Cijfers over het gebruik van de gezondheidsvoorzieningen hoeven overigens niet 
per se iets te zeggen over de mate waarin alle kinderen toegang tot de zorg hebben. 
Ook  eventuele gezondheidsverschillen moeten wij in acht nemen: indien er geen sprake 
is van gezondheidsproblemen hoeven kinderen immers ook geen gebruik te maken van 
de gezondheidszorg.
De meeste indicatoren ten aanzien van gezondheidsvoorzieningen voor kinderen zijn 
beschikbaar via het CBS of het Nationaal Kompas Volksgezondheid. Een vragenlijst 
aan ouders, kinderen en professionals kan antwoord geven op de vragen of de huidige 
gezondheidsvoorzieningen voldoende toegankelijk zijn voor alle kinderen en of het 
personeel voldoende gekwalificeerd is. Verder kan gebruikgemaakt worden van de data 
van het Onderzoek Jeugd en Opgroeien (OJO).
Ten slotte kunnen interviews met professionals en migranten meer inzicht geven in de 
(on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor kinderen met een niet-westerse her-
komst. Professionals kunnen aangeven of en op wat voor manier zij rekening houden 
met culturele verschillen. Patiënten met een niet-westerse achtergrond kunnen aan-
geven in hoeverre dit voldoende gebeurt en hoe zij dit ervaren.
In de geest van artikel 12 van het I V R K is van belang na te gaan of en in hoeverre kinde-
ren betrokken worden bij de gezondheidszorg die hen geboden wordt. In 1995 is de Wet 
geneeskundige behandelingsovereenkomst in werking getreden. Kinderen vanaf 12 jaar 
hebben het recht om mee te beslissen over een onderzoek, behandeling en verzorging. 
Tot de leeftijd van 16 jaar geldt dat ouders en het kind samen de verantwoordelijkheid 
hebben. Jongeren vanaf 16 jaar worden handelingsbekwaam geacht; zij mogen zelfstan-
dig beslissen over een onderzoek, behandeling en verzorging, zonder dat de ouders toe-
stemming moeten geven. Uit een evaluatie (in 2000) blijkt echter dat patiënten en artsen 
vaak geen eenduidige mening hebben over welke behandelingen nu wel of niet zonder 
toestemming van de ouders uitgevoerd mogen worden (WGBO 2012). De vraag is nu of dit 
veranderd is. Door middel van interviews met professionals en kinderen kan uitgezocht 
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worden in hoeverre artsen op de hoogte zijn van de wensen en behoeften van kinderen, 
en of kinderen vanaf 12 jaar inderdaad meebeslissen over medische handelingen.

Tabel 4.7

Toegang tot gezondheidszorg

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

AWBZ Zijn alle kinderen die er recht op hebben in 
het bezit van een AWBZ-indicatie?

Secundaire analyse op 
bestaande data

Andere gezondheids-
voorzieningen

Zijn gezondheidsvoorzieningen zoals 
de GGD  voldoende toegankelijk voor 
 kinderen?

idem

Verschillen tussen 
 groepen kinderen

Hebben verschillende groepen kinderen in 
dezelfde mate toegang tot gezondheids-
voorzieningen?

idem

Aanbod van gezond-
heidsvoorzieningen  
voor migranten

Wordt er bij het verlenen van medische 
zorg  rekening gehouden met de culturele 
achtergrond van de patiënten? 

Interviews met professionals en 
migrantenkinderen en/of hun 
ouders

Zijn er tolken beschikbaar? Analyse van beleid en idem
Betrokkenheid van 
 kinderen

Zijn artsen voldoende op de hoogte van de 
behoeften en wensen van kinderen?

Interviews met professionals en 
kinderen

In hoeverre beslissen kinderen vanaf 
12 jaar of hun ouders mee over medische 
 handelingen?

Idem
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Domein 5. Onderwijs

5.1 Onderwijsindicatoren

In artikel 28 en 29 I V R K zijn respectievelijk het recht op onderwijs en de doelen van 
onderwijs opgenomen. Aangezien het recht op onderwijs erg algemeen geformuleerd 
is, is het van belang het domein onderwijs onder te verdelen in een aantal thema’s. In de 
eerste editie van de Kinderrechtenmonitor (Bruning et al. 2012) was er aandacht voor: 
thuiszitters, voortijdig schoolverlaters, passend onderwijs, zwakke scholen, segregatie 
van scholen, onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg, kinder- en 
mensenrechteneducatie, en pesten.
In een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor kunnen de thema’s van de nul-
meting verder uitgediept worden, en kan ook aan andere thema’s aandacht besteed 
worden. De bronnen die genoemd zijn in de voorstudie van de nulmeting (Bruning et 
al. 2011) zijn grotendeels leidend geweest om tot een advies te komen betreffende de 
( nieuwe) indicatoren voor een volgende monitor. De bronnen geven elk een overzicht 
van te monitoren indicatoren die betrekking hebben op onderwijs. Er is bijvoorbeeld 
gekeken naar indicatoren uit het onderzoek van Chisholm et al. (2007) en het Right to 
Education Project (2010). Daarnaast is gelet op indicatoren die ontwikkeld zijn in het 
kader van het EG -Verdrag en EU-recht om respectievelijk de kwaliteit van het onderwijs 
te evalueren (Europese Commissie 2000) en het recht op onderwijs en culturele activi-
teiten te monitoren (FR A 2010). Met betrekking tot het recht op onderwijs zijn er tevens 
indicatoren ontwikkeld in het kader van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2008) en het 
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (Kalantry et al. 
2009).
Aangezien de bronnen een scala aan mogelijke onderwijsindicatoren hebben opgele-
verd, is een selectie gemaakt. Hierbij speelde vooral de relevantie voor de Nederlandse 
situatie een rol. De (geselecteerde) indicatoren zijn onderverdeeld in thema’s die ver-
volgens ingedeeld zijn aan de hand van het veelvuldig gehanteerde concept van de 4 A’s. 
Tomaševski (1999), een voormalig speciaal V N-rapporteur, heeft dit concept ontwikkeld; 
volgens haar heeft het recht op onderwijs slechts betekenis als het onderwijs ‘Available, 
Accessible, Acceptable en Adaptable’ is. Het onderwijs zou dus beschikbaar, toegankelijk, 
aanvaardbaar en aangepast moeten zijn. In dit hoofdstuk worden per ‘A’ de thema’s en 
indicatoren besproken die in een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor mee-
genomen zouden kunnen worden. Tabel 5.1 geeft alvast een overzicht van de mogelijke 
thema’s.
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Tabel 5.1

Onderwijsthema’s

Beschikbaarheid Toegankelijkheid Aanvaardbaarheid Aanpassingsvermogen

Onderwijsdeelname

Financiële 
 beschikbaarheid

Menselijke en materiële 
bronnen

Obstakels

Thuiszitten en  
voortijdig 
school verlaten

Kwaliteit van  
leerkrachten

Kwaliteit van het 
 onderwijsaanbod

Leerlingeninspraak

Kwaliteit van onderwijs-
huisvesting

Kwaliteit van voor- en 
vroegschoolse educatie

Sociale veiligheid op 
scholen

Afstemming van het 
onderwijs

Leerlingen met een 
 beperking

Hoogbegaafde leerlingen

Leerlingen van niet-
westerse herkomst

Jongeren in justitiële 
jeugdinrichtingen en 
gesloten jeugdzorg

5.2 Beschikbaarheid van het onderwijs

Bij ‘availiability’ gaat het erom dat het onderwijs voor iedereen beschikbaar is. Van 
belang is dan ook om te weten hoe het ervoor staat met de onderwijsdeelname van de 
jeugd in de Nederland (5.2.1). Het onderwijs zou bovendien door de overheid gefinan-
cierd moeten worden en gratis moeten zijn (5.2.2). Daarnaast zijn ook menselijke en 
materiële bronnen van belang (5.2.3); deze moeten voldoende zijn om adequate educatie 
voor iedereen te kunnen waarborgen. Hierbij kan gedacht worden aan de leerkracht/
leerling-ratio en de aanwezigheid van computers (Right to Education Project 2010).

5.2.1 Onderwijsdeelname
Het I V R K schrijft voor dat ieder kind recht heeft op onderwijs (artikel 28), zonder discri-
minatie van welke aard ook (artikel 2). Het volgen van onderwijs is niet alleen een recht, 
maar ook een plicht. In Nederland geldt sinds 1969 de Leerplichtwet waarin is vastgelegd 
dat alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar in beginsel volledig leerplichtig zijn. Met ingang 
van 1 augustus 2007 is in de Leerplichtwet de zogeheten kwalificatieplicht ingevoerd voor 
16- en 17-jarigen. Dit betekent dat jongeren onderwijs moeten volgen tot het moment dat 
zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of een startkwalificatie hebben behaald (d.w.z. 
een havo-, vwo-, of mbo niveau-2-diploma of hoger). Er is een aantal uitzonderingen 
waardoor kinderen vrijstelling van de leerplicht en kwalificatieplicht kunnen krijgen, 
bijvoorbeeld als een kind vanwege lichamelijke of psychische redenen niet naar school 
kan gaan en geen startkwalificatie kan behalen.
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In Nederland neemt het grootste deel van de jeugd (tot 18 jaar) deel aan een vorm van 
onderwijs. Maar om hoeveel kinderen gaat het eigenlijk precies? En bestaan er verschil-
len tussen bijvoorbeeld jongens en meisjes en herkomstgroepen? Dit zijn vragen die 
in een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor aan bod kunnen komen en met 
behulp van registratiecijfers beantwoord kunnen worden (zie tabel 5.2).
Het I V R K stelt dat de ontwikkeling van het kind in de ruimst mogelijke mate gewaar-
borgd moet worden (artikel 6 lid 2) en dat het recht op onderwijs op basis van gelijke 
kansen verwezenlijkt zou moeten worden (Artikel 28 lid 1). In dit kader is het interessant 
in een volgende monitor tevens in te gaan op deelname aan voor- en vroegschoolse 
educatie (vve) (zie tabel 5.2). Deze vorm van educatie is namelijk bedoeld voor jonge 
kinderen (2-5 jaar) die een verhoogd risico lopen op een onderwijsachterstand. Via 
speciale programma’s krijgen zij extra aandacht voor hun cognitieve en taalontwik-
keling. Voorschoolse educatie vindt plaats op de peuterspeelzaal of kinderopvang, en 
vroegschoolse educatie wordt in groep 1 en 2 van de basisschool gegeven (NJi 2012). 
Officieel gezien betreft de doelgroep van vve kinderen van laagopgeleide ouders. Veel 
gemeenten hanteren echter eigen, bredere definities voor voorschoolse educatie (Vogels 
en  Turkenburg 2011). Een landelijke monitor van Kennisinstituut Sardes geeft inzage in 
de vve-deelname.

Tabel 5.2

Onderwijsdeelname

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Onderwijs-
deelname 

Aantal kinderen dat onderwijs volgt als % van alle kinderen in 
dezelfde (leerplichtige) leeftijdsgroep (5-16 jaar).

CBS StatLine

Aantal kinderen dat onderwijs volgt als % van alle kinderen in 
dezelfde (kwalificatieplichtige) leeftijdsgroep (16-17 jaar).

CBS StatLine

Aantal kinderen dat deelneemt aan vve als % van alle  
(doelgroep)kinderen.

Landelijke monitor vve 
(Sardes)

5.2.2 Financiële beschikbaarheid

Availability betekent ook dat het onderwijs financieel gezien beschikbaar moet zijn. Dit is 
vastgelegd in artikel 28 I V R K; de Staat erkent het recht van het kind op onderwijs en 
verbindt zich er met name toe primair onderwijs voor iedereen gratis beschikbaar te 
stellen. Ook dient de Staat verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar 
te stellen, en passende maatregelen te nemen zoals de invoering van gratis onderwijs. 
Een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor kan met behulp van een aantal indica-
toren aandacht besteden aan dit thema (zie tabel 5.3).
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Tabel 5.3

Financiële beschikbaarheid

Thema Indicatoren Voostel onderzoek

Gratis onderwijs Is het primair onderwijs gratis voor iedereen? Analyse van beleid
Is het voortgezet onderwijs gratis voor iedereen? idem 

Indirecte kosten Zijn er indirecte kosten verbonden aan onderwijsdeelname 
(zoals kosten vanwege schoolboeken, gymkleding, een atlas, 
 woordenboeken en een rekenmachine)?

idem

Onderwijsuitgaven 
overheid

Investeringen van de overheid in het onderwijssysteem,  
zoals het % BNP dat wordt geïnvesteerd in onderwijs.

CBS (Jaarboek 
onderwijs in c ijfers), 
Kerncijfers OCW

5.2.3 Menselijke en materiële bronnen

Het I V R K (artikel 3 lid 3) stelt dat instellingen dienen te voldoen aan bepaalde normen, 
onder meer ten aanzien van het aantal personeelsleden. In een volgende editie van de 
monitor zou dan ook bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar het aantal leerkrach-
ten/docenten, afgezet tegen het aantal leerlingen. In het kader van artikel 6 en 29 kan 
tevens gelet worden op de aanwezigheid van faciliteiten op scholen, zoals computers. 
Daarnaast kan aandacht uitgaan naar het vve-aanbod. Per 1 augustus 2010 is de Wet 
ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OK E) van kracht. Deze wet stelt dat 
gemeenten een breder en beter aanbod van voorschoolse educatie aan dienen te bieden 
in zowel peuterspeelzalen als in kinderdagverblijven (NJi 2012). Voor hoeveel (doelgroep)
kinderen is een vve-aanbod beschikbaar?

Tabel 5.4

Voorzieningen en leerkrachten 

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Leerkracht/
leerling-ratio

Aantal leerkrachten (fte’s) afgezet tegen 
het aantal leerlingen, naar onderwijs-
type.

CBS

Gemiddeld aantal kinderen per klas 
( groepsgrootte).

Representatieve steekproef van scholen 
(vgl. Inspectie van het Onderwijs (2007))

Wat zou een goede richtlijn zijn voor het 
(maximaal) aantal leerlingen per klas? 

Analyse van beleid, literatuuronderzoek, 
interviews met experts/leerkrachten 

Faciliteiten Aandeel scholieren (vo) dat tevreden 
is over de studieplekken en het aantal 
computers op school. 

Laks-monitor

vve Voldoende vve-aanbod (naar regio); 
voor hoeveel % van de doelgroep-
kinderen is een aanbod beschikbaar? 

Landelijke monitor vve (Sardes)
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5.3 Toegankelijkheid van het onderwijs

‘Accessibility’ houdt in dat het onderwijssysteem niet discriminerend is en voor ieder-
een toegankelijk is. Het betreft ook fysieke en economische toegankelijkheid, evenals 
het ondernemen van stappen om de meest gemarginaliseerden te bereiken  (Right to 
Education Project 2010). In een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor zou dan 
ook aandacht kunnen worden besteed aan mogelijke fysieke en economische obstakels 
(5.3.1), en aan kinderen die thuiszitten of de school voortijdig verlaten (5.3.2).

5.3.1 Obstakels

Zoals gezegd hebben alle kinderen volgens het I V R K (artikel 2 en 28) recht op onderwijs, 
ongeacht geslacht, etnische afkomst, handicap et cetera. De vraag is of ieder kind ook 
daadwerkelijk toegang tot onderwijs heeft; zijn er fysieke en economische obstakels? 
Dit zou in een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor aan de hand van een aantal 
indicatoren in kaart gebracht kunnen worden (zie tabel 5.5).

Tabel 5.5

Obstakels 

Thema Indicatoren Voorstel  onderzoek

Fysiek  
obstakel

Is er (gratis) vervoer beschikbaar voor kinderen die niet in 
de buurt naar school kunnen (vanwege bijvoorbeeld een 
 beperking)?

Analyse van beleid

Economische
obstakels

Wat zijn de kosten voor voorschoolse educatie? idem
Is er (extra) subsidie beschikbaar voor lagere 
i  nkomensgroepen, naar onderwijstype en vve  
(bijv. aanvullende beurs)?

idem

5.3.2 Thuiszitten en voortijdig schoolverlaten

Het is zeer onwenselijk als kinderen en jongeren niet naar school gaan (Nationale 
Ombudsman 2011). Zoals ook de eerste Kinderrechtenmonitor laat zien, komt het toch 
nog in veel gevallen voor dat jongeren de school voortijdig verlaten of dat kinderen 
tijdelijk thuiszitten. Bij de zogenoemde thuiszitters gaat het om leerplichtige leerlingen 
die gedurende minstens vier aaneengesloten weken verzuimen (Inspectie van het 
Onderwijs 2010; Ingrado 2010). Deze kinderen blijven om uiteenlopende redenen thuis. 
Globaal vallen zij in te delen in een groep die niet naar school kan (vanwege bijvoorbeeld 
een wachtlijst voor het cluster 4-onderwijs), en een groep die uit onwil thuisblijft en 
dus spijbelt ( Bruning et al. 2011). Jongeren tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs 
verlaten zonder een startkwalificatie, gelden als voortijdige schoolverlaters (vsv’ers). Een 
startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma, of een diploma op niveau 2 van het mbo.
In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor wordt aandacht besteed aan het aantal 
vsv’ers, het aantal spijbelaars, het aantal thuiszitters en de duur van het thuiszitten. 
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Dit zijn belangrijke gegevens, aangezien het volgen van onderwijs uiteraard belangrijk is 
voor de ontwikkeling van jeugdigen, en het behalen van een startkwalificatie bepalend 
is voor bijvoorbeeld hun (latere) kansen op de arbeidsmarkt (Cabus et al. 2011). De cijfers 
over thuiszitten in de eerste monitor zijn echter gebaseerd op eenmalig onderzoek. 
In toekomstige edities kunnen actuele cijfers over thuiszitten gepresenteerd worden, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van gemeentelijke rapportages op het gebied van 
leerplicht; in het eerste kwartaal van 2012 verschijnen de eerste cijfers (ministerie van 
OC W 2011). Daarnaast kan in volgende monitor gerapporteerd worden over vsv’ers die 
terugkeren naar school en mogelijk alsnog een diploma behalen.
In de toekomst kan eveneens ingegaan worden op de taak die de overheid (volgens arti-
kel 28 lid 1 sub e I V R K) heeft om maatregelen te nemen opdat regelmatig schoolbezoek 
bevorderd wordt en het aantal jongeren dat de school voortijdig verlaat, verminderd 
wordt. In dit kader zou ook aan de hand van casestudies een beeld geschetst kunnen 
worden van de manier waarop de overheid (school, leerplichtambtenaar) zich inzet om 
een individuele thuiszitter of (dreigend) voortijdig schoolverlater van een passende 
schoolsituatie te voorzien. Hierbij kan ook gelet worden op de mate waarin de betreffen-
de kinderen en jongeren (in lijn met artikel 12 I V R K) zelf iets te zeggen hebben over hun 
situatie. Daarnaast zou in kaart gebracht kunnen worden hoeveel klachten organisaties 
zoals de Nationale Ombudsman/Kinderombudsman en L A K S binnenkrijgen met betrek-
king tot (het recht op) toegang tot onderwijs (zie tabel 5.6).

Tabel 5.6

Thuiszitten en voortijdig schoolverlaten

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Herintreders Aantal vsv’ers dat is heringetreden in het onderwijs. CBS (Jaarboek 
onderwijs in cijfers)

Aantal vsv’ers dat (is heringetreden in het onderwijs en) alsnog 
 binnen vijf jaar een startkwalificatie heeft behaald.

idem

Maatregelen Inspanningen van de overheid om thuiszitten en voortijdig 
 schoolverlaten zoveel mogelijk tegen te gaan.

Analyse van beleid 
(eerder onderzoek)

Op welke manier zet de overheid (school, leerplichtambtenaar) 
zich in om een individuele thuiszitter of (dreigend) voortijdig 
school verlater van een passende schoolsituatie te voorzien?

Casestudies

Aandeel scholen dat waarborgt dat er (snel) melding gedaan wordt 
van verzuim/voortijdig schoolverlaten (vo en mbo-scholen)

Inspectie van het 
Onderwijs

Inspanningen van de overheid om wachttijden voor het speciaal 
onderwijs te verkorten.

Analyse van beleid

Inspraak In hoeverre hebben thuiszitters/voortijd schoolverlaters 
zelf iets te zeggen over hun situatie (inspraak)?

Casestudies, 
 Nationale Ombuds-
man (2011)

Klachten Hoeveel klachten krijgen organisaties (zoals de Nationale Ombuds-
man/Kinderombudsman en LAKS) binnen m.b.t. de toegang tot 
onderwijs? 

Registraties van 
de betreffende 
 organisatie 
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5.4 Aanvaardbaar onderwijs

Bij ‘acceptability’ gaat het vooral om de kwaliteit van het onderwijs (I V R K 28 en 29). Zo 
dient de inhoud van het onderwijs relevant en van kwaliteit te zijn, moet de school een 
veilige plek zijn, en mag van leerkrachten professionaliteit verwacht worden (Right to 
Education Project 2010). In Nederland houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op 
de kwaliteit van onderwijs. Aan de hand van beslisregels stelt de Inspectie vast welke 
scholen (zeer) zwak zijn. Hierbij gaat het naast de leeropbrengsten vooral om cruciale 
onderdelen van het onderwijsleerproces, zoals een dekkend aanbod voor de kerndoe-
len en een actieve betrokkenheid van leerlingen (Inspectie van het Onderwijs 2011). In 
de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor is weergegeven hoeveel (zeer) zwakke 
scholen Nederland kent. Hiermee is echter niet inzichtelijk gemaakt op welke onderde-
len scholen goed en minder goed scoren. Een volgende editie van de monitor zou dan 
ook een meer verdiepend karakter kunnen krijgen, waarbij – met name op basis van 
gegevens die reeds periodiek verzameld worden – ingezoomd kan worden op diverse 
aspecten van de kwaliteit van het onderwijs: kwaliteit van leerkrachten (5.4.1), kwaliteit 
van het onderwijsaanbod (5.4.2), inspraak van leerlingen (5.4.3), kwaliteit van onder-
wijshuisvesting (5.4.4), kwaliteit van vve (5.4.5), en sociale veiligheid/discriminatie 
(5.4.6).

5.4.1 Kwaliteit van leerkrachten

Kinderen en jongeren hebben recht op goed onderwijs dat gegeven wordt door geschikt 
personeel (artikel 3 I V R K). Sommige scholen zetten echter onbevoegde35 leerkrachten 
in die veelal minder goed les geven dan bevoegde leraren; onbevoegd gegeven lessen 
kunnen nadelig zijn voor de prestaties van leerlingen (Inspectie van het Onderwijs 2011). 
Verder dienen leraren een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overhandigen 
aan de hand waarvan de geschiktheid van de persoon op bepaalde punten kan worden 
getoetst (Inspectie van het Onderwijs 2011). Ook zouden de professionalisering en het 
didactisch handelen van leerkrachten in orde moeten zijn. Laten leraren zich bijvoor-
beeld (regelmatig) bijscholen? En geven zij duidelijke uitleg en inhoudelijke feedback? 
Deze en andere indicatoren zouden meegenomen kunnen worden in een volgende editie 
van de Kinderrechtenmonitor (zie tabel 5.7). De Inspectie van het Onderwijs doet onder-
zoek naar de kwaliteit van leraren.

35 Voor uitleg over bevoegdheid zie: http://www.bevoegd.nl/Uitleg
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Tabel 5.7

Kwaliteit leerkrachten

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Bevoegd-
heid

Aandeel lesuren dat door onbevoegde leerkrachten wordt 
verzorgd (vo).

Inspectie van het Onderwijs

Aandeel leerkrachten van wie een Verklaring Omtrent het 
Gedrag ontbreekt.

idem

Professio-
nalisering

Aandeel scholen dat bekwaamheidsdossiers van leerkrachten 
bijhoudt (vo).

idem

Aandeel leerkrachten dat zich laat/kan laten bijscholen 
(bv. in het afgelopen jaar een vorm van scholing 
heeft gehad).

Inspectie van het Onderwijs,
Informeren bij een steek-
proef van scholen

Didactisch 
handelen

De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. Inspectie van het Onderwijs
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. idem
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. idem
De leraren gaan na of de leerlingen de uitleg en/of de 
 opdrachten begrijpen (vo).

idem

De leraren geven de leerlingen inhoudelijke feedback (vo). idem
Tevredenheid van scholieren over docenten in het voortgezet 
onderwijs. 

LAKS-monitor

5.4.2 Kwaliteit van het onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod is een ander belangrijk aandachtspunt als het gaat om de kwali-
teit van onderwijs. Ten eerste kan in een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor 
gelet worden op onderwijstijd. De gelegenheid die kinderen krijgen om te leren (oftewel 
onderwijstijd) heeft effect op prestaties van leerlingen (Inspectie van het Onderwijs 
2011). Het is dan ook van belang na te gaan of scholen de wettelijke vereisten omtrent 
onderwijstijd naleven. De Inspectie van het Onderwijs heeft hier zicht op.
Ten tweede kan aandacht uitgaan naar de inhoud van het onderwijs. Zo beveelt het Kin-
derrechtencomité in het kader het I V R K (artikel 29 en 42) Nederland aan te waarborgen 
dat voorlichting over de mensenrechten en de rechten van het kind op alle niveaus in de 
onderwijscurricula wordt opgenomen. In lijn hiermee gaan Oomen en Vrolijk (2010) in 
op het ‘hoe, wat, waarom, wanneer en waar’ van mensen- en kinderrechtenonderwijs. 
In de eerste Kinderrechtenmonitor is reeds ingegaan op het aantal jongeren dat bekend 
is met het feit dat kinderen tot 18 jaar specifieke rechten hebben. Hoewel dit een inte-
ressant gegeven is, zegt het weinig over de over de naleving van het I V R K. In volgende 
edities van de monitor zou dan ook in kaart gebracht kunnen worden in hoeverre kinde-
ren in het onderwijs voorgelicht worden over de mensen- en kinderrechten, en hoeveel 
scholen dit ook formeel hebben opgenomen in het curriculum (zie ook Hermans et al. 
2008). Verder blijkt uit de eerste consultatieronde ter voorbereiding op de nieuwe NG O -
rapportage die in 2012 in Genève zal worden ingediend, dat er binnen het onderwijspro-
gramma meer ruimte moet komen voor sport en cultuur, alsook voor de natuur en het 
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klimaat (Bruning et al. 2011). Deze en andere aspecten die betrekking hebben op inhoud 
van het onderwijs zouden aandacht kunnen krijgen in een volgende monitor. Gegevens 
hierover zijn deels bekend bij de Inspectie van het Onderwijs en het L A K S; ontbrekende 
gegevens zouden verkregen kunnen worden door het beleid op dit gebied in kaart te 
brengen en het onderwijsprogramma van (een steekproef van) scholen te onderzoeken.
Ten derde kan in kaart worden gebracht of de vorderingen van leerlingen adequaat wor-
den bijgehouden. Dit betreft een belangrijk onderdeel van het onderwijsproces op basis 
waarvan leerkrachten hun onderwijs kunnen aanpassen om leerlingen op een hoger 
niveau te krijgen (Inspectie van het Onderwijs 2011). Hierdoor kan dus beter voldaan 
worden aan artikel 29 I V R K waarin gesteld wordt dat het onderwijs gericht dient te zijn 
op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de vermogens van het kind.
Tot slot is het van belang om na te gaan of er voldoende aandacht is voor de (school)
loopbaanbegeleiding van leerlingen. Informatie over en begeleiding bij onderwijs- en 
beroepskeuze dient immers voor alle kinderen beschikbaar en toegankelijk te zijn, zo 
stelt artikel 28 sub d I V R K. L A K S besteedt hier reeds aandacht aan door het periodiek 
afnemen van vragenlijsten bij scholieren (de L A K S-monitor). Eventueel kan via inter-
views of focusgroepen met leerlingen (en eventueel professionals), en het opvragen van 
gegevens bij scholen hier nog meer zicht op gekregen worden. Tabel 5.8 geeft een over-
zicht van indicatoren met betrekking tot kwaliteit van het onderwijsaanbod.

Tabel 5.8 

Kwaliteit van het onderwijsaanbod

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Onderwijs-
tijd

Aandeel scholen dat voldoet aan wettelijke vereisten qua 
geplande onderwijstijd (po, vo en mbo).

Inspectie van het Onderwijs

Voor groepen 3 tot en met 8 is er maximaal zeven keer een  
vierdaagse schoolweek (aandeel scholen).

idem

De leraren/leerlingen maken efficiënt gebruik van de 
onderwijstijd.

idem

Mening van scholieren (vo) over lesuitval. LAKS-monitor
Inhoud Het aanbod in het basisonderwijs is dekkend voor de 

 kerndoelen.
Inspectie van het Onderwijs

De aangeboden leerinhouden in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs voldoen aan de wettelijke vereisten.

idem

De aangeboden leerinhouden in de bovenbouw zijn 
 dekkend voor de examenprogramma’s.

idem

De school heeft een aanbod gericht op bevordering van 
actief  burgerschap en sociale integratie, met inbegrip 
van het overdragen van kennis en kennismaking met de 
 diversiteit in de samenleving.

idem

Aandeel scholen dat voorlichting geeft over men-
sen- en kinderrechten, en dit heeft opgenomen in het 
 onderwijscurriculum. 

Informeren bij scholen 
(bv. onderwijsprogramma 
onderzoeken), analyse van 
beleid
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Tabel 5.8 (vervolg)
Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Onderwijs m.b.t gezondheid is opgenomen in het 
 curriculum ( aandeel scholen/uren).

idem

Aandacht voor kunst en cultuur in het onderwijs-
programma ( aandeel scholen/uren).

idem

Aandacht voor natuur en klimaat in het onderwijs-
programma (aandeel scholen/uren).

idem

Aandacht voor kunst en cultuur in het onderwijs-
programma ( aandeel scholen/uren).

idem

Aandacht voor sport in het onderwijsprogramma  
(aandeel  scholen/uren).

idem, Inspectie van het 
Onderwijs

Tevredenheid van scholieren over de lessen in het 
 voortgezet onderwijs.

LAKS-monitor

Vorderin-
gen volgen

De school gebruikt een samenhangend systeem van 
genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen 
van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 

Inspectie van het Onderwijs

De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang 
in de ontwikkeling van de leerlingen. 

idem

Loopbaan-
begeleiding

In hoeverre is er aandacht voor informatie over en 
 begeleiding van leerlingen bij onderwijs- en beroepskeuze? 
(o.a. aandeel scholen dat zich hiermee bezighoudt en aan-
tal uur)

Informeren bij scholen (bijv. 
onderwijsprogramma bestu-
deren), interviews/focus-
groepen met leerlingen (en 
evt. professionals), analyse 
van beleid

Tevredenheid van scholieren over de begeleiding bij de 
overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. 

LAKS-monitor

Tevredenheid van scholieren over de voorlichting m.b.t. 
profiel- of  sectorkeuze.

idem

Tevredenheid van scholieren over de begeleiding en voor-
bereiding op een vervolgstudie.

idem

5.4.3 Leerlingeninspraak

In het kader van artikel 12 en 13 I V R K is het van belang dat leerlingen hun stem kunnen 
laten horen en kunnen meepraten over besluiten die op school worden genomen. Er zijn 
diverse vormen van leerlingenparticipatie, zoals deelname aan een leerlingenraad of 
medezeggenschapsraad. Scholen hebben hier steeds meer ruimte voor gemaakt sinds 
de invoering van de Wet medezeggenschap scholieren. Scholen zijn er zelfs toe verplicht 
om leerlingen in de medezeggenschapsraad zitting te laten nemen (Trienekens et al. 
2010). In een volgende Kinderrechtenmonitor kunnen diverse indicatoren meegenomen 
worden die betrekking hebben op de inspraak van leerlingen (zie tabel 5.9). L A K S ver-
richt onderzoek op dit gebied onder scholieren.
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Tabel 5.9

Leerlingeninspraak

Thema Indicatoren 
Voorstel 
 onderzoek

Mogelijkheid  
tot inspraak

Aanwezigheid van leerlingenraad op school. LAKS-monitor
Aanwezigheid van een medezeggenschapsraad  
op school.

idem

Behoefte aan 
inspraak

Behoefte van scholieren aan inspraak op school (aandeel). idem

Tevredenheid  
over inspraak

Tevredenheid over de mate waarin scholieren kunnen 
 meepraten over besluiten van school.

idem

Tevredenheid over de mate waarin scholieren gehoord   
worden in hun leerlingenraad of medezeggenschapsraad.

idem

Tevredenheid over de mate waarin de school het 
 scholieren mogelijk maakt zich bezig te houden 
met de  medezeggenschapsraad.

idem

Klachtenafhandeling Tevredenheid over de manier waarop klachten worden 
 afgehandeld op school.

idem

5.4.4 Kwaliteit van onderwijshuisvesting

Het is van belang dat scholen voldoen aan bepaalde normen op het gebied van veilig-
heid en gezondheid, zoals ook vastgelegd in artikel 3 I V R K. Een slechte kwaliteit van 
het zogeheten binnenmilieu kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de gezondheid en 
leerprestaties van kinderen. Het betreft bijvoorbeeld de temperatuur, luchtkwaliteit, 
verlichting en akoestiek in klaslokalen.36 In een volgende editie van de Kinderrechten-
monitor zou dan ook aandacht geschonken kunnen worden aan de kwaliteit van het 
binnenmilieu van scholen, alsook aan de veiligheid en hygiëne in onderwijsinstel-
lingen (zie tabel 5.10). Hier kan zicht op worden verkregen op basis van bijvoorbeeld 
inspectiebezoeken (die mogelijk reeds plaatsvinden37). Ook kan aan een representatieve 
steekproef van leerlingen een vragenlijst voorgelegd worden waarin zij hun mening 
 kunnen geven over de genoemde onderwerpen.

36 Zie www.binnenmilieu.nl
37 Zie bijv. http://www.ggdmn.nl/client/3/?websiteid=3&contentid=327&hoofdid=135&pagetitle=

Hygiëne_en_veiligheid; http://www.ggdwestbrabant.nl/Themas/Mijn%20kind/Op%20school/
Hygiene-inspecties
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Tabel 5.10

Kwaliteit van de onderwijshuisvesting

Thema Indicatoren Voorstel  onderzoek

Binnenmilieu Aantal/aandeel scholen waar er sprake is van een 
 (in) adequaat binnenmilieu (gelet op temperatuur, 
 luchtkwaliteit, licht en geluid).

Inspecties, vragenlijst 
 leerlingen (vgl. ABCD-tool)

Hygiëne Aantal/aandeel scholen waar er sprake is van een 
( on) hygiënische situatie.

Inspecties, vragenlijst 
 leerlingen, LAKS-monitor

Veiligheid Aantal/aandeel scholen dat voldoet aan eisen m.b.t. 
 veiligheid/bedrijfshulpverlening (vrije nooduitgangen, 
bhv’ers, ontruimingsoefeningen etc.).

Inspecties, vragenlijst 
leerlingen

5.4.5 Kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie

De ontwikkeling van jonge kinderen vormt de basis voor hun verdere schoolloopbaan. 
De begeleiding en het onderwijs op locaties waar voor- en vroegschoolse educatie 
(vve) wordt geboden zouden dan ook van voldoende kwaliteit moeten zijn. In de Wet 
OK E (augustus 2010) is hiervoor een aantal (kwaliteits)eisen vastgelegd. Op basis van 
gegevens van de Inspectie van het Onderwijs en Sardes kan in een volgende editie van 
de Kinderrechtenmonitor aandacht worden besteed aan de kwaliteit van vve-voor-
zieningen. Tabel 5.11 geeft een overzicht van mogelijke indicatoren die in het licht van 
het I V R K relevant zijn. Voorzieningen dienen bijvoorbeeld te voldoen aan vastgestelde 
normen, waaronder ten aanzien van het personeel (artikel 3 lid 3). Is het personeel op 
locaties waar vve wordt geboden voldoende geschoold? En is de maximale groepsgrootte 
 conform de  wettelijke eisen? Daarnaast behoort het onderwijs gericht te zijn op de zo 
volledig mogelijk ontplooiing van het kind, zoals neergelegd in artikel 29. In dit kader 
kan bijvoorbeeld gekeken worden of er wel gedurende voldoende tijd per week vve wordt 
geboden.
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Tabel 5.11

Kwaliteit van vve

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Methode Aantal/aandeel locaties dat werkt met brede vve-programma’s 
(die voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden). 

Inspectie van het 
Onderwijs, Sardes 

Aantal/aandeel gemeenten/scholen waar er sprake is van 
een  doorgaande lijn (voor- en vroegscholen voeren hetzelfde 
 vve-programma).

idem

Personeel Aantal/aandeel locaties waar leiders mbo 3-gekwalificeerd 
zijn, voldoende Nederlands spreken en geschoold zijn in de 
 vve-methode.

Inspectie van het 
Onderwijs

Aantal/aandeel locaties waar er minimaal één mbo 4- of 
 hbo-opgeleide leider per groep is.

idem

Aantal/aandeel locaties waar het pedagogisch en educatief 
 handelen van de leiders goed is ontwikkeld. 

idem

Groepsgrootte Aantal/aandeel locaties waar de maximale groepsgrootte is 
 conform de wettelijke eisen.

Inspectie van het 
Onderwijs, Sardes

Uren Aantal/aandeel gemeenten die vve gedurende voldoende tijd   
per week bieden (vier dagdelen of tien uur per week).

idem

Doelen Aantal/aandeel gemeenten dat (conform de Wet OKE) heeft 
 vastgelegd welke doelen ze willen bereiken met vve. 

idem

Toezicht Aantal/aandeel gemeenten waar de de GGD het vereiste 
toezicht uitvoert op de basisvoorwaarden van vve.

idem

5.4.6 Sociale veiligheid op scholen

Het Kinderrechtencomité maakt zich zorgen over de veiligheidssituatie op scholen, en 
stelt in het kader van de artikel 28 en 29 I V R K dat alle kinderen toegang moeten hebben 
tot veilige scholen en onderwijs krijgen zonder angst voor geweld en mishandeling. Pest-
gedrag op scholen wordt dan ook als een serieus probleem beschouwd. Pesten betreft 
een stelselmatige vorm van agressie waarbij iemand probeert een andere persoon licha-
melijke dan wel psychische schade toe te brengen. Hierbij is er sprake van een ongelijke 
verdeling van de macht; het kind of de jongere die gepest wordt is niet goed in staat 
zich te verdedigen tegen de dader. Op zowel korte als langere termijn heeft pesten een 
negatief effect op slachtoffers alsook op daders (De Roos 2010). In de eerste editie van 
de Kinderrechtenmonitor zijn al verschillende indicatoren in kaart gebracht om zicht te 
krijgen op pestgedrag op scholen.
In een volgende editie van de monitor kan in dit kader meer aandacht besteed worden 
aan het non-discriminatiebeginsel zoals neergelegd in artikel 2 I V R K: zijn kinderen nu 
daadwerkelijk het slachtoffer van discriminatie? In de eerste editie van de monitor is 
reeds zicht verkregen op het vóórkomen van negatieve reacties vanwege seksuele voor-
keur. In een volgende monitor zou ook ingegaan kunnen worden op de mate waarin 
leerlingen geconfronteerd worden met (gewelddadige) discriminatie vanwege andere 
kenmerken, zoals huidskleur, herkomst, religie en een eventuele beperking. Gegevens 
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hierover kunnen worden verkregen door middel van de Sociale Veiligheidsmonitor (een 
tweejaarlijks enquêteonderzoek onder leerlingen in het primair en voortgezet (speciaal) 
onderwijs (Mooij et al. 2011)). In een volgende monitor kan bovendien dieper ingegaan 
worden op de maatregelen die getroffen worden om pesten, en discriminatie in het bij-
zonder tegen te gaan (tabel 5.12).

Tabel 5.12

Sociale veiligheid op scholen: discriminatie en maatregelen

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Discriminatie Discriminatie vanwege herkomst/huidskleur/religie/ 
beperking etc. (o.a. naar frequentie en type gedrag).

Sociale Veiligheids-
monitor

Maatregelen Inspanningen van school/overheid om pesten/discriminatie 
tegen te gaan (bijv. anti-pestbeleid).

Analyse van beleid 
(eerder onderzoek)

Inspanningen van school/overheid om de veiligheid op 
 scholen te verhogen (bijv. hanteren van veiligheidsbeleid).

idem

5.5. Aanpassingsvermogen van het onderwijs

Tomaševski’s concept laat zien dat ook passend onderwijs (in de zin van ‘adaptability’) 
een essentieel onderdeel is van het recht op onderwijs. Kinderen hebben niet alleen het 
recht om – zonder discriminatie van welke aard ook – onderwezen te worden (artikel 2 
en 28 I V R K); het onderwijs dient ook gericht te zijn op een zo volledig mogelijke ont-
plooiing van de persoonlijkheid, talenten, geestelijke en lichamelijke vermogens van 
het kind (artikel 29 I V R K). Het onderwijs moet flexibel zijn om te kunnen reageren op de 
behoeften en mogelijkheden van leerlingen (Right to Education Project 2010). Onderwijs 
dient dan ook afgestemd zijn op verschillen tussen leerlingen (5.5.1.) en aan te sluiten bij 
bijvoorbeeld kinderen met een beperking (5.5.2) of juist hoogbegaafde leerlingen (5.5.3). 
Daarnaast zou het onderwijs moeten meegaan met de veranderende behoeften van de 
maatschappij (Right to Education Project 2010). Een aanzienlijk deel van de jeugd in 
Nederland is tegenwoordig van niet-autochtoon Nederlandse herkomst, en ook op deze 
groep zou ingespeeld moeten worden (5.5.4). Hetzelfde geldt voor jongeren die in een 
justitiële jeugdinrichting of gesloten jeugdzorg zitten (5.5.5).

5.5.1 Afstemming van het onderwijs
Geen enkele leerling is hetzelfde. Dit betekent dat scholen op een adequate manier moe-
ten zien om te gaan met verschillen tussen leerlingen, opdat het onderwijs aansluit bij 
de vermogens van het individuele kind (artikel 29 lid 1 sub a I V R K). Vooral in het basis-
onderwijs lijkt dit van belang, gezien de (mogelijke) niveauverschillen tussen leerlingen. 
In een volgende editie van de Kinderrechtenmonitor zou aandacht besteed kunnen 
worden aan de afstemming van het onderwijs op verschillen in ontwikkeling tussen 
leerlingen (zie tabel 5.13). De Inspectie van het Onderwijs doet onderzoek naar dit thema 
en rapporteert hierover in het onderwijsverslag.
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Tabel 5.13

Afstemming van het basisonderwijs

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Aanbod De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op 
 verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

Inspectie van het 
Onderwijs

Instructie De leraren stemmen de instructie af op verschillen in 
 ontwikkeling tussen de leerlingen.

idem

Verwerking De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op 
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

idem

Tijd De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in 
 ontwikkeling tussen de leerlingen.

idem

5.5.2 Leerlingen met een beperking

Voor kinderen en jongeren die meer behoefte hebben aan ondersteuning en zorg dan 
het reguliere onderwijs kan bieden, is het in het bijzonder van belang afgestemd onder-
wijs te krijgen. Dit is ook vastgelegd in het I V R K. Artikel 23 beschrijft bijvoorbeeld dat 
elk gehandicapt kind recht heeft op (aangepast) onderwijs. Voor kinderen die niet kun-
nen meekomen in het reguliere onderwijs is er in Nederland een uitgebreid systeem van 
speciale onderwijsvoorzieningen, bestaande uit het speciaal basisonderwijs, het speci-
aal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het leerwegondersteunend onderwijs, 
het praktijkonderwijs en het zogenoemde ‘rugzakje’.
Zoals ook te lezen valt in de eerste Kinderrechtenmonitor heeft minister Van Bijster-
veldt (OC W) het wetsvoorstel passend onderwijs ingediend (T K 2011/12). Dit is inmiddels 
goedgekeurd. De invoering van passend onderwijs betekent een zorgplicht voor alle 
schoolbesturen om voor elke leerling een passend aanbod te garanderen, en dus voor 
alle kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning een zo goed mogelijke plek 
in het onderwijs te vinden. Met het wetsvoorstel wordt onder meer beoogd om meer 
leerlingen (met een cluster 3- of 4-indicatie) die nu veelal naar scholen voor speciaal 
onderwijs gaan, stapsgewijs te laten opvangen op reguliere scholen. Het voorstel gaat 
echter gepaard met flinke bezuinigen op het rugzakje, waarmee leerlingen met een beper-
king in het reguliere onderwijs voorzien kunnen worden van extra hulp. De bedoeling is 
dat het rugzakje uiteindelijk zal wegvallen, en dat de klassen op speciale scholen groter 
zullen worden. Bovendien zal er bezuinigd worden op het persoonsgebonden budget 
(pgb), waarmee ouders voor kinderen met een beperking zelf zorg kunnen inkopen. Het 
uitgangspunt dat kinderen die binnen het onderwijs extra ondersteuning nodig hebben 
die ook dienen te krijgen, lijkt dan ook onder druk komen te staan (Bruning et al. 2011). 
Volgens een studie van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs zijn scho-
len er ook nog lang niet klaar voor om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op te 
vangen; schoolleiders pleiten voor uitstel van de invoering van deze wet (Van der Meer 
2011).
Gelet op de kwetsbaarheid van leerlingen met een beperking of stoornis, hun recht op 
(afgestemd) onderwijs (artikel 2, 23, 28, 29 I V R K) en de voorgestelde bezuinigingen zou 
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deze groep kinderen extra in de gaten gehouden kunnen worden. Kan de noodzakelijke 
extra zorg aan deze leerlingen voldoende geboden (blijven) worden? De nulmeting van 
de Kinderrechtenmonitor vermeldde al hoeveel kinderen en jongeren gebruikmaken 
van een vorm van speciaal onderwijs. In de komende monitoren zou verdiepend onder-
zoek gedaan kunnen worden naar de gevolgen die de (beoogde) veranderingen (kunnen) 
teweegbrengen. Om hierover gegevens te verkrijgen kunnen interviews of focusgroepen 
met betrokkenen worden gehouden en georganiseerd , zoals met kinderen en jongeren, 
ouders, leerkrachten, intern begeleiders en experts. Momenteel worden er ook al kinde-
ren met een beperking (met een rugzakje) opgevangen in het reguliere onderwijs: wat is 
het effect is hiervan op deze leerlingen en zijn/haar medeleerlingen?
In een volgende monitor kunnen eventueel (in het kader van artikel 28 en 29 I V R K) ook 
andere indicatoren aandacht krijgen die betrekking hebben op onderwijs aan kinderen 
met een beperking. Hierbij kan gedacht worden aan de mate waarin het speciaal onder-
wijs is afgestemd op de behoeften van deze leerlingen. Zo kan worden nagegaan welk 
aandeel van de leerkrachten in het speciaal onderwijs daar een (niet-verplichte) speciale 
masteropleiding voor heeft gevolgd. Gegevens over andere aspecten van afstemming in 
het speciaal onderwijs, zoals het leerstofaanbod, instructie en handelingsplannen zijn 
beschikbaar bij de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast zou inzicht kunnen worden 
verkregen in hoeverre jongeren met een beperking in het reguliere onderwijs belemmerin-
gen ervaren. Uit onderzoek op dit gebied (bijv. Van Duijn en De Gruijter 2008; Kooiker 
2006; Plemper 2005; Poulisse en Vrieze 2002) bleek bijvoorbeeld dat een deel van de jon-
geren vanwege hun beperking moeite heeft met het maken van tentamens en het vinden 
van een stageplek. De gegevens zijn echter niet erg recent en hebben veelal betrekking 
op een beperkte groep (bijv. mbo-leerlingen of studenten in het hoger onderwijs). Op dit 
gebied zou dan ook nieuw onderzoek verricht kunnen worden, waarbij bijvoorbeeld data 
verzameld worden door middel van het afnemen van vragenlijsten bij leerlingen met een 
beperking die op een reguliere school zitten. Het kan hierbij gaan om jongeren met een 
lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking, maar ook leerlingen met leerproblemen 
(bijv. dyslexie) of een psychische beperking (zoals autisme of A DHD) kunnen bevraagd 
worden. Tabel 5.14 geeft een overzicht van mogelijke indicatoren.
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Tabel 5.14

Onderwijs voor leerlingen met een beperking

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Passend 
onderwijs

Momenteel worden er ook al kinderen met een beperking 
 opgevangen in het reguliere onderwijs (met een rugzakje). 
Wat zijn de gevolgen hiervan voor de kinderen met een beperking 
en de rest van de klas?

Literatuuronder-
zoek, interviews/ 
focusgroepen met 
betrokkenen

Wat zijn de (verwachte) gevolgen van de invoering van het 
 wetsvoorstel ‘passend Onderwijs’ voor het individuele kind 
(bijv. t.a.v. prestaties, emotionele ontwikkeling, verzuim/uitval)?

idem

Kan de noodzakelijke extra zorg voldoende geboden (blijven) 
worden aan deze leerlingen (bijv. afstemming qua aanbod, tijd, 
instructie, aandacht, benodigde speciale voorzieningen)?

idem

Maatregelen van de overheid/scholen om het (reguliere) 
 onderwijs in het kader van passend onderwijs af te stemmen  
op kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Analyse van beleid

Afstemming 
in speciaal 
onderwijs

Aantal/aandeel leerkrachten in het speciaal onderwijs dat daar 
speciaal voor is opgeleid.

Steekproef onder 
scholen (navragen)

Het leerstofaanbod maakt het mogelijk gericht in te spelen op 
verschillen tussen leerlingen in het speciaal onderwijs.

Inspectie van het 
Onderwijs

De school stemt de hoeveelheid tijd af op de onderwijsbehoeften 
van (individuele) leerlingen in het speciaal onderwijs.

idem

De teamleden stemmen hun (ortho)pedagogisch handelen af 
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen in het speciaal 
 onderwijs.

idem

De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de 
 onderwijs behoeften van de leerling in het speciaal onderwijs.

idem

De school stelt een handelingsplan vast in overeenstemming  
met de ouders.

idem

De school gebruikt een samenhangend systeem van 
 instrumenten en procedures voor het volgen van de vorderingen 
en  ontwikkeling van de leerlingen.

idem

Belemmerin-
gen in regulier 
onderwijs

Aandeel leerlingen dat als gevolg van beperking belemmeringen 
ondervindt bij de toegankelijkheid van de gebouwen.

Vragenlijst afnemen 
bij leerlingen

Aandeel leerlingen dat als gevolg van beperking belemmeringen 
ondervindt bij het volgen van lessen.

idem

Aandeel leerlingen dat als gevolg van beperking belemmeringen 
ondervindt bij het maken van huiswerk/werkstukken/scripties.

idem

Aandeel leerlingen dat als gevolg van beperking belemmeringen 
ondervindt bij het maken van toetsen.

idem

Aandeel leerlingen dat als gevolg van beperking belemmeringen 
ondervindt bij het vinden van een stageplek.

idem

In hoeverre zijn leerlingen met een beperking tevreden over 
de mate waarin reguliere scholen rekening houden met hun 
 beperking?

LAKS-monitor, 
eventueel opnemen 
in nieuwe vragenlijst 
voor leerlingen
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5.5.3 Hoogbegaafde leerlingen

Passend onderwijs betreft niet alleen leerlingen die moeite hebben om te kunnen 
meekomen op school, maar ook (hoog)begaafde kinderen die juist meer aankunnen 
dan hun leeftijdsgenoten.38 Er bestaat geen eenduidige definitie van hoogbegaafd-
heid; niet ieder hoogbegaafd kind bezit dezelfde eigenschappen. Wel is er een aantal 
veelvoorkomende eigenschappen aan te wijzen, zoals een hoog IQ , creatief denk-
vermogen, en doorzettingsvermogen om taken te volbrengen (Rijksoverheid). Volgens 
het ‘Informatiepunt Onderwijs, Hoogbegaafdheid en Excellentie’ laat ongeveer 10% van 
alle leerlingen kenmerken zien die op (hoog)begaafdheid duiden. Nederland telt ruim 
1,5 miljoen leerlingen in het (reguliere) basisonderwijs (CBS StatLine), van wie er dus 
circa 150.000 (hoog)begaafd zouden zijn.
Als hoogbegaafde leerlingen te weinig uitgedaagd worden, kunnen ze gaan onderpres-
teren (Inspectie van het Onderwijs 2011). Dit zou niet in overeenstemming zijn met het 
I V R K waarin gesteld wordt dat het onderwijs gericht dient te zijn op de zo volledig moge-
lijke ontplooiing van de talenten en geestelijke vermogens van het kind (artikel 29 lid 1 
sub a). Internationaal vergelijkend onderzoek wijst erop dat in Nederland de prestaties 
van de beste leerlingen in met name het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet 
onderwijs, ver achterblijven bij veel andere ontwikkelde landen (Van der Steeg et al. 
2011). Gerichte extra aandacht voor (potentiële) excellente leerlingen in Nederland lijkt 
dan ook niet overbodig.
In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor wordt de groep hoogbegaafde kinderen 
buiten beschouwing gelaten. In een volgende editie zou hier door middel van een aantal 
indicatoren wel aandacht aan kunnen worden besteed (zie tabel 5.15). Hoeveel scholen 
hebben er bijvoorbeeld handelingsplannen voor (hoog)begaafde kinderen? En welke 
voorzieningen of leerarrangementen zijn er voor deze leerlingen aanwezig? Naar een 
aantal indicatoren is reeds onderzoek verricht (Doolaard en Oudbier 2010; Inspectie van 
het Onderwijs 2011). Voor een toekomstige Kinderrechtenmonitor zou – als dit al niet 
gebeurt – vergelijkbaar onderzoek verricht kunnen worden, waarbij aandacht is voor 
zowel het primair als voortgezet onderwijs. Als de Kinderombudsman ook informatie 
wil over de ervaringen van de (hoog)begaafde kinderen zelf (‘sluit het onderwijs vol-
gens hen aan?’) dan zal hier onderzoek naar gedaan moeten worden. Gegevens kunnen 
bijvoorbeeld verzameld worden via interviews/focusgroepen of via vragenlijsten die 
verspreid worden onder een steekproef van (hoog)begaafde kinderen. Daarnaast zou 
aandacht besteed kunnen worden aan de inspanningen van de overheid om het onder-
wijs beter af te stemmen op hoogbegaafde leerlingen.

38 Het Kinderrechtencollectief stelt ook dat er een onderwijsaanbod moet zijn dat alle leer-
lingen het recht op onderwijs garandeert, ook hoogbegaafde leerlingen. Lidorganisaties van 
het Kinderrechtencollectief zijn: Stichting Kinderpostzegels Nederland, Jantje Beton, Unicef 
Nederland, Save the Children Nederland, Plan Nederland, Cordaid, Nationa le Jeugdraad, Kinder- 
en Jongerenrechtswinkel Amsterdam, Defence for Children Internatio nal Nederland. (Steketee et 
al. 2010)



BIJL AGE A

107  

Tabel 5.15

Afstemming van het onderwijsaanbod op hoogbegaafde leerlingen

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Overheids-
maatregelen

Investeringen van de overheid in hoogbegaafde leerlingen. Analyse van beleid, CFI
Zijn er maatregelen van de overheid om het onderwijs aanbod 
in het primair en voortgezet onderwijs af te stemmen op 
 hoogbegaafde leerlingen?

Analyse van beleid 
( eerder onderzoek)

Afstemming Aandeel scholen met handelingsplannen voor leerlingen 
die sterk vooruitlopen op het niveau van hun groep ((hoog)
begaafde leerlingen).

Vragenlijst onderzoek 
onder scholen 
( Inspectie van het 
Onderwijs, Doolaard en 
Oudbier 2010)

Wat voor voorzieningen of leerarrangementen zijn er voor 
(hoog)begaafde leerlingen aanwezig (aandeel scholen met 
dergelijke voorzieningen)?

idem

Ervaring leer-
lingen

Sluit het onderwijs (en de voorzieningen/maatregelen) aan bij 
de behoeften van hoogbegaafde leerlingen? Zijn zij tevreden 
over het aanbod?

Vragenlijst/ interviews/
focusgroep met hoog-
begaafde leerlingen 

5.5.4 Leerlingen van niet-westerse herkomst

Een aanzienlijk deel van de leerlingen in het Nederlandse onderwijs is van niet-westerse 
herkomst. Vooral in de grote steden komen er (zwarte) scholen voor met een hoge con-
centratie niet-westerse migrantenleerlingen (Herweijer 2008). In de eerste editie van de 
Kinderrechtenmonitor wordt het aantal zwarte scholen gerapporteerd en is gelet op de 
kwaliteit van deze scholen in verhouding tot niet-zwarte scholen. Ook het zogenoemde 
zwarte-schooleffect is besproken. In een volgende monitor zou kunnen worden inge-
gaan op de mate waarin het onderwijs is afgestemd op het taalniveau van leerlingen 
(zie tabel 5.16). Veel niet-westerse migrantenkinderen beginnen hun schoolloopbaan 
met een grote taalachterstand, en ook aan het einde van de basisschool hebben zij nog 
steeds een grote achterstand ten opzichte van (vergelijkbare) autochtoon Nederlandse 
leerlingen (Gijsberts en Herweijer 2009). De Inspectie van het Onderwijs verschaft infor-
matie over scholen die hun aanbod al dan niet aanpassen aan de talige behoeften van 
leerlingen.
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Tabel 5.16

Afstemming van het onderwijs op leerlingen van niet-westerse herkomst

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Afstemming 
taal

De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerling-
gewicht biedt bij de Nederlandse taal leerinhouden aan die passen 
bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand 
(basisonderwijs).

Inspectie van het 
onderwijs

De school met een substantieel percentage taalzwakke leerlin-
gen heeft bij alle vakken een aanbod aan leerinhouden dat past 
bij de talige onderwijsbehoeften van deze leerlingen (voortgezet 
 onderwijs).

idem

5.5.5 Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg

Het recht op (kwalitatief goed) onderwijs is volgens het I V R K (artikel 2, 6, 28 en 29) voor-
behouden aan alle kinderen, dus ook aan jongeren die in een justitiële jeugdinrichting 
(J J I) of accommodatie voor gesloten jeugdzorg verblijven. Gesloten jeugdzorg is bedoeld 
voor jongeren met dusdanig ernstige gedragsproblemen dat zij een gevaar vormen voor 
zichzelf en/of anderen en bescherming nodig hebben. Jongeren die jeugddetentie of een 
PIJ-maatregel hebben opgelegd gekregen, worden in een justitiële jeugdinrichting (J J I) 
geplaatst, net als overigens de meeste jongeren die in voorlopige hechtenis geplaatst zijn 
(Van der Leij 20110).
De eerste editie van de Kinderrechtenmonitor doet verslag van een aantal studies die 
ingaan op de onderwijssituatie in de instellingen (Eichelsheim en Van der Laan 2011; 
Inspectie Jeugdzorg en Inspectie van het Onderwijs 2011; Inspectie jeugdzorg et al. 2010). 
Wat betreft de gesloten jeugdzorg blijkt dat de kwaliteit van het geboden onderwijs lang 
niet altijd als voldoende wordt beoordeeld. In de J J I ’s is de kwaliteit van het onderwijs 
sinds 2007 weliswaar sterk verbeterd, maar toch blijkt het onderwijs kwetsbaar vanwege 
de kleinschaligheid en (mede daardoor) de beperking om onderwijs op maat te bieden. 
Bovendien zijn jongeren in de J J I ’s zelf niet altijd te spreken over het onderwijsaanbod. 
In toekomstige edities van de monitor zou dan ook een vinger aan de pols gehouden 
kunnen worden wat betreft de kwaliteit van het onderwijs in J J I ’s en instellingen voor 
gesloten jeugdzorg. Niet alleen kan aandacht worden besteed aan de uitkomsten van 
inspectiebezoeken, maar ook kan jongeren die in de instellingen verblijven (en profes-
sionals) zelf worden gevraagd naar hun ervaringen ten aanzien van het onderwijs, via 
vragenlijsten of interviews/focusgroepen. Tabel 5.17 geeft een overzicht van mogelijke 
indicatoren.
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Tabel 5.17

Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen (J J I ’s) en gesloten jeugdzorginstellingen

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Onderwijs-
deelname

Aantal/aandeel leerplichtige jongeren in gesloten jeugdzorg  
of JJI’s dat (tijdelijk) geen onderwijs ontvangt.

Inspectie,  gegevens 
opvragen bij 
 instellingen

Aantal/aandeel niet-leerplichtige jongeren in gesloten 
jeugdzorg of JJI’s dat (tijdelijk) geen toegang heeft tot 
onderwijs.

idem 

Hoe lang duurt het voordat jongeren die in een instelling 
geplaatst worden naar school gaan?

Vragenlijsten/ 
 interviews met 
 jongeren en profes-
sionals, inspecties

Afstemming In hoeverre volgen jongeren in de instelling het onder-
wijs dat het meest geschikt voor hen is (aansluiting bij de 
 onderwijsbehoeften)?

idem

In hoeverre volgen jongeren in de instelling een opleiding 
die aansluit bij de opleiding buiten de instelling?

idem

Materialen/
voorzieningen 

In hoeverre hebben jongeren de beschikking over 
 voldoende lesmateriaal/educatieve voorzieningen  
in de instelling? 

idem

Toekomst-
perspectief

In hoeverre is het mogelijk om binnen de instelling een 
diploma te halen? En welk aandeel van de jongeren (waar 
dat in de rede ligt) heeft tijdens het verblijf in de instelling 
een diploma gehaald?

idem

In hoeverre bieden de onderwijsmogelijkheden een 
 adequate voorbereiding op toekomstige arbeidsdeelname 
of een gewenste opleiding?

idem
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Domein 6. Minderjarige vreemdelingen

Hieronder wordt besproken welke indicatoren toegevoegd zouden kunnen worden op 
het gebied van gezinshereniging, opvang van minderjarige vreemdelingen, minderjarige 
vreemdelingen in vreemdelingenbewaring en uitzetting van minderjarige vreemde-
lingen, en voorzieningen voor minderjarige vreemdelingen. Ook wordt aangegeven op 
welke manier deze indicatoren onderzocht kunnen worden.

6.1 Gezinshereniging

Alle kinderen dienen het recht te hebben om herenigd te worden met zijn of haar ouders 
wanneer zij niet in hetzelfde land wonen (zie artikel 10 van het I V R K). In de eerste edi-
tie van de Kinderrechtenmonitor is in kaart gebracht hoeveel aanvragen er zijn van 
kinderen voor verblijf bij een ouder in Nederland, hoeveel van deze aanvragen er in 
behandeling zijn en hoeveel van de aanvragen afgewezen worden. In een volgende editie 
van de Kinderrechtenmonitor kan meer aandacht besteed worden aan de manier waarop 
aanvragen worden behandeld. Volgens artikel 10 van het I V R K dienen aanvragen voor 
gezinshereniging met welwillendheid, menselijkheid en spoed te worden behandeld. 
De overheid dient een positieve houding te hebben, ervoor te zorgen dat kinderen niet 
onnodig (lang) van hun ouders gescheiden zijn, en aanvragen binnen zes maanden te 
behandelen. Een andere vereiste is dat kinderen die niet in hetzelfde land als hun ouders 
wonen recht hebben op regelmatig contact met hun ouders. Eerder onderzoek (Snelders 
2008) concludeert op basis van jurisprudentie dat het Nederlandse beleid in overeen-
stemming is met artikel 10 van het I V R K, maar tegelijkertijd ook dat het Nederlandse 
beleid op enkele punten niet overeenkomt met de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. 
Nederland hanteert strengere regels en voorwaarden dan andere Europese landen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van inkomen. Voor een volgende Kinderrechtenmonitor zou 
onderzoek gedaan kunnen worden naar eventuele knelpunten voor kinderen in de 
behandeling van verblijfsaanvragen.

6.2 Opvang van minderjarige vreemdelingen

Alle kinderen hebben volgens het I V R K recht op een toereikende levensstandaard 
(artikel 27), ook kinderen zonder geldige verblijfstitel. In het kader van opvang is in 
de eerste Kinderrechtenmonitor ingegaan op het aantal kinderen dat in asielzoekers-
centra verblijft. Daarnaast wordt verwezen naar onderzoek uit 2009 van Unicef, Kind in 
het centrum, waarin het leven van kinderen in asielzoekerscentra beoordeeld wordt op 
basis van het Kinderrechtenverdrag (Kloosterboer 2009). Uit dit onderzoek kwamen drie 
belangrijke knelpunten naar voren: de lange duur van het verblijf in asielzoekerscentra, 
de vele verhuizingen en het gebrek aan informatie over de eigen situatie (Kloosterboer 
2009). Het is nu drie jaar later. In de tussentijd is er het een en ander gebeurd. Zo is er 
als vervolg op het onderzoek een werkgroep gestart, ‘Kind in A ZC’, dat als doel heeft om 
‘de situatie van kinderen in asielzoekerscentra in beeld te brengen en te verbeteren in 
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lijn met het Kinderrechtenverdrag’ (www.kind-in-azc.nl). Een eerste initiatief van deze 
werkgroep was de oprichting van kinderraden in azc’s, waarin kinderen aangeven wat 
er zou moeten verbeteren aan hun leefsituatie (bijv. een grotere speeltuin of creëren 
van een huiswerkruimte). Daarnaast is het COA in mei 2010 gestart met het project ‘Kind 
in de opvang’. Dit project is er ook op gericht om ‘de positie van kinderen in de opvang 
te versterken’ (www.coa.nl) door bijvoorbeeld betere speel- en internetvoorzieningen 
te realiseren. Dit project loopt af op 30 april 2012. Verder heeft het COA zelf begin 2011 
een enquête gehouden onder kinderen in azc’s waarin hen vragen zijn gesteld over hun 
vrijetijdsbesteding, gevoel van veiligheid en betrokkenheid bij de situatie op het azc. Dit 
was een nulmeting. Begin 2012 wordt de enquête herhaald om na te gaan wat er in de 
tussentijd bereikt is. Deze initiatieven lijken waardevol en aanvullende initiatieven door 
de Kinderombudsman lijken niet direct nodig; de vinger aan de pols houden lijkt voor-
alsnog voldoende.
In het verlengde hiervan verdient de situatie in de zogenoemde gezinslocaties aandacht: 
daarin worden gezinnen met minderjarige kinderen opgevangen die uitgeprocedeerd 
zijn, maar waarschijnlijk niet binnen twaalf weken Nederland zullen verlaten. Een quick-
scan in 2011 van Defence for Children en Unicef naar de opvang op de gezinslocaties in 
Gilze Rijen en Katwijk liet zien dat er verschillende kinderrechten in het geding zijn, 
zoals artikel 19 (recht op bescherming tegen kindermishandeling), artikel 24 (recht 
op gezondheidszorg), artikel 28 (recht op onderwijs) en artikel 31 van het I V R K (recht 
op gelegenheid om te kunnen spelen en te ontspannen) (Defence for Children en Uni-
cef 2011). Er dient in de gaten te worden gehouden of de gezinslocaties meegenomen 
worden in bovenstaande onderzoeksinitiatieven. Anders zou ervoor gekozen kun-
nen worden om zelf een onderzoek op te zetten waarin kinderen en hun ouders in de 
gezinslocaties geïnterviewd worden over zaken als de leefomstandigheden, gezondheid, 
onderwijs(kansen) en opvoeding van kinderen en in hoeverre de gezinnen daarbij hulp 
krijgen (indien nodig). In plaats van interviews af te nemen zouden er ook focusgroepen 
kunnen worden gehouden.
Voor een groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) is er sinds 2008 
beschermde opvang gestart. Deze is ingevoerd, omdat er amv’s uit de open opvang voor 
hen bleken te verdwijnen. Men was bang dat deze kinderen slachtoffer waren geworden 
van mensenhandel (Kromhout en Liefaard 2010). Het is wenselijk om de doorstroom, 
eventuele wachtlijsten en verblijfsduur met betrekking tot deze opvang te monitoren. 
Ook is het van belang om bij te houden in hoeverre er nog verdwijningen voorkomen uit 
de beschermde opvang.
Ten slotte is het belangrijk om de situatie van minderjarige vreemdelingen die al lange 
tijd in Nederland zijn in de gaten te houden. Het betreft kinderen die nog steeds in pro-
cedure zitten of niet meer in procedure zijn maar ook niet uitgezet worden. In de eerste 
editie van de Kinderrechtenmonitor kwam naar voren dat deze groep extra aandacht 
behoeft. Eerder onderzoek concludeerde dat de voortdurende bestaansonzekerheid die 
gepaard gaat met de asielprocedure en mogelijk gedwongen terugkeer naar het land van 
herkomst voor vrijwel alle asielzoekerskinderen die lange tijd in Nederland verblijven 
ernstige ontwikkelingsschade met zich mee brengt, soms uitmondend in een psychi-
atrische stoornis (Kalverboer en Zijlstra 2006). In het pas verschenen rapport van de 
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 Kinderombudsman Wachten op je toekomst wordt reeds uitvoerig ingegaan op de situatie 
van minderjarige vreemdelingen die al lange tijd in Nederland in onzekerheid verkeren 
en van wie de kinderrechten onder druk staan (Kinderombudsman 2012). Voor een nieu-
we editie van de Kinderrechtenmonitor kan hierbij aansluiting worden gevonden.

Tabel 6.1

Opvang van minderjarige vreemdelingen

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Situatie in gezinslocaties Hoe staat het met de leefomstandigheden 
van kinderen in gezinslocaties? 

Interviews onder kinderen of 
focusgroepen van hen en/of 
hun ouders in de gezinslocaties

Amv’s in beschermde 
opvang

Instroom en doorstroom in beschermde 
opvang.

Registraties bij bevoegde 
 instanties

Verblijfsduur in beschermde opvang. idem
Verdwijningen uit beschermde opvang. idem

6.3 Minderjarige vreemdelingen in vreemdelingenbewaring, en uitzetting

In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor is in kaart gebracht hoeveel kinderen al 
lange tijd in Nederland zijn en nog geen verblijfsstatus hebben, maar er zijn geen cijfers 
gepresenteerd over het aantal kinderen dat een afwijzing heeft gekregen en het aantal 
kinderen dat vervolgens daadwerkelijk is uitgezet. Dit zou voor een volgende Kinder-
rechtenmonitor uitgezocht kunnen worden. Daarnaast zou onderzocht kunnen worden 
waarom sommige kinderen met een afwijzing wel en andere niet uitgezet worden. Deze 
informatie kan mogelijk vergaard worden aan de hand van interviews met professionals.
Wanneer uitgeprocedeerde asielzoekers die geen verblijfsvergunning ontvangen niet 
willen meewerken aan een vertrek uit Nederland, kan de Nederlandse overheid gebruik 
maken van vreemdelingenbewaring. In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor 
staan cijfers over het aantal minderjarige vreemdelingen in vreemdelingenbewaring en 
de gemiddelde duur van het verblijf. Sinds 2011 is het beleid met betrekking tot alleen-
staande minderjarige vreemdelingen veranderd. Amv’s worden in principe niet meer in 
detentie in een justitiële jeugdinrichting geplaatst, maar moeten een plaats krijgen in de 
beschermde opvang, ofwel in speciale voorzieningen van het COA. Het is belangrijk na 
te gaan of de instroom van amv’s in justitiële inrichtingen inderdaad afneemt. Daarnaast 
zou de opvang van 16- en 17-jarige uitgeprocedeerde kinderen bijgehouden kunnen wor-
den. Bij hen zou het volwassenenstrafrecht namelijk toegepast kunnen worden, waar-
door zij in detentie met volwassenen kunnen terechtkomen.
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Tabel 6.2

Minderjarige vreemdelingen in vreemdelingenbewaring en uitzetting

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Minderjarige vreemdelingen 
die zijn afgewezen

Aantal minderjarige vreemdelingen dat een 
afwijzing heeft gekregen.

Registraties bij bevoegde 
instanties

Aantal minderjarige vreemdelingen met een 
afwijzing dat is uitgezet.

idem

Aantal uitgeprocedeerde minderjarige 
 vreemdelingen zonder onderdak.

Vangst/hervangst 
methode

Redenen dat uitgeprocedeerde minderjarige 
vreemdelingen wel of niet worden uitgezet.

Interviews met 
 professionals

Uitgeprocedeerde amv’s Aantal uitgeprocedeerde amv’s in 
 vreemdelingenbewaring.

Registraties bij bevoegde 
instanties

Aantal uitgeprocedeerde amv’s in 
beschermde opvang.

idem

Aantal uitgeprocedeerde amv’s van 16 en 
17 jaar in detentie voor volwassenen.

idem

6.4 Voorzieningen voor minderjarige vreemdelingen

6.4.1 Toegang tot gezondheidszorg voor minderjarige vreemdelingen

Alle kinderen hebben recht op een goede gezondheid en op passende medische zorg als 
dat nodig is (artikel 24 van het I V R K). In de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor 
is ingegaan op de toegang tot gezondheidszorg van ongedocumenteerde minderjarige 
vreemdelingen. Precieze cijfers ontbreken echter nog en zijn ook moeilijk te geven. 
Alleen al het achterhalen van het aantal ongedocumenteerde minderjarige vreem-
delingen is moeilijk. Wel zijn er aanwijzingen dat zorg vaak wordt geweigerd, omdat 
kinderen zonder verblijfspapieren niet verzekerd zijn. Maar deze kinderen kunnen wel 
een (beperkte) aanspraak maken op zorg en medici hebben de plicht om noodzakelijke 
zorg te verlenen. Tot 1 januari 2009 kon hierbij gebruik worden gemaakt van het zoge-
noemde Koppelingsfonds, maar dit bestaat niet meer. Sindsdien voert het College voor 
Zorgverzekeringen (C V Z) alle vergoedingsregelingen met betrekking tot illegalen uit 
(Veenema et al. 2009). De toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor ongedocumen-
teerde vreemdelingen en de kwaliteit van de verleende zorg lijken te wensen over te laten 
(Castelijns et al 2011). Voor een volgende Kinderrechtenmonitor zouden interviews met 
professionals en/of uitgeprocedeerde kinderen en/of hun ouders meer inzicht kunnen 
bieden in de mate waarin ongedocumenteerde kinderen medisch noodzakelijke hulp 
hebben gekregen of dat hen zorg is geweigerd.
Maar ook zou in een volgende Kinderrechtenmonitor aandacht moeten zijn voor de toe-
gang tot gezondheidszorg van minderjarige vreemdelingen die nog in procedure zijn. In 
het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerkinderen staat een over-
zicht van de structurele contactmomenten voor asielzoekerkinderen, evenals een over-
zicht van de aanvullende contactmomenten ten behoeve van de  asielzoekerkinderen. 



114

ADVIES K INDERRECHTENMONITOR

Alle nieuwkomers van 0 tot 19 jaar krijgen standaard een intake en screening. Dan wordt 
ook een eventuele zorgbehoefte ingeschat, van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, en er 
wordt een integraal dossier aangemaakt (G GD Nederland 2011). Het is onduidelijk of dit 
takenpakket in de praktijk goed wordt uitgevoerd. Het valt te overwegen dit voor een 
volgende monitor te onderzoeken. Verder kwam uit eerder onderzoek naar voren dat de 
toegang tot gezondheidsvoorzieningen voor asielzoekerkinderen niet altijd soepel ver-
loopt (Kloosterboer 2009). Naast onbekendheid met de hulp spelen ook taal- en cultuur-
verschillen en een gebrek aan tolken een rol. Tevens bedreigen de vele verhuizingen van 
asielzoekerkinderen de continuïteit in de zorg. Ook blijkt er over de eventuele specifieke 
gezondheidsproblematiek van asielzoekerkinderen nog weinig bekend te zijn. Er is dus 
aanvullend onderzoek nodig naar de behoefte aan en toegang tot gezondheidsvoorzie-
ningen voor asielzoekerkinderen. Ook hiervoor zouden interviews onder professionals 
en kinderen en/of hun ouders kunnen worden verricht.

Tabel 6.3

Toegang tot gezondheidszorg voor minderjarige vreemdelingen

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Zorg aan ongedocumen-
teerde kinderen

In hoeverre hebben ongedocumenteerde 
medische behandelingen gehad en in 
hoeverre is hen zorg geweigerd?

Interviews onder  professionals 
en ongedocumenteerde 
 kinderen en/of hun ouders

Zorg aan minderjarige 
vreemdelingen die nog in 
procedure zijn

Hebben alle minderjarige vreemdelingen 
bij aankomst in Nederland een intake en 
screening gehad?

Interviews onder professionals 
en kinderen en/of hun ouders

In hoeverre hebben minderjarige 
 vreemdelingen die nog in procedure zijn 
medische behandelingen gehad en in 
hoeverre is hen zorg geweigerd?

idem

Ervaringen van minderjarige 
 vreemdelingen met gezondheidszorg. 
Welke belemmeringen worden ervaren?

idem

6.4.2 Toegang tot onderwijs voor minderjarige vreemdelingen

Alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar die in Nederland wonen, zijn leerplichtig en hebben 
recht op onderwijs (I V R K 28). Het betreft dus ook kinderen met een andere nationaliteit, 
evenals minderjarige vreemdelingen die nog wachten op een verblijfsvergunning of 
aan wie een verblijfsvergunning reeds geweigerd is. De eerste editie van de Kinderrech-
tenmonitor vermeldde al dat er problemen voorkomen bij de inschrijving op scholen, 
omdat minderjarige vreemdelingen niet over (voldoende) papieren beschikken. Ook het 
Kinderenrechtencomité raadde Nederland al aan om het recht op onderwijs voor alle 
kinderen te waarborgen door de inschrijving van kinderen zonder of met incomplete 
verblijfsdocumenten te vergemakkelijken. In de eerste Kinderrechtenmonitor staan 
hierover geen cijfers, maar deze zouden in een volgende monitor opgenomen kunnen 
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worden. Ook zou door middel van verdiepend onderzoek meer informatie gegeven 
kunnen worden over mogelijke obstakels voor kinderen zonder verblijfspapieren om 
onderwijs en/of een stage te volgen.
Voorts bleek uit eerder onderzoek dat kinderen in asielzoekerscentra niet altijd onder-
wijs krijgen en dat ook de kwaliteit van het geboden onderwijs te wensen overlaat 
(Kloosterboer 2009). Daarom is het gewenst om ook aandacht te besteden aan de toe-
gang tot onderwijs voor minderjarige vreemdelingen die nog in procedure zitten. Boven-
dien blijken de computerruimtes in asielzoekerscentra beperkt toegankelijk te zijn voor 
kinderen en is er veelal geen mogelijkheid om ergens rustig huiswerk te maken. En ook 
hier kunnen de vele verhuizingen zijn weerslag hebben. In een volgende editie van de 
monitor zouden ook dergelijke indicatoren aan bod moeten komen.

Tabel 6.4

Toegang tot onderwijs voor minderjarige vreemdelingen

Thema Indicatoren Voorstel onderzoek

Onderwijs aan ongedocu-
menteerde kinderen

In hoeverre hebben ongedocumenteerde 
kinderen problemen met de inschrijving 
op een school?

Interviews onder professio-
nals en ongedocumenteerde 
kinderen en/of hun ouders

In hoeverre hebben ongedocumenteerde 
kinderen problemen met het uitvoeren 
van een stage?

idem

Onderwijs aan minder-
jarige vreemdelingen die 
nog in procedure zijn

In hoeverre ervaren minderjarige vreemde-
lingen die nog in procedure zijn problemen 
met het volgen van onderwijs? 

Interviews onder professio-
nals en kinderen en/of hun 
ouders

Is er voldoende en goede gelegenheid voor 
kinderen om huiswerk te maken (op een 
computer)?

idem
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Bijlage B. Beslisdocument Kinderrechtenmonitor

Tabel B1 

Overzicht kinderrechtendomeinen en -thema’s met prioritering,a bijbehorende IVRK artikelen en 

haalbaarheid (+, ?, of -b) mogelijke indicatoren uit voorstudie Jeugdrecht (Bruning et al. 2011)

Kinderrechtendomein  
en thema’s IVRK artikelen en mogelijke indicatoren + ? -

1.  Gezinssituatie en 
 alternatieve zorg

IVRK artikelen: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 25, 39

Eerste prioriteit
1. Wachtlijsten en  

toegang tot jeugdzorg
a) Aantal kinderen op wachtlijsten BJ (langer dan 9 weken, 

jaarbericht kinderrechten, Jeugdzorg Nederland), jeugd-
GGZ, etc. o.a. uitgesplitst naar groepen, PM SCP OJO

b) Aantal nieuwe jeugdzorgindicaties (Kinderen in Tel)
c) Gebruik jeugdzorg onder verschillende groepen (SCP AVO 

en OJO)
d) Effectief toegang tot zorg die kinderen nodig hebben 

(meest aangewezen zorg)
e) PM toegang tot opvoedkundige ondersteuning (bijv. 

bekendheid met en gebruik van C JG’s?!)
f) PM Op gemeenschap gerichte programma’s 

implementeren

+

+
+

?

?

?

2. Gedwongen  
interventies in het 
gezinsleven

a) Aantal ondertoezichtstellingen (PI-research, B J, RvK, 
minV&J)

b) Aantal benoemingen bijzondere curator
c) Ervaring kinderen tijdens zitting, voorbereiding en 

uitvoering kinderbeschermingsmaatregel, wel of niet 
gehoord, kindvriendelijk (onderscheid onder en boven 
12 jaar)

+

?
?

3. Uit huis geplaatste 
kinderen

a) Aantal uithuisplaatsingen, o.a. uitgesplitst naar leeftijd 
(pleegzorg Nederland, Commissie Financiering Jeugdzorg)

b) Categorie uithuisplaatsing (pleegzorg, residentiële 
jeugdzorg)

c) Jongeren die in residentiële jeugdzorg terechtkomen 
zonder dat dit vanuit hun belang de beste oplossing was

d) Aantal en snelheid van overplaatsingen (vervolgtrajecten, 
toewerken naar steeds meer vrijheid?)

e) Hoe lang van ouders gescheiden
f) Periodieke evaluatie uithuisplaatsing
g) Ervaringen kinderen en professionals met 

uithuisplaatsing, levert het iets extra’s op?
h) PM Quality 4 Children

+

+

+

?

?
?

?

-
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Tabel B1 (vervolg)

Kinderrechtendomein  
en thema’s IVRK artikelen en mogelijke indicatoren + ? -

4. Gezinsmigratiec a) Aantal aanvragen voor verblijf bij een ouder in Nederland 
(jaarbericht kinderrechten)

b) Aantal behandelde aanvragen van kind bij ouder in 
Nederland (idem)

c) Aantal afwijzingen aanvraag voor verblijf van kind bij ouder 
in Nederland (idem)

d) PM FR A indicatoren gezinshereniging in 5 groepen, 
aanvragen verblijf bij ouder met welwillendheid, 
menselijkheid en spoed behandeld? Mogelijkheden kind 
om contact te onderhouden met ouder in buitenland?

+

+

+

?

5. Uitzetten van 
minderjarige 
vreemdelingenc

a) Aantal minderjarigen langer dan 5 jaar in Ned. en nog in 
procedure (jaarbericht kinderrechten)

b) Aantal minderjarigen langer dan 5 jaar in asielopvang 
(idem)

c) Aantal uitzetbare kinderen (zonder verblijfstitel) dat al dan 
niet daadwerkelijk wordt uitgezet

+

+

?

Tweede prioriteit
6. Kinderen van 

scheidende ouders
a) Aantal kinderen in eenoudergezinnen (CBS)
b) Aantal echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn 

(idem)
c) Aantal kinderen dat betrokken is bij echtscheiding
d) Blijven ouders verantwoordelijkheid zoveel mogelijk 

gezamenlijk uitoefenen
e) Maatregelen overheid, bijv. toegankelijke en professionele 

begeleiding voor ouders
f) PM SR: gebruik mediators

+
+

+

?

?

-

7. Omgang tussen 
 ouders en kinderen

a) Aantal gezag- en omgangsonderzoeken (Raad voor 
kinderbescherming)

b) Gebruik omgangshuizen

+

?
8. Internationale 

kinderontvoering
a) Aantal verzoeken voor bemiddeling internationale 

kinderontvoering (Centrale autoriteit)
b) Snelheid procedures betreffende internationale 

kinderontvoering
c) PM FR A indicatoren internationale kinderontvoering

+

?

?

Derde prioriteit
9. Adoptie a) Alleen in belang kind

b) Toestemming verantwoordelijke instanties
?
?
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Tabel B1 (vervolg)

Kinderrechtendomein  
en thema’s IVRK artikelen en mogelijke indicatoren + ? -

2. Bescherming tegen 
exploitatie en geweld

IVRK artikelen: 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 30, 32, 33, 34, 35, 36

Eerste prioriteit
1. Signaleren en  

melden van 
kindermishandeling

a) Aantal adviezen AMK
b) Binnengekomen meldingen AMK (PM uitsplitsen naar 

verwaarlozing, fysiek, geestelijk geweld en seksueel misbruik 
(CoMensha, commissie Sampson)

c) Schattingen slachtoffers kindermishandeling (onderzoeken 
VU, RUL)

d) PM SR Aantal kinderen dat getuige is van huiselijk geweld 
(bijv. politiestatistieken)

e) Voorlichting kindermishandeling aan kinderen, ouders en 
professionals

f) Bekendheid en bereikbaarheid AMK
g) Bekendheid en (bereidheid tot) gebruik meldcode 

kindermishandeling
h) PM SR aantal kinderen dat vaak ruw door ouders behandeld 

wordt (HBSC)

+
+

+

+

?

?

?
?

2. Behandeling van 
minderjarige  
slachtoffers  
van geweld

a) Effectieve behandelmethoden met aandacht voor mening kind 
(zie ook 1.1.d)

b) Beschikbaarheid passende behandeling
c) Geïntegreerd hulpaanbod, niet versnipperd
Hier zijn verder geen concrete indicatoren genoemd, PM General 
Comment 13

?

?
?

3. Minderjarige  
slachtoffers van 
mensenhandel

a) Aantal zaken bij OM van mensenhandel van minderjarigen 
(jaarbericht kinderrechten, CoMensha)

b) PM FR A indicatoren (gericht op identificeren slachtoffers, 
bescherming slachtoffers, vervolging daders en preventie)

c) Aantal slachtoffers van loverboys (CoMensha)

+

+

?

Tweede prioriteit
4. Verwijzing en 

onderzoek bij 
kindermishandeling

a) Wacht- en doorlooptijden AMK (jaarbericht kinderrechten)
b) Aantal beschermingsonderzoeken (niet alleen m.b.t. 

kindermishandeling, RvK)
c) Uitkomst onderzoeken (AMK jaarverslag)
d) professionals die meldingen binnen krijgen trainen in 

verwijzen
e) effectiviteit verwijzingen
f) aandacht besteden aan mening kind, kindvriendelijk 

onderzoek
g) follow-up en evaluatie interventie

+
+

+
?

?
?

?
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Kinderrechtendomein  
en thema’s IVRK artikelen en mogelijke indicatoren + ? -

5. Strafrechtelijke  
aanpak van 
kindermishandeling

a) Aantal zaken kindermishandeling bij OM (jaarbericht 
kinderrechten)

b) Percentage veroordelingen door rechter na aangifte 
kindermishandeling bij politie

c) Kindvriendelijke procedures

+

+

?
6. Opsporing  

kinderporno
a) Allesomvattende nationale strategie nodig
b) Training en voorlichting aan mensen die met kinderen werken
c) Aantal kinderpornoverdachten OM (niet alleen downloaden 

van kinderpornografisch materiaal, maar ook maken en 
verspreiden ervan en seksueel misbruik) 

+
?

-

7. Kind en internet a) PM SR Aantal kinderen dat digitaal gepest wordt (SCP)
b) Aantal privacyschendingen (verzamelen en gebruiken 

persoonsgegevens)
c) Aantal open profielen op internet (kinderen met adres/ 

en of telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum)
d) Aantal kinderen op facebook, hyves naar leeftijd en duur 

internetgebruik, ook naar groepen (PM SCP Nathalie Sonck)
e) Op welke vriendschapsuitnodigingen gaan kinderen in?
PM Child Online Protection, Statistical Framework and Indicators 
2010 door International Telecommunication union, SCP

+

+

?

?

?

Derde prioriteit
8. Economische  

uitbuiting van 
minderjarigen

a) Komt zeer weinig voor (7 meldingen CoMensha in 2010). 
Voetballers onder 16 jaar die contracten aangeboden krijgen 
voor buitenlandse clubs

-

3. Jeugdstrafrecht en 
vrijheidsbeneming

IVRK artikelen: 2, 3, 6, 12, 16, 20, 22, 37, 40

Eerste prioriteit
1. Voorlopige hechtenis 

van minderjarigen
a) Aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis 

(DJI , jaarbericht kinderrechten, jeugdmonitor)
b) Aantal minderjarigen in J J I ’s (idem)
c) Gemiddelde duur voorlopige hechtenis (idem)
d) Tweewekelijkse toetsing?
e) Rechtsbijstand
f) Wettelijke voorwaarden van toepassing? (gevaar voor 

zichzelf en anderen)
g) Percentage voorlopig gehechten waarbij naar alternatieven 

is gezocht

+

+
+

?
?
?

?
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Kinderrechtendomein  
en thema’s IVRK artikelen en mogelijke indicatoren + ? -

1. Voorlopige hechtenis 
van minderjarigen

PM algemeen jeugdstrafrecht (of hoort dit deels ook bij 3.7?!):
– Jaarbericht kinderrechten (7 indicatoren) en Jeugdmonitor 

CBS ‘Veiligheid en Justitie’, bijv. aantal in eerste aanleg 
afgedane rechtbankstrafzaken mbt jongeren, aantal 
kinderen dat afgelopen jaar gearresteerd is, PM onderzoek 
Lonneke SCP

– DJI-Rapport (J J I  in getal 2006-2010) indicatoren jongeren 
in J J I ’s

– Rapport Beleidsdoorlichting en jeugdsancties (2010) van 
MvJ aantal en effectiviteit jeugdsancties

– UNODC (zie blz. 81 voorstudie) ‘juvenile justice indicators’ 
(10 kwantitatieve en 5 beleidsmatige indicatoren)

?

2. Berechting 16- en 
17-jarigen volgens het 
volwassenenstrafrecht

a) Aantal 16- en 17-jarigen dat volgens volwassenstrafrecht 
(jaarlijks) berecht is/wordt (WODC, Weijers 2006d), 
ook naar delict, PM nog te presenteren wetsvoorstel 
adolescentenstrafrecht (v/a 16 jaar)

b) Duur opgelegde straf
c) Redenen van rechters voor opgelegde straf
d) Aantal minderjarigen dat (jaarlijks) in strafrechtelijke 

inrichtingen voor volwassenen verblijft (PM Juvenile Justice 
Indicators)

+

+

+
?

3. Minderjarigen in 
vreemdelingen -
bewaringc

a) PM DJI indicatoren, bijv. Aantal (alleenstaande) minderjarige 
vreemdelingen in J J I ’s

b) Plaatsing minderjarige vreemdelingen in beschermde opvang 
(Liefaard, 2010)

c) PM beleidsindicator, professionals bevragen over bestaan van 
voldoende, adequate alternatieven voor beschermde opvang 
van amv’s

+

?

?

4. Interne rechtspositie 
minderjarigen in 
gesloten jeugdzorg

a) Aantal minderjarigen (die op civiele titel) in accommodatie 
voor gesloten jeugdzorg (worden) geplaatst (jaarbericht 
kinderrechten)

b) Duur plaatsing in gesloten jeugdzorg
c) Tijdige doorstroom naar meer open setting
d) Voldaan aan vereisten verlening machtiging, bijv. verklaring 

gedragswetenschapper, alleen bij ernstige opvoed- en 
opgroeiproblemen?

e) Inhoud en omvang huisregels instellingen gesloten jeugdzorg, 
regeling omtrent bezoektijden?

f) Sluiten bezoektijden aan bij mogelijkheden ouders
g) Handelingsplannen en passende behandeling, 

vrijheidsbeneming moet meer opleveren dan thuis blijven
h) Aantal in afzondering geplaatste jongeren

+

+
?
?

?

?
?

?
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Tabel B1 (vervolg)

Kinderrechtendomein  
en thema’s IVRK artikelen en mogelijke indicatoren + ? -

4. Interne rechtspositie 
minderjarigen in 
gesloten jeugdzorg

i) Aantal andere vrijheidsbeperkende maatregelen (met eerbied 
waardigheid persoon?), zoals visitatie

j) Mate waarin jongeren op hoogte zijn van redenen voor 
vrijheidsbeperkende maatregelen en of er voorafgaande aan 
crisismaatregelen gesprek heeft plaatsgevonden (PM jongeren 
zelf hierover bevragen)

k) Toepassing ‘vastpakken en vasthouden’ door geschoolde 
medewerkers?

l) PM rapport ‘Violence against children in conflict with the law’ 
indicatoren voor alle kinderen die van vrijheid zijn benomen
– Aantal kinderen in detentie dat bezoek heeft gehad van 

familie afgelopen drie maanden
– Aantal kinderen in detentie dat zelf op bezoek is geweest 

bij familie afgelopen drie maanden
– Aantal kinderen dat nazorg ontvangt na in vrijheidstelling

?

?

?

?

?

?

?
5. Weglopers uit de 

gesloten jeugdzorg
a) Aantal weglopers uit gesloten jeugdzorg (inspectie jeugdzorg)
b) Aantal weglopers waarvan verblijfplaats bekend is
c) Aantal weglopers dat al dan niet terugkeert in gesloten 

jeugdzorginstelling
d) Incidenten bij jongeren tijdens afwezigheid instelling

+
+

?

?

Tweede prioriteit
6. Verblijf minderjarigen  

in politiecellen
a) Aantal kinderen (en leeftijd) dat een nacht of langer op het 

politiebureau doorbrengt
b) termijn verblijf in politiecel (deze cijfers ontbreken vaak)
c) aantal gehoorde minderjarigen
d) PM ‘toetsingscriteria klachtbehandeling en toezicht’ 

indicatoren op beleidsniveau
e) PM mogelijkheden buitengerechtelijke afdoening, landelijk 

dekkend aanbod voor alternatieven, wettelijke basis 
herstelrecht en bemiddeling

+

?
?
?

?

7. Adolescenten - 
strafrecht en 
jeugdbendes

a) Aantal pedagogische sancties
b) Aantal repressieve sancties
c) Duur jeugddetentie
d) Aantal hinderlijke, overlastgevende en criminele (straat- of 

jeugdbende) jeugdgroepen (onderzoeksbureau Beke, PM 
shortlistmethodiek Ferwerda 2009d) PM SCP Lonneke van 
Noije

e) PM aantal geregistreerde leden van jeugdgroep in register 
(Top-600, risico stigmatisering)

f) Aantal aangepakte criminele jeugdgroepen

+
+

?
?

?

?
8. Strafbaarstelling 

illegaliteitc

a) Aantal minderjarige uitgeprocedeerde asielzoekers dat als 
crimineel wordt aangemerkt

?
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Kinderrechtendomein  
en thema’s IVRK artikelen en mogelijke indicatoren + ? -

Derde prioriteit
9. DNA-afname 

minderjarigen,  
PM SR en justitiële 
documentatie?

a) Aantal geregistreerde DNA-profielen van jongeren 
(Nederlandse DNA-databank), ook naar soort delict/straf (bijv. 
al dan niet > 60 uur taakstraf)?

b) Aantal afwijzingen van een Verklaring Omtrent Gedrag 
vanwege strafrechtelijke veroordeling

c) PM Opslag gegevens? aantal kinderen < 12 jaar in database 
JCO-s, ProKid, systemen voor Veiligheidshuizen

d) PM aantal Justitiële gegevens van kinderen nog gebruikt in 
volwassenheid

e) PM nasleep Halt-afdoening en registratie in politieregisters; 
moeite vinden stage/baan? 

+

+

+

?

?

?

?

4. Passende 
levensstandaard

IVRK artikelen: 2, 3, 6, 12, 23, 24, 26, 27, 31

Eerste prioriteit
1. Kinderen in armoede a) Aantal kinderen dat opgroeit in arm gezin (SCP, bijstandgezin, 

onder armoedegrens)
b) Aantal kinderen in achterstandswijken (Kinderen in Tel)
c) PM Aantal kinderen dat gebruik maakt van de voedselbank
d) Sociale participatie: aantal kinderen dat nauwelijks uitstapjes 

maakt (SCP)
e) Sociale participatie: aantal kinderen dat weinig speelafspraken 

heeft (idem)
f) Sociale participatie: Aantal kinderen dat niet minstens een 

week op vakantie gaat (idem)
g) Sociale participatie: Aantal kinderen dat geen geld heeft om 

verjaardagen te vieren (idem)
h) Aantal sociaal uitgesloten kinderen (idem)
i) Aanbod sociale woningbouw
j) PM FR A indicatoren (bijv. aantal educatieve bezittingen, als 

computer en woordenboek)

+

+

+

+

+

+

?

?
?
?

2. Opvang en 
voorzieningen 
minderjarige 
vreemdelingenc

a) Aantal baby’s van ongedocumenteerde moeders
b) Aantal illegale kinderen van wie zorgweigering wordt 

gerapporteerd
c) Aantal kinderen in asielzoekerscentra (Unicef, jaarbericht 

kinderrechten)
d) Verblijfsduur kinderen in asielzoekerscentra
e) Aantal (gedwongen) verhuizingen van asielzoekerkinderen
f) Wekelijkse toelage van gezinnen in asielzoekerscentra
g) Leefomstandigheden in asielzoekerscentra

+

+

?
?

?
?
?
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Kinderrechtendomein  
en thema’s IVRK artikelen en mogelijke indicatoren + ? -

3. Toegang tot 
gezondheidszorg

PM General Comment 14 van het VN-comité voor economische, 
sociale en culturele rechten. PM onderzoek Backman et al. 2008d, 
internationaal naar recht op gezondheid met 17 indicatoren voor 
gezondheid kinderen, pasgeborenen en hun moeders. Welke wet- 
en regelgeving bestaat er voor recht op gezondheid van (alle?) 
kinderen. In nationaal gezondheidsbeleid rekening houden met 
jeugdgezondheidszorg? Kinderen betrokken bij opstellen nationale 
gezondheidsbeleid?
a) Toegankelijkheid huisartsenzorg naar groepen (SCP, bijv. ook 

afstand tot huisarts, EHBO)
b) Voldoende kwalitatieve gezondheidsvoorzieningen voor 

kinderen, voor verschillende leeftijden en regio’s?
c) Voldoende kinderartsen?
d) Artsen voldoende op hoogte wensen en behoeftes kinderen
e) Wachttijden en duur consulten
f) Beschikbaarheid medicijnen die getest zijn op kinderen
g) Toegankelijkheid GGD en jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) 

voor asielzoekerkinderenc en migrantenkinderen
h) Toegankelijkheid jeugd-GGZgezondheidszorg voor 

asielzoekerkinderenc en migrantenkinderen
i) Toegankelijkheid gezondheidszorg speciale groepen

– wettelijke uitsluiting uitgeprocedeerde 
asielzoekerkinderenc

– beperkingen afsluiting zorgverzekering voor kinderen 
minderheidsgroepen

– fysieke toegang, transport mogelijk, tijd vrij beschikbaar 
werkende ouders

– culturele toegang, aanwezigheid tolken

+

?

?
?
?
?
?

?

?

4. Welvaartsziekten 
 (PM allemaal 
uitsplitsen  
naar groepen)

a) Aantal kinderen met hart- en vaatziekten
b) Aantal kinderen met overgewicht (HBSC, jeugdmonitor, R IVM)
c) Aantal kinderen met diabetes
d) Aantal kinderen met emotionele problemen (depressies, 

HBSC, huisartsenregistraties, PM SCP OJO)
e) Aantal kinderen met eetstoornissen
f) Aantal kinderen met (overmatig) alcohol- en middelengebruik 

(HBSC en Peilstation)
g) Suïcide (pogingen en sterfgevallen, Knoeff-Gijzen en  Kienhuis-

Heerink 2009d; CBS)
h) Levenstevredenheid (HBSC)

+
+
+
+

+
+

+

+
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Kinderrechtendomein  
en thema’s IVRK artikelen en mogelijke indicatoren + ? -

5. Gehandicapte  
kinderen

a) Aantal kinderen met matige of ernstige lichamelijke beperking 
(ook uitsplitsen naar groepen)

b) PM Aantal kinderen met ADHD, autisme?
c) Aantal gevallen met spasticiteit per 100 geboortes
d) Aantal verstandelijk gehandicapte kinderen (SCP)
e) Adequate toegang tot gezondheidszorg, werkgelegenheid PM 

SR Wajong en sociale voorzieningen (ook tot onderwijs, zie 5.1)
f) PM Washington Group on disability

+

+
+
+

?

?

?
?

?

Tweede prioriteit
6. Zwerfjongeren a) Aantal kinderen tot 18 jaar dat op dagelijks straat zwerft (dat 

feitelijk of residentieel dakloos is, onderzoeksbureau HHM, 
cijfers tot 25 jaar)

b) Participatie zwerfjongeren bij vinden oplossing
c) Voorzieningen voor zwerfjongeren
d) PM ad 4.2 aantal vreemdelingen kinderen (uitgeprocedeerd) 

zonder onderdak

?

?
?

-

7. Beschikbaarheid  
van en toegang tot 
sport, spel en cultuur

a) Aantal kinderen dat lid is van sportclub (naar verschillende 
groepen, SCP)

b) Aantal kinderen dat lid is van muziek- of andere kunstclub
c) Beschikbaarheid buitenspeelplek (Kinderen in Tel)
d) PM indicatoren Godfrey en Cole-Hamilton (2006d) voor 

mogelijkheden om buiten te spelen, bijv. aantal kinderen dat 
minimaal 4 (of 1?!) uur per dag buiten speelt (zie ook HBSC)

e) Deelname culturele activiteiten, zoals aantal minderjarige 
bezoekers van musea, kunstinstellingen, toneel/theater/
muziekvoorstellingen, naar verschillende groepen (SCP?)

+

+
+

+

?

8. Kinder- en 
zuigelingensterfte

a) Aantal zuigelingen dat borstvoeding krijgt
b) Campagnes borstvoeding (inclusief risico HIV/AIDS besmette 

moeders)
c) Perinatale sterfte (aantal doodgeboren kinderen na 

zwangerschap minimaal 24 weken en baby’s die binnen 
een week na geboorte overlijden, CBS), ook uitsplitsen naar 
groepen (jeugdmonitor)

d) Zuigelingensterfte (aantal levensgeborenen dat voor de eerste 
verjaardag is overleden (idem)

e) Kindersterftecijfer (aantal kinderen voor 5de levensjaar 
overleden; natuurlijke en niet natuurlijke oorzaak, 
vervoersongevallen, overige ongevallen, zelfmoord en overige 
niet natuurlijke doodsoorzaken, idem)

f) Passende pre- en postnatale zorg voor moeders en baby’s
g) Voorlichting over manieren om kindersterfte te vooromen; 

hygiëne, gezonde voeding, belang vaccinaties
h) Aantal abortussen van foetussen met ernstige afwijkingen 

+

+

+

+

?
?

?
?



130

ADVIES K INDERRECHTENMONITOR

Tabel B1 (vervolg)

Kinderrechtendomein  
en thema’s IVRK artikelen en mogelijke indicatoren + ? -

5. Onderwijs IVRK artikelen: 2, 3, 6, 12, 19, 28, 29, 42

Eerste prioriteit
1. Passend onderwijs  

en pgb
a) PM indicatoren algemeen recht op onderwijs, zie bovenaan 

blz. 114 voorstudie
b) PM SR (in kader ‘gelijke kansen’) Schoolprestaties (cito’s 

basisvaardigheden of eindcito’s o.i.d.) naar o.a. sekse en 
etniciteit (PM SCP E&M)

c) PM SR Ervaren werkdruk op scholen (HBSC, L AK S, 
scholierenmonitor)

d) PM SR schoolbeleving (school is (heel) leuk of juist niet, HBSC , 
L AK S)

e) PM Right to Education project en FR A indicatoren passend 
onderwijs, alle 4 A’s van TomaŠevski? bijv.
– Aantal kinderen met beperkingen dat aanvullende 

ondersteuning krijgt (als percentage van alle kinderen op 
hetzelfde onderwijsniveau)

– Bijv. verschaffing deskundige ondersteuning niet 
autochtone kinderen, bijv. extra geld, extra taallessen (PM 
SR V VE)

– PM SR Aantal kinderen met rugzak, in so-clusters, sbo, naar 
bijv. etniciteit en geslacht PM ad 4.5 aantal gehandicapte 
kinderen dat niet in het regulier basisonderwijs terecht kan

– PM ad 4.5 aantal gehandicapte kinderen met diploma MBO

+

+

+

?

?

?

?

?
– PM ad 4.5 Uitval studenten met functiebeperking in HO 

(ad 4.5)
– PM ad 4.5 (Duur en gemak) vinden stageplaats voor 

jongeren met handicap
f) Mening betrokkenen voorgenomen bezuinigingen pgb en 

invoering passend onderwijs (SCP E&M?)

?

?

?

2. Thuiszitters PM rapport nationale ombudsman en Ingrado, vereniging voor 
leerplicht en RMC
a) Percentage voortijdige schoolverlaters (zonder diploma school 

verlaten)
b) Aantal kinderen dat jaarlijks onvrijwillig thuiszit (bijv. 

wachtlijst cluster 4, wachten op indicatiebesluit?)
c) Duur thuiszitten
d) Aantal spijbelaars (vrijwillig thuiszitten, onwil) (ook 

uitsplitsen naar hoeveelheid uren verzuim, HBSC , nationale 
scholierenmonitor, L AK S-monitor)

e) Inspanningen om thuiszitten tegen te gaan
f) Inspanningen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan

+

+

+
+

?
?
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3. Pesten PM SR Monitor sociale veiligheid in het onderwijs (Sardes), HBSC, 
LAKS. PM onderzoek Erasmusuniversiteit, Generation R en GGD op 
Rotterdamse basisscholen en basisschoolproject Roede en Felix, 
2009
a) Ervaren sfeer in klas (is (heel) goed, of juist niet zo goed)
b) Mate van veilig voelen bij het naar school gaan
c) Mate van veilig voelen in klas
d) Mate van veilig voelen op plein
e) Hoe vaak structureel pesten
f) Hoe vaak structureel gepest worden
g) Hoe vaak getuige van geweld
h) Inspanningen school/overheid om pesten tegen te gaan, PM

SR bijv. pestprotocollen, omgangsprogramma’s, campagnes
i) Gepest worden vanwege seksuele geaardheid

+
+
+
+
+
+
+

?

?
Tweede prioriteit
4. Mensenrechten-

educatie en PM SR 
ruimte voor sport en 
cultuur, natuur en 
klimaat

a) Voorlichting over mensenrechten en rechten kind op alle 
niveaus in onderwijscurricula opnemen (onderzoek Oomen en 
Vrolijk 2010d, nieuwe master jeugdrecht 2012)

b) PM 4.7 Aanwezigheid kunst en cultuur in onderwijsprogramma
c) Aantal uren bestemd voor kunst en cultuur in bo en vo

?

?
?

5. Onderwijs in justitiële 
jeugdinrichtingen

a) Aantal minderjarigen dat in jji passend onderwijs krijgt, 
op basis van kwalitatieve info van jongeren zelf, o.a. 
sloot opleiding in instelling aan bij de opleiding buiten 
de instelling en bij eigen toekomstperspectief? diploma 
gehaald? Dagbesteding tijdens schoolvakanties (alternatief 
activiteitenprogramma?) (zie blz. 117 voorstudie)

?

Derde prioriteit
6. Segregatie scholen a) Percentage zwarte scholen, PM SCP Herwijer (2008d)

b) Kwaliteit zwarte scholen, PM SCP Herwijer (2008d)
c) PM indicatoren Right to Education project (2010d), bijv. 

overheidsuitgaven voor zwarte scholen
d) PM SR percentage 4-12-jarigen met leerling-gewicht > 0 

(Kinderen in Tel)

+

+

?
?

7. Zeer zwakke scholen a) Aantal zeer zwakke scholen (onderwijsinspectie)
b) PM indicatoren Right to Education project (2010d), Europese 

commissie 2000

+
?

a De prioritering van kinderrechtenthema’s is in de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor losgelaten
b + haalbare indicator, indicator is al gemeten of ‘eenvoudig’ te meten en eenduidig gedefinieerd

? onduidelijk of indicator haalbaar is, zijn er wel cijfers beschikbaar, en/of is de indicator helder?
- onhaalbare, te vage indicator, of op te kleine schaal

c Deze thema’s en (bijbehorende) indicatoren zijn bij de eerste editie van de Kinderrechtenmonitor in een 
zesde kinderrechtendomein opgenomen, genaamd ‘Minderjarige vreemdelingen’.

d Deze literatuurverwijzingen zijn te vinden in de voorstudie van Jeugdrecht (Bruning et al. 2011)
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