Kinderrechten als omvattend kader

De 4 hefbomen om kwaliteitsvolle interactievaardigheden tussen begeleiders en kinderen te
ontwikkelen en de 3 hefbomen om de professionaliteit van de begeleider te versterken, zorgen voor een
sterk denkkader voor het begeleidingswerk met kinderen. Ook de ‘verbindende concepten’ kun je zien als
noodzakelijke voorwaarden rondom die hefbomen. Tijdens het leerproces in de Lerende Netwerken
kwam evenwel de behoefte naar een ‘overkoepelend kader’ bovendrijven.
Na een bijeenkomst met de ondersteunende partners bleek het Kinderrechtenkader hiervoor de meest
relevante keuze omwille van de sterke samenhang met het recht op ontwikkeling, participatie en nondiscriminatie, en met de specifieke aandacht voor kwetsbare groepen kinderen. “Het Kind en zijn
rechten centraal stellen”, dat is het uitgangspunt voor om het even wat we met en voor kinderen
doen.
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1 - Kinderrechten verbinden alle uitdagingen
Onderstaande tekst is geschreven door Anneleen Van Kelecom (UNICEF), gericht op de
onderwijscontext, en is gebaseerd op bestaand materiaal van de Kinderrechtencoalitie en het
partnerschap voor Kinderrrechtenscholen. Van Kelecom bracht deze ideeën ook in op het Lerend
Netwerk van 4 mei 2017.

Kinderrechten vormen een verbindend kader tussen alle uitdagingen die op het onderwijs afkomen,
zoals omgaan met diversiteit, taal, burgerschap, armoede, radicalisering, klimaat, pesten … Daarom
is werken met en rond kinderrechten geen extra opdracht maar juist een extra hefboom.
Kinderrechten bieden handvaten om hiermee om te gaan.
Kwaliteitsvol onderwijs vanuit een kinderrechtenbenadering is onderwijs waarin het kind centraal
staat in het onderwijsproces, met extra aandacht voor de meest kwetsbare kinderen om zo te
werken aan gelijke (start)kansen. Leerlingen die met obstakels worden geconfronteerd, geef je
daarom een duwtje in de rug.
Het integreren van kinderrechten hoeft geen extra werklast met zich mee te brengen. Het gaat er
niet om extra dingen te doen, maar om de dingen anders te doen, vanuit een kinderrechtenbril.
Wat is de meerwaarde voor leerkrachten?
- Kinderrechten biedt een kader voor reflectie waarbinnen je als leerkracht kan groeien en
evolueren in jouw rol en een visie kan ontwikkelen.
- Door kinderrechten aan te bieden als kader en als tool kun je als leerkracht beter inspelen op
evoluties binnen de schoolcontext en in de bredere samenleving.
- Je zal als leerkracht ook beter kunnen omgaan met diversiteit in de klas, bijvoorbeeld het verschil
in sociale achtergrond, in aanleg, in herkomst van leerlingen, in taal, enz.
Ook aandacht voor participatie als principe van kinderrechten zorgt voor een hoger welbevinden
van zowel leerlingen als leerkrachten op school doordat alle perspectieven, ook die van kinderen in
armoede, in beeld komen.
Waarom zijn kinderrechten ook een meerwaarde in de lerarenopleiding?
Een kinderrechtenbenadering in de lerarenopleiding laat toe om als opleiding en opleider samen
met de studenten duurzaam de overstap te maken van een zorg- en liefdadigheidsbenadering naar
een rechtenbenadering binnen onderwijs.
Het Kinderrechtenverdrag daagt traditionele opvattingen uit; het kind is niet meer louter een object
van zorg, maar is drager van rechten. Dat veronderstelt een verschuiving van onderwijs als
welvaartsvoorziening naar onderwijs als een recht, en dat breidt de beschermingsrol van
volwassenen uit naar het faciliteren van emancipatie en autonomie.
Begin met uitdagingen of actuele thema’s waar jij als opleider of de studenten dagelijks mee in
aanraking komen. En leg vervolgens de link met het kinderrechtenverdrag. Hang jouw uitdaging op
aan de principes van het verdrag en gebruik ze als handvaten om met jouw studenten in gesprek te
gaan. Dit laat toe om vanuit een kinderrechtenperspectief te kijken naar armoede en de link te
leggen met participatie en gelijke kansen.
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Hoe begin je aan kinderrechten? IK-JIJ-WIJ...
- Kinderrechten gaat over jezelf: denk eens na over jouw kindertijd en wat je toen leuk vond en
welke uitdagingen je toen ervaren hebt. Waar had je toen nood aan? Denk aan de kinderen die nu in
jouw klas zitten, aan wat zij leuk vinden en hoe je kan bijdragen aan hun kinderrechten en
welbevinden op school.
- Kinderrechten gaat over openstaan en zich inleven in anderen, over empathie, stilstaan bij de
rechten van anderen. Over zelf de link leggen tussen onze rechten en onze verantwoordelijkheden
voor de rechten van anderen.
- Kinderrechten gaan ook over ons. Denk na over iets wat je samen doet met kinderen om op te
komen voor hun rechten. Dit gaat over het actief beleven van onze rechten in groep: samen
informatie hebben en sterk staan om op te komen voor de rechten van anderen.
Dit is het ‘ik-jij-wij’-principe:
Ik heb rechten
Jij hebt rechten
Wij hebben rechten

→
→
→

werken aan emancipatie
werken aan empathie
werken aan solidariteit

Kinderrechten = participatie
Wie kinderrechten zegt, zegt participatie! Participatie vormt een rode draad en is één van de
basisprincipes van het kinderrechtenverdrag. Door aangepaste methoden van inspraak en
participatie stelt je ook zeer jonge kinderen in staat om dit recht uit te oefenen. Onderzoek over
welzijn1 bij kinderen toont aan dat kinderen die al over het kinderrechtenverdrag hoorden, meer
welbevinden vertonen dan andere kinderen. Dezelfde studie toont ook aan dat kinderen die meer
participeren en gehoord worden zich ook beter voelen. Scholen die naar de bezorgdheden van
kinderen luisteren en hen betrekken in besluitvorming kunnen ook beter omgaan met uitdagingen
zoals pesten en geweld dan andere scholen.

Hoe kan je leren via kinderrechten?
Kinderrechteneducatie (KRE) reikt verder dan ‘lessen over kinderrechten’. KRE gaat zowel over het
verwerven van inhouden (kennis, inzichten, vaardigheden, attitudes, waarden, …), als over
processen en interacties. Het is daarbij belangrijk te zorgen voor congruentie tussen de inhouden die
worden aangereikt en de manier waarop die competenties worden voorgeleefd door de leerkracht
en de ruimere school. Echte kinderrechteneducatie betekent dat de kinderen worden voorzien van
zowel de kennis als de vaardigheden die de fundering leggen voor effectief democratisch
burgerschap. Kinderrechten worden dan niet alleen onderwezen, maar ook erkend, gerespecteerd
en voorgeleefd. De kinderen worden beschouwd als burgers van vandaag en niet alleen van de
toekomst.2 Kinderrechteneducatie is leren OVER kinderrechten, DOOR kinderrechten en VOOR
kinderrechten.
“We mochten mee beslissen over de inrichting van onze klas en we mochten voorstellen doen voor de
projecten op school doorheen het schooljaar.”
1

“Child Rights Education Toolkit: Rooting Child Rights in Early Childhood Education, Primary and Secondary Schools”.
UNICEF, Geneva, 2014.
2
Bronnen: MARIS,G. “Recht in de roos”, Vormen vzw, 2010; Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, “Kinderrechteducatie in het
onderwijs” Kinderrechtencoalitie, 2014 (p.16-25)
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“Een leerkracht is iemand met wie je kunt praten als je problemen hebt. Die ziet als je niet goed mee
bent en dan extra energie in jou steekt. Die je begrijpt, je verstaat, je thuissituatie kent en echt met ons
inzit. Iemand die je even gerust laat als je het moeilijk hebt.”
“Het ging niet zo goed bij mij op school … en toen … heeft die leerkracht het verschil voor mij gemaakt
…”
Op www.unicef.be vind je een overzicht van verschillende instanties waar je in Vlaanderen terecht
kan bij problemen met kinderrechten.

2 - Traject Kinderrechten in de lerarenopleiding
Op het Lerend Netwerk van 28 september lichtten Anneleen Van Kelecom (UNICEF), Lien
Coppens en Katrien De Maegd (resp. docent en opleidingshoofd Bacheloropleiding
Basisonderwijs HoGent) de inbedding van het Kinderrechtenkader in de opleiding toe.
Onderstaande tekst is door hen geschreven en gebaseerd op de ervaringen uit dit
kinderrechtentraject, een advies van het Kenniscentrum Kinderrechten en een onderzoek van het
HIVA3 over kinderrechten in de lerarenopleiding.
Unicef België en HoGent werken samen om kinderrechten en kinderrechteneducatie duurzaam te
integreren én te expliciteren in de lerarenopleiding, het curriculum en de opleidingsdocumenten. We
lijsten de activiteiten, de bereikte resultaten, de voorwaarden en enkele algemene aandachtspunten
voor het proces op.
Interne activiteiten
1. Introductie van het traject tijdens bij het team.
2. Een anonieme online enquête bij de docenten om stil te staan bij het draagvlak, de vragen,
verwachtingen en bezorgdheden m.b.t. het traject.
3. Participatieve sessie rond het kindbeeld, het kinderrechtenkader gelinkt aan kwalitatief
onderwijs, de samenwerking en de algemene doelstelling van de samenwerking.
4. Participatieve analyse van de beginsituatie en uitdagingen door middel van een SWOT
m.b.t. kinderrechten in de opleiding, gevolgd door een actieplan met 3 prioriteiten:
participatie studenten, instroom-uitstroom studenten, stage-ervaringen.
5. Mapping van de stand van zaken en mogelijkheden m.b.t. “leren over, door en voor rechten”
in de verschillende opleidingsonderdelen, gevolgd door een actieplan.
Externe activiteiten
-

De ervaringen binnen dit traject werden gedeeld met andere lerarenopleidingen binnen het
KKGK-project en tijdens de VELOV-conferentie 2017.
Organisatie van een gezamenlijke conferentie om stil te staan bij kinderrechten als hefboom
voor meer participatie én gelijke kansen, om zo meer kansen te creëren voor alle kinderen:
1. Inclusie en participatie van kinderen en jongeren met een beperking: een boeiende
zoektocht
2. Wat is de concrete meerwaarde van kinderrechten en participatie binnen onderwijs?

3

“Kinderrechteneducatie in de lerarenopleiding voor het lager onderwijs in België. Stand van zaken, opportuniteiten en
behoeften en haar relatie met ontwikkelingseducatie en andere educaties”. Jan Van Ongevalle, Heidi Knipprath &
Bénédicte Fonteneau. Onderzoek in opdracht van Unicef België. HIVA, maart 2016
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3.
4.
5.
6.
7.

Kinderarmoede: een participatievraagstuk
Hoe participatief werken met kinderen via een coachende communicatiestijl?
Hoe concreet aan de slag gaan met kinderrechten in verschillende werkvelden?
Concrete ervaringen met participatie uit een Child Rights Respecting School
Slotbeschouwing door Bruno Vanobbergen.

Output/resultaten
!

!

Kinderrechten worden visueel en formeel geïntegreerd in het curriculum en de
opleidingsdocumenten:
- Kinderrechtenlogo’s worden opgenomen in syllabi.
- Opleidingsonderdelen die in de syllabi, de opdrachten of op andere manieren werken
aan kinderrechtenbenadering nemen in een studiefiche volgende standaardzin op: “Dit
opleidingsonderdeel gaat in op de kinderrechten en expliciteert één of meerdere
kinderrechten.”
- Via leerplatform wordt ook verwezen naar de kinderrechten-logo’s.
- Kinderrechten worden opgenomen in evaluatiecriteria (stage-evaluatie, themaweek
horende bij het werkplekleren)
Integratie kinderrechten in specifieke opleidingsonderdelen.

Hoe kun je kinderrechten in de lerarenopleiding integreren?
1. Maak ruimte en tijd voor een participatief proces met het docententeam en betrek ten
gepaste tijde ook studenten en stagescholen.
2. Formuleer samen een visie op het kind (kindbeeld), kinderrechten in onderwijs en in de
opleiding. Ga op zoek te gaan naar creatieve invullingen voor de betekenis van rechten.
3. Reflecteer over de opleiding, de vakinhouden, de eigen onderwijspraktijk en de uitdagingen
hierbinnen. Maak een mapping en expliciteer wat er in de opleiding al gebeurt en wat er nog
mogelijk is. Ga over tot een actieplan voor de concrete verwerking in de
opleidingsonderdelen.
4. Sta stil bij de relaties tussen de deelnemers aan de educatieve settings.
5. Identificeer samen een aantal prioriteiten voor reflectie en zet op basis hiervan een aantal
acties op (bijvoorbeeld: micro-projecten in subteams) die de integratie van kinderrechten
binnen de opleiding bevorderen.
In de lerarenopleiding in HoGent werken we het eerste jaar bijvoorbeeld aan het kinderrechtenkader
binnen twee opleidingsonderdelen.
- Ontwikkeling stimuleren.
Inhoud: Algemeen begrippenkader en het benoemen van de kinderrechten.
- Werkplekleren in de klas.
Activiteit: Studenten gaan actief aan de slag met kinderrechten: studenten vertrekken
vanuit het kinderrechtenkader aan een themaweek rond kinderrechten. Ze werken
leeractiviteiten (op niveau van kinderen) uit, vertrekkende van één of meer
kinderrechten.
Ook in het tweede en derde opleidingsjaar organiseert de opleiding activiteiten en biedt ze
inhouden aan binnen een leerlijn zodat de afstuderende leraar zich actief inzet rond het leren over
door en voor rechten.
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