
INTERVIEWT DE NIEUWE*

DIT JAAR VIERTDEHELEWERELD FEEST!

30 jaar geleden, 

op 20 november 1989, 

werd het Internationaal Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind (IVRK) 

goedgekeurd door de Verenigde Naties.

Dit Verdrag is heel belangrijk om de positie 

van kinderen en jongeren te verbeteren.  

Door dit Verdrag hebben kinderen en jongeren rechten.  

Welke dat zijn daar lees je alles over in het magazine  

‘t Zitemzo jouw rechten - jouw leven.

*
CAROLINE VRIJENS IS SINDS 1 AUGUSTUS 2019 DE NIEUWE KINDERRECHTENCOMMISSARIS

FERRE

Waarom wou je kinderrechten- commissaris worden?Ik werk graag voor én met kinderen en jongeren, ik vind dat alle twee heel tof. Als je kinderrechtencommissaris bent, dan krijg je de kans om het allebei te doen. Je kan een verschil betekenen voor kinderen en jongeren, voor de manier waarop ze leven in Vlaanderen en je hebt ook nog eens de kans om met henzelf te praten, om hen te be-zoeken, om hen zelf te zien. Dat vind ik een hele toffe combinatie!
Wat wil je nog bereiken als  kinderrechtencommissaris?Een heel belangrijk punt dat ik zeker verder ga uitwerken samen met mijn team en waaraan ik zeker veel aan-dacht ga besteden de komende jaren, dat is dat de stem van kinderen en jongeren gehoord wordt. Ik vind dat er vaak nog veel te weinig geluisterd wordt (op school, thuis, in vrijetijds- verenigingen, …). 

KINDERRECHTENCOMMISSARIS CAROLINE VRIJENS
Wat vind je zo belangrijk  aan kinderrechten?
Voor mij zijn kinderrechten een 
manier om ervoor te zorgen dat 
kinderen en jongeren zich in de 
beste omstandigheden kunnen 
ontwikkelen. Tijdens je kindertijd 
verandert er heel veel: je groeit op, 
je maakt vanalles mee, je doet er-
varingen op voor later, enz. Ik ben 
er rotsvast van overtuigd dat als je 
veel aandacht schenkt aan kinder-
rechten in je land, in de samenle-
ving, in de school, in de gemeenten, 
thuis, … dat je mee kan zorgen voor 
positieve ontwikkelingen, dat kin-
deren zich goed in hun vel voelen, 
dat ze een positief zelfbeeld heb-
ben, dat ze goed kunnen opgroeien, 
goed leren op school zodanig dat ze 
nu gelukkig zijn en ook later geluk-
kige volwassenen kunnen zijn. 

Wat vind je dat er  
nog kan verbeteren op het  
vlak van kinderrechten?
Veel. Opnieuw het recht op participa-

tie, dus écht luisteren naar wat kin-

deren en jongeren te zeggen hebben, 

hun stem horen en daar voldoende 

naar zoeken en daar veel aandacht 

aan schenken. En er daarbij ook voor 

zorgen dat de rechten van kinderen 

die het minder makkelijk hebben 

goed beschermd worden. Er zijn nog 

altijd veel kinderen die uit de boot 

vallen, ook in ons land dat op zich 

wel een rijk land is. We hebben een 

samenleving die redelijk goed geor-

ganiseerd is, maar dan nog zijn er ei-

genlijk nog steeds heel wat kinderen 

bij ons die zich niet goed voelen. Dan 

denk ik: daar moeten we extra aan-

dacht aan besteden.

(lees verder op volgende pagina)



WAAROM IS HET  

KINDERRECHTENVE
RDRAG 

ZO BELANGRIJK?

“In het IVRK 

staan ook een

aantal rechten die 

we kwijtspelen als we 18 

zijn, het recht op spelen en 

vrije tijd bijvoorbeeld. Dat is 

wel jammer natuurlijk.” 

“Voor  organisaties  als tZitemzo is het IVRK de  
stok achter de deur om te blijven  

ijveren voor kinderrechten.”

“Het IVRK symboliseert heel  

sterk dat kinderen niet alleen 

moeten beschermd worden  

maar dat ze ook recht hebben  

om te participeren. Dat kinderen 

dus ook belangrijke burgers zijn 

in de samenleving.” 

Bruno Vanobbergen, 

kinderrechtencommissaris 
tot maart 2019

 Karin Maes, oprichter 
Kinderrechtswinkel,  

nu tZitemzo TEST
JE RECHTEN

Vind jij je rechten ook zo belangrijk?! Doe dan nu de test en 

kom te weten of jij een expert van kinderrechten bent! Kleur 

het witte potlood groen indien waar of rood indien niet waar.

1. Op 20 november 1989 keurde de VN het Kinderrechtenverdrag goed.

2. IVRK staat voor Internationaal Verdrag voor de Regels van het Kind. 

3. In het IVRK staan 41 kinderrechten. 

4. De VS heeft als enig land het verdrag niet geratificeerd*.  

(*Goedgekeurd en bekrachtigd) 

5. Als je 13 jaar bent mag je een account op Facebook hebben 

 zonder de toestemming van je ouders te vragen. 

6. In België mag je als minderjarige zelf je naam veranderen.

7. Een gsm hebben is een recht. 

8. Als minderjarige mag je volledig zelf beslissen welke hobby je doet.

9. Je ouders mogen zomaar al jouw berichtjes op jouw gsm lezen. 

10. Wanneer je een misdrijf gepleegd hebt, kan je als minderjarige  

in de gevangenis belanden.

11. Op school mag de leerkracht zomaar je boekentas doorzoeken.

OPLOSSINGEN ZIE PAG 4

Heeft elk land een kinderrechten- 
commissaris?
Bijna alle landen op de wereld hebben 
het Kinderrechtenverdrag onderte-
kend, geratificeerd behalve de Verenig-
de Staten. Bijna alle Europese landen 
hebben een kinderrechtencommissaris 
of een ombudsman/-vrouw die daarop 
toeziet. Voor de rest van de wereld kan 
ik het niet precies zeggen maar voor 
Europa wel. Wij werken ook samen, we 
hebben een soort organisatie, nl. ENOC. 
Dat is een vereniging van alle Europe-
se Kinderombudsdiensten. Wij komen 
elk jaar samen in een bepaald land en 
dan wisselen we ervaringen uit. Eind 
september ga ik naar Noord-Ierland 
voor zo een vergadering. Ik vind het 
heel fijn om dingen uit te wisselen en 
om te leren van elkaar. Ik vind eigen-
lijk dat elk land, ook buiten Europa, een 
kinderrechtencommissaris zou moeten 
hebben.
 
Wat vind je het leukst aan kinder-
rechtencommissaris zijn?
Het feit dat ik de kans krijg om, samen 
met mijn team, over de rechten van kin-
deren en jongeren te waken. Wij krijgen 
veel klachten binnen van kinderen of 
van hun ouders, hun juffen of van pro-
fessionals. Wij kunnen het verschil ma-
ken voor die kinderen en hun situatie. 
We gaan zo’n klacht dan onderzoeken, 
we gaan bemiddelen. Soms gaan we 
ook bij de betrokkenen zelf om te pra-
ten, om te kijken wat we kunnen doen. 
Soms verwijzen we beter door. Uit al die 
klachten leren wij ook van alles waar we 
dan over gaan praten met politici of met 
de overheden om dingen te veranderen. 
Wat ik vooral het leukste vind, is het 
praten met de kinderen zelf.

Vind je alle kinderrechten even 
belangrijk of vind je sommige nog 
iets belangrijker?
Ik vind ze allemaal even belangrijk. Ik 
denk dat ze aan elkaar hangen en dat 
ze allemaal goed bewaakt moeten 
worden. Het ene recht kan niet zonder 
het andere. Denk maar aan recht op 
voeding. Als je honger hebt kan je niet 
goed leren op school. Dan komt je recht 
op onderwijs in gevaar. Vanuit mijn vo-
rige jobs, ik heb voor S.O.S. Kinderdor-
pen gewerkt en ook voor de Jeugdhulp, 
lag de focus voor mij op recht op war-
me zorg, recht op een goede opvoe-
ding, op een veilige omgeving, recht 
op liefde. Maar als ik naar het Kinder-
rechtenverdrag kijk, vind ik ze allemaal 
even belangrijk. 

Omdat kinderen mensen zijn. Mensen hebben rechten, dus kinderen hebben ook rechten. Dat staat in het Verdrag !

Ankie Vandekerckhove, 1ste kinderrechtencommissaris in Vlaanderen
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“Dat 

kinderrechten

vanzelfsprekend 

zijn, dat je dat niet

 steeds moet herhalen” 

 Karin Maes, oprichter 

Kinderrechtswinkel,  

nu tZitemzo

Ankie Vandekerckhove, 1ste 
kinderrechtencommissaris 

in Vlaanderen

Bruno Vanobbergen, 

kinderrechtencommissaris 

tot maart 2019

“Dat op een bepaald moment 
alle rechten voor elk kind gerespecteerd worden” 

“Kinderrechten 
bekend maken 
bij kinderen en 

volwassenen. 
Het blijft nodig !” 

WAT ZIJN
 JOUW 

VERJAARD
AGSWENSE

N?

ZOEK DE 7 VERSCHILLENVind je dat België het goed doet 
op vlak van kinderrechten of vind 
je dat het nog beter kan?
Ik vind dat België als land de samen-

leving goed organiseert. We hebben 

goede scholen, goede ziekenhuizen 

en dokters, onze gemeenten probe-

ren ook iets te doen tegen de armoede 

Soms gaan we ook bij de betrokkenen 

zelf om te praten, om te kijken wat we 

kunnen doen. Soms verwijzen we be-

ter door. We moeten er écht werk van 

blijven maken.

 Wat ga je precies doen als  
kinderrechtencommissaris?
In principe ben ik benoemd voor 6 

jaar. Na de eerste 6 jaar kan mijn be-

noeming nog met 6 jaar verlengd 

worden. We gaan samen bespreken 

waar we vooral op moeten inzetten. 

We maken een plan op voor 6 jaar en 

dan is het de bedoeling dat we aan de 

slag gaan rond verschillende thema’s 

zoals kinderarmoede of kinderen die 

in een kwetsbare situatie zitten. Dat 

zijn zo een aantal prioriteiten die we 

bovenaan gaan zetten. Maar daar-

naast doen wij ons basiswerk en dat 

is klachten behandelen en onderzoe-

ken hoe kinderen leven in Vlaande-

ren en wat ze missen. En dan, als we 

al die signalen verzameld en gebun-

deld hebben – ook door te praten met 

kinderen en jongeren – gaan we pra-

ten met politici en met mensen van 

de regering om te zeggen dat er een 

aantal dingen zijn die nog niet goed 

lopen in Vlaanderen. Wij gaan als het 

ware aan de alarmbel trekken vanuit 

het Kinderrechtencommissariaat om 

de belangen van die kinderen in the 

picture te zetten. 

Vind je de mening van kinderen 
even belangrijk als die van  
volwassenen?
Absoluut! Even belangrijk.

Hoe kom je dan concreet de  
mening van kinderen te weten?
Door met hen te praten en ik denk ook 

door veel te leren uit onderzoeken. 

Want er gebeurt al van alles, er zijn 

al verschillende onderzoeken over de 

leefwereld van kinderen en jongeren. 

Daarnaast ook door te praten met 

volwassenen, die heel veel met hen 

in contact komen, bijvoorbeeld: juf-

fen, directeurs of mensen uit jeugd-

verenigingen. Van hen kan je ook heel 

veel leren.
(lees verder op de volgende pagina)
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KINDERRECHTENCOMMISSARIS CAROLINE VRIJENS

Wat staat er op punt 1 op je agenda?

De strijd tegen kinderarmoede. Dat klinkt nu zo groot 

maar kinderarmoede is iets dat heel grote gevolgen 

heeft op kinderen. Kinderen in armoede hebben 

veel minder kansen om deel te nemen aan de sa-

menleving en voelen zich dan ook vaak uitgesloten. 

De cijfers van kinderarmoede stijgen altijd maar de 

laatste jaren, dus het probleem wordt eigenlijk gro-

ter. In Vlaanderen zijn er al 170 000 kinderen die heel 

wat problemen ondervinden doordat ze onder de  

armoederisicodrempel leven. Daar moeten we alle-

maal samen aan werken.

En vind je dat er meer oplossingen zouden 
moeten zijn/aangereikt worden?
Ik denk dat er al heel wat bestaat, dat er al veel 

mensen zijn die daar nu werk van maken. Er zijn bij-

voorbeeld steden in Vlaanderen die daar een heel 

plan rond hebben en die er echt wel in slagen om 

een verschil te betekenen voor die kinderen en hun 

gezin. Ik denk dat het mijn opdracht zal zijn om te 

zoeken waar en wat er al werkt en daar dan mee 

mijn schouders onder te zetten om dat mee te ver-

spreiden en bekend te maken. Vanuit het Kinder-

rechtencommissariaat moeten wij altijd blijven 

zeggen: ‘Ja maar pas op, wat zeggen kinderen en 

jongeren daarover?’. Wat is hun perspectief? Want 

dat vergeten volwassenen soms. Dat is onze rol.

Heb jij kinderen? Zo ja, wat vinden zij ervan 
dat je kinderrechtencommissaris bent?

Ja en die vonden dat geweldig! Ik heb 3 kinderen: 

een meisje van 9, een jongen van 13 en een meis-

je van 15. Zij vonden dat super. 

Wat heb je gestudeerd?
Rechten. Je studeert dan eigenlijk over de wetten 

die er in het land zijn, dus eigenlijk alle regels en 

afspraken van hoe we samen leven. Je leert dan 

ook van waar dat komt, wat de geschiedenis is, 

hoe het vroeger was en hoe het dan nu zo ge-

worden is. Ik vind dat een interessante studie 

omdat je dan weet wat de regels nu zijn en wat 

er misschien aan veranderd kan worden. 

Wou je vroeger iets anders worden dan 
kinderrechtencommissaris?
Had ik toen geweten dat dat bestond, dan mis-

schien wel. Maar ik wou eigenlijk altijd iets met 

muziek doen, ik vond muziek heel tof. Of ik wou 

een reisbureau hebben!

W T I E T I T N E D I Y M N S Q Y S

Y N K I N D E R R E C H T E N L P J

X K T E A G N I M R E H C S E B M I

N U L O N P A R T I C I P A T I E W

K O W R U I P E E I L I M A F S K R

E L E E S R E V I N U H L K D X Q E

O G R O Z S D I E H D N O Z E G D D

F H I X W L O V D D I E H R E V O N

M I N D E R J A R I G S C M K D O O

H G Q D G I F D W Q O Z M E T I Z T

V F E E S T P G Y R W H Y O D U I O

I N E N W J T H A Y V P R I V A C Y

P D F I E G U X G R F J L Y D L F F

N R P W I L I K C O D J K B D P X V

C X H C O O E Z M M V R P O L P D V

I W P C K J Y P D P O S E D S G K U

U R V B T M J X S Q U L S V U I P K

U S V D E R T I G E O X O V W M J B

 OORDZOEKER

VERVOLG VAN HET INTERVIEW

bescherming - dertig - familie

feest - gezondheidszorg - identiteit

kinderrechten - minderjarig - onderwijs

overheid - participatie - privacy - spelen

tzitemzo - universeel - verdrag

0-7 antwoorden juist: 
Wil jij ook graag kinderrechtenexpert worden? Surf, bel of mail dan zeker eens 
naar tZitemzo. Bij ons kan je terecht voor extra informatie over kinderrechten. 
Wij beschikken over een bibliotheek met interessante boeken, brochures en 
nog veel meer. Ook voor een interview staan wij paraat. Hiervoor kan je steeds 
een afspraak maken door te mailen naar info@tzitemzo.be of te bellen naar 
09/233.65.65. Ga jij de uitdaging aan om een kinderrechtenexpert te worden? 

8-11 antwoorden juist: 
Proficiat jij bent een kinderrechtenexpert! Wij kunnen jouw kennis gebrui-
ken. Zin om een handje mee te helpen en tZitemzo naar een hoger niveau te 
tillen? Twijfel niet en neem contact met ons op info@tzitemzo.be of via het 
telefoonnummer 09/233.65.65. Tot binnenkort! 

OPLOSSINGEN TEST JE RECHTEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

OPLOSSING REBUS

Dit jaar vieren we dertig jaar kinderrechten!

Dit extra katern wordt 
uitgegeven door tZitemzo 
naar aanleiding van 30 jaar 
Kinderrechtenverdrag. 
Uitgave 2019.


