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Voorwoord

Toen ik hier op 1 april 2011 binnenkwam als  Kinderombudsman was het enige wat 
vaststond de tekst zoals die in de wet is opgenomen. De opdracht was duidelijk, de 
uitvoering lag nog volledig open. De invulling die we in het afgelopen jaar aan onze taak 
hebben gegeven, is drieledig: we hebben individuele zaken opgepakt, structurele kinder-
rechtenschendingen aan de kaak gesteld en zijn begonnen met het in kaart brengen van 
de naleving van kinderrechten in Nederland, uitmondend in een in 2012 te verschijnen  
Kinderrechtenmonitor. Ik ben trots op de manier waarop we met een klein team erin zijn 
geslaagd om het instituut in vliegende vaart op te bouwen en op de kaart te zetten. In dit 
jaarverslag treft u de verantwoording van het eerste jaar aan. 

Als Kinderombudsman ben ik geschrokken van het feit dat ook in Nederland anno 2011 
groepen kinderen in de knel zitten. Vanaf de eerste dag hebben kinderen, jongeren, ouders 
en professionals de Kinderombudsman en mijn team weten te vinden. 
De hoeveelheid en diversiteit van de contacten laten zien dat in Nederland de kinderrech-
ten niet altijd zo goed worden nageleefd als veelal wordt aangenomen. 
Zo neemt het aantal kinderen dat onder de armoedegrens leeft helaas toe. Nu zijn al 
330.000 kinderen hiervan de dupe. Het aantal vastgestelde gevallen van kindermishandeling 
is met 118.000 gevallen maatschappelijk onacceptabel. Ook wachten zo'n drieduizend 
asielkinderen al jaren in onzekerheid over hun toekomst. De omvang en intensiteit van 
deze problemen vragen een antwoord van ons als samenleving. 

Elk kind heeft het recht om in een veilige omgeving op te groeien en de kans te krijgen zich 
zo goed mogelijk te ontwikkelen als mens. In het kinderrechtenverdrag wordt uitgebreid 
beschreven hoe de Staat en volwassenen ervoor moeten zorgen dat de rechten van 
kinderen worden nageleefd. Als Kinderombudsman vind ik het belangrijk om eraan bij te 
dragen dat elk kind aanspraak kan maken op deze rechten en daar waar kinderen in de 
knel komen voor ze op te komen.

In 2012 wil ik voortbouwen op de basis die we in het afgelopen jaar hebben gelegd. 
We zullen rapporten afronden waarmee we in 2011 zijn gestart en uiteraard nieuwe 
onderwerpen bij de kop pakken. Daarnaast brengen we de eerste Kinderrechtenmonitor uit. 
De uitkomsten van de monitor zijn een bron voor de onderwerpen die we op de agenda zetten.

Onder het motto ”Wij laten van je horen” wil dit jonge instituut dan ook met volle kracht 
doorgaan om de rechten van het kind in Nederland te borgen. Als Kinderombudsman zullen 
wij blijven proberen de stem van kinderen door te laten klinken, want elk kind heeft het 
recht om gehoord te worden!

Marc Dullaert
de Kinderombudsman
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In Nederland let het instituut Kinderombudsman op 
de naleving van de kinderrechten. Voor ons - de Kin-
derombudsman zelf en al zijn medewerkers - staat 
het belang van het kind voorop. Dat doen wij nog 
niet zo lang: in april 2011 zijn wij onder het motto 
‘Wij laten van je horen’ met dit werk begonnen.
In de loop van dat jaar hebben we bijna zevenhonderd 
contacten gehad met kinderen, jongeren en volwas-
senen over (potentiële) kinderrechtenschendingen. 

We kijken op zowel individueel als structureel niveau 
naar de naleving van kinderrechten. Ook willen we 
kinderen en jongeren een stem geven en zorgen dat 
ze gehoord worden.

Aanpak van individuele zaken
Zowel kinderen en jongeren als volwassenen kunnen 
bij ons terecht. In 2011 hebben we veel mensen met 
individuele zaken geholpen. Niet alleen de hoeveel-
heid, maar ook de ernst en de diversiteit van de 
klachten laten zien hoeveel kinderen en jongeren in 
de knel zitten. 
Zo kregen we bijvoorbeeld de nodige meldingen van 
kinderen die problemen hebben met de omgangsre-
geling na de echtscheiding van hun ouders. 
Maar ook veel vreemdelingenkinderen blijken in een 
lastige positie te zitten.

Inleiding0
Kinderen moeten zich op een gezonde en veilige manier kunnen ontwikkelen. In geen enkel 

land ter wereld is dat echter vanzelfsprekend, zelfs niet in een land als Nederland, wat toch 

een fijn land is om in op te groeien. In het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het 

Kind (IVRK) staan regels die een gezonde en veilige ontwikkeling moeten garanderen in 

wet- en regelgeving en in de uitvoering daarvan. 

Ook in Nederland kunnen de rechten van kinderen en jongeren in de knel raken. 

Vooral kinderen en jongeren in een kwetsbare positie lopen hierbij een groter risico dan 

leeftijdgenoten in een ‘normale’ situatie. 
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David (11)
belde de Kinderombudsman, omdat hij bij het vast-
stellen van de omgangsregeling met zijn gescheiden 
ouders graag gehoord wilde worden door de rechter. 
> Wij adviseerden hem om een brief te schrijven aan 
de rechter, daarin zijn verhaal te vertellen en om de 
rechter te vragen hem te horen op de zitting. 
De rechter heeft de brief van David goed gelezen en 
hem uiteindelijk uitgenodigd voor de zitting. 
Daar kon hij nog een keer zijn verhaal vertellen. 
De mening van David is meegenomen bij het vast-
stellen van de omgangsregeling.

Aanpak van structurele kinderrechten-
schendingen
We kunnen constateren dat in sommige situaties 
kinderen en jongeren in de problemen komen door 
schendingen van hun rechten. Wij maken met 
ons werk structurele kinderrechtenschendingen 
inzichtelijk en wijzen de overheid, het parlement 
en de verschillende betrokken instanties op hun 
verantwoordelijkheid. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan kindermishandeling en de enorme hoeveelheid 
kinderen die hiermee te maken krijgt. Verder kan het 
beleid rond vreemdelingenkinderen beter.

Ook kinderen die een strafrechtelijke sanctie 
opgelegd krijgen, komen in een positie waarin de 
schending van hun rechten op de loer ligt. 
Het aangekondigde wetsvoorstel Adolescenten-
strafrecht van staatssecretaris Teeven van Veiligheid 
en Justitie baart ons zorgen. Hij stelt hierin voor om 
de PIJ-maatregel om te zetten in tbs. (PIJ staat voor 
Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen). Tbs kan 
uiteindelijk levenslang duren.

Dat kan betekenen dat als je op je zestiende of ze-
ventiende een PIJ-maatregel krijgt opgelegd, je voor 
de rest van je leven vast kunt komen te zitten als die 
maatregel wordt omgezet in tbs. In ons advies aan 
staatssecretaris Teeven hebben we aangegeven hier 
op grond van artikel 37 van het Kinderrechtenver-
drag bezwaar tegen te maken.

Kinderrechtenmonitor
Het ontwikkelen van een Kinderrechtenmonitor is 
een belangrijk onderdeel van ons werk. 
Hierin bekijken we aan de hand van zes domeinen 
en op basis van het Kinderrechtenverdrag hoe het in 
Nederland met de kinderrechten is gesteld. Met deze 
monitor hebben we een instrument waarmee we 
niet alleen kunnen meten, maar waarmee we ook 
gericht kunnen sturen op verbetering van het beleid 
dat kinderrechten raakt.
In 2011 zijn we begonnen met het bij elkaar brengen 
van de informatie om zo de stand van zaken in kaart 
te brengen. Vanaf 2012 brengen we voortaan ieder 
jaar een Kinderrechtenmonitor uit.

Participatie van kinderen en jongeren
Er wordt veel over de hoofden van kinderen en jongeren 
heen besloten zonder dat ze inspraak hebben.
Wij vinden het belangrijk dat er naar hen wordt 
geluisterd. Ook naar de kinderen en jongeren die niet 
zo snel worden gehoord of die niet goed weten hoe 
ze van zich moeten laten horen.
Bij al onze activiteiten proberen we kinderen en jon-
geren op een passende manier te laten participeren. 
Per keer bekijken we of en hoe we hen erbij kunnen 
betrekken. Zo hebben we in 2011 bijvoorbeeld jon-
geren in justitiële jeugdinrichtingen bezocht om ze 
naar hun mening over de voorgenomen verzwaringen 
van het adolescentenstrafrecht te vragen.

Inleiding
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Bedankt mevrouw. Ik ga nu ophangen want ik rij een 

tunneltje in, dan moet ik met twee handen fietsen.

Jongen van 14 jaar
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Wij helpen minderjarigen door hun klachten en 
signalen op te nemen of daar een onderzoek naar in 
te stellen. We kunnen niet altijd zelf wat voor hen 
doen. In dat geval proberen we ze zo goed mogelijk 
door te verwijzen. Degenen die contact zoeken, zijn 
niet alleen kinderen en jongeren, maar ook ouders 
en andere betrokkenen. Verder krijgen we vragen en 
klachten van mensen die beroepshalve met kinderen 
en jongeren werken. Zij zijn als deskundigen onze 
ogen en oren in de samenleving en weten wat er speelt.

De behandeling van de vragen, signalen en klachten 
noemen we ombudswerk.
In 2011 is in totaal 690 keer contact gezocht voor 
ons ombudswerk. In eerste instantie hield één 
medewerker zich bezig met het ombudswerk (1FTE), 
maar in de loop van het jaar werd de werkdruk zo 
hoog dat een tweede medewerker is aangenomen 
voor deze taken.

De top 5  van onderwerpen waarover 
geklaagd werd bij de Kinderombudsman 

Jeugdzorg
Onderwijs
Kinderen en politie en justitie
Omgang na echtscheiding
Vreemdelingenkinderen

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we handelen in 
individuele gevallen. Als eerste beschrijven we welke 
klachten hebben geleid tot een onderzoek (paragraaf 
1.1), vervolgens komen de onderwerpen waarover 
veel werd geklaagd aan de orde (paragraaf 1.2 tot en 
met 1.6) en in paragraaf 1.7 bespreken we de feiten 
en cijfers over de contacten.

1 De rechten van het kind in individuele gevallen

Vanaf onze eerste werkdag op 1 april 2011 hebben mensen ons weten te 

vinden met vragen, signalen en klachten over mogelijke schendingen van 

kinderrechten. Deze stroom van contacten is in de loop van het jaar alleen 

maar toegenomen en laat door de diversiteit, hoeveelheid en ernst van de 

zaken zien dat er behoefte is aan een onafhankelijke partij die de bevoegd-

heid heeft om voor deze rechten op te komen. 

!

•
•
•
•
•
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—

1.1

—

Individuele klachten 

die hebben geleid tot

een onderzoek door 

de Kinderombudsman

Één  van de manieren waarop we de naleving van 
kinderrechten bevorderen, is het onderzoeken van 
klachten over (mogelijke) schendingen van die rechten. 
Net als de Nationale ombudsman zijn wij een 
tweedelijns-klachtenbehandelaar. Dat betekent dat 
een klacht eerst moet worden voorgelegd aan de 
instantie waar die klacht over gaat en dat eerst de 
klachtenprocedure van die instantie moet zijn door-
lopen voordat wij naar er naar  kunnen kijken. 
Voorwaarde is wel dat het kind ten tijde van het 
voorval jonger dan achttien jaar was.
Ook moet de klacht over instanties gaan waarover 
wij bevoegd zijn (overheid, jeugdzorg, gezond-
heidszorg, kinderopvang of onderwijs). We hebben 
afspraken gemaakt met de Nationale ombudsman 
over mogelijke overlappingen en dat kan tot gevolg 
hebben dat we zaken aan elkaar overdragen of dat 
we gezamenlijk een onderzoek oppakken.

We hebben vier onderzoeken uitgevoerd naar aan-
leiding van klachten over individuele zaken, waarvan 
we er drie in samenwerking met de Nationale ombuds-
man hebben uitgevoerd. Die klachten gingen over:

vreemdelingenpolitie en IND

vervoer naar de rechtbank door de Dienst Vervoer 
en Ondersteuning

bezoek van ouders aan hun minderjarige kind in 
een politiecel achter glas

passeren van een advocaat van een minderjarige 
in een strafprocedure.

Advocaat voor minderjarigen
Samen met de Nationale ombudsman hebben we 
een onderzoek gedaan naar het passeren van een 
advocaat van een minderjarige in een strafprocedure. 
Iedereen heeft bij een strafzaak recht op een advocaat. 
Voor minderjarigen - voor wie een strafprocedure 
ingrijpend en ingewikkeld kan zijn - is dit helemaal 
belangrijk. Dit recht is ook vastgelegd in artikel 40 
van het Kinderrechtenverdrag.
Het Openbaar Ministerie nam in dit geval rechtstreeks 
contact op met de vader van de minderjarige, terwijl 
die een advocaat had. In deze zaak kwamen we samen 
met de Nationale ombudsman tot het oordeel dat 
de handelwijze van het Openbaar Ministerie niet 
behoorlijk was en in strijd met de kinderrechten. 
Het rapport is terug te vinden op onze website.

•

•

•

•
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Bezoek achter glas
De ouders van een minderjarige hebben bij de 
Nationale ombudsman een klacht ingediend over 
het bezoeken van hun zoon in het politiebureau. 
Wij hebben dit onderzoek samen met de Nationale 
ombudsman uitgevoerd.
De 15-jarige jongen werd verdacht van een ernstig 
strafbaar feit en was daarom in verzekering gesteld 
in het politiebureau in Ede. De ouders gingen iedere 
dag bij hem op bezoek. Ze konden elkaar alleen maar 
zien in een ruimte waar ze volledig van elkaar waren 
gescheiden door een glazen wand. Ouders en zoon 
hadden hier grote moeite mee. De ouders vonden 
dat deze situatie niet in overeenstemming was met 
de kinder- en mensenrechten en klaagden daarom 
bij de korpsbeheerder Gelderland-Midden. Die heeft 
de klacht ongegrond verklaard. Vervolgens trokken 
de ouders bij de Nationale ombudsman aan de bel. 
Rond dezelfde tijd kregen de Nationale ombudsman 
en wij ook signalen dat ook in het arrestantencom-
plex van de politie Utrecht ouders en minderjarige 
kinderen door glas werden gescheiden. Daarop is 
een gezamenlijk onderzoek gestart. Ook is ter plekke 
polshoogte genomen. Vervolgens hebben we een 
enquête uitgezet onder negen andere politiekorpsen 
om te inventariseren hoe daar het bezoek van ouders 
aan minderjarigen in politiecellen was geregeld. 
Het rapport over deze klacht komt begin 2012 uit.

Minderjarige asielzoeker die werd opge-
pakt na aanvragen verblijfsvergunning
We hebben samen met de Nationale ombudsman 
een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een 
klacht over de vreemdelingenpolitie en de IND bij 
een M50-loket. Een minderjarige ging samen met 
haar moeder naar dat loket om een verblijfsver-
gunning aan te vragen. Toen deze aanvraag werd 
afgewezen, pakte de vreemdelingenpolitie hen op. 
De klacht gaat over de manier waarop een en ander 
is gegaan en of dit in overeenstemming is met onder 
meer artikel 40 van het kinderrechtenverdrag. 
Het rapport volgt begin 2012.

Vervoer naar de rechtbank
We hebben een onderzoek geopend naar de han-
delswijze van de Dienst Vervoer en Ondersteuning 
(DV&O). De klacht ging over een minderjarige die 
uit huis was geplaatst in een jeugdzorginstelling 
en die naar de rechtbank moest voor een zitting. 
Uiteindelijk werd de minderjarige door DV&O pas na 
middernacht teruggebracht bij de instelling. 
Het rapport over deze klacht komt begin 2012 uit.
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—

1.2

—

Contacten over jeugdzorg

In het kinderrechtenverdrag staat beschre-

ven dat de staat zal zorgen voor passende 

vervangende zorg als de ouders daar zelf 

niet in kunnen voorzien. In veel gevallen ge-

beurt dat door ondersteuning via een vorm 

van jeugdzorg. 

Uit de Brancherapportage van Jeugdzorg Nederland 
blijkt dat in 2010 in totaal 78.271 minderjarigen 
gebruik maakten van Jeugdzorg.1 Dat is 2,1 procent 
van het totaal aantal minderjarigen in Nederland.  
Jeugdzorg bestaat uit diverse samenwerkende zorg- 
en hulpverleningsinstanties die onder de verant-
woordelijkheid van diverse overheden vallen.
Een kind kan op verschillende manieren met jeugd-
zorg te maken krijgen. Zo kan het onder toezicht 
gesteld worden (OTS) en - in ernstige gevallen - uit 
huis geplaatst worden. Het komt dan in een pleeg-
gezin of in een jeugdzorginstelling. Op 31 december 
2010 stonden 32.565 kinderen en jongeren onder 
toezicht van Bureau Jeugdzorg.

Jeugdzorg was in 2011 het onderwerp waarover het 
meeste contact met ons werd opgenomen, namelijk 
283 keer. Hierbij moeten we een kanttekening 
maken. Veel mensen die met ons contact zochten, 
waren ouders of grootouders die het niet eens 
waren met de werkwijze of beslissingen van Bureau 
Jeugdzorg, de William Schrikkergroep, het Leger des 
Heils, de SGJ christelijke jeugdzorg, de Raad voor de 
Kinderbescherming of het Advies- en Meldpunt Kin-
dermishandeling. Deze (groot)ouders vonden dat de 
beslissingen niet in het belang van het kind waren 
en in strijd met de kinderrechten. 

Bij zulke zaken is het soms lastig te bepalen of er 
inderdaad sprake is van schending van kinderrechten 
of dat de belangen van ouders in het geding zijn. 
Dit soort zaken verwijzen we door naar de Nationale 
ombudsman. Mocht die bij nader onderzoek con-
cluderen dat ook de rechten van de kinderen in het 
geding (kunnen) zijn, dan werken wij samen aan het 
onderzoek.

Ook kinderen en jongeren wisten ons te vinden met 
vragen en klachten over jeugdzorg, bijvoorbeeld dat 
de gezinsvoogd niet goed naar ze luisterde of dat ze 
niet begrepen waarom ze uit huis waren geplaatst.
Minderjarigen met vragen of klachten over jeugd-
zorg helpen we verder. We geven ze uitleg over de 
klachtenprocedure en brengen ze - indien gewenst 
- in contact met het Advies- en Klachtenbureau 
Jeugdzorg of Zorgbelang voor ondersteuning. 
Soms nemen we ook contact op met de gezinsvoogd 
van de jongere: een goed gesprek kan al een hoop 
oplossen.

Een aantal vragen die nu onder jeugdzorg staan ge-
rubriceerd, had betrekking op kindermishandeling. 
In 2012 registreren we dit onderwerp afzonderlijk.

Stelselherziening jeugdzorg
Op dit moment zijn de provincies verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het jeugdzorgbeleid. 
De staatssecretaris van VWS wil dit stelsel volledig 
herzien en onder meer de uitvoering van jeugdzorg 
onderbrengen bij gemeenten. Wij zijn bezorgd over 
de wijze waarop deze overgang plaatsvindt. De rijks-
overheid blijft ook na de decentralisatie verantwoor-
delijk voor het toezicht op de kwaliteit en toegang 
tot de jeugdzorg. Die moeten ook in iedere gemeente 
even goed geregeld zijn. Het kan niet zo zijn dat 
een kind in de ene gemeente meer, sneller of betere 
zorg krijgt dan in een andere gemeente. Het is nog 
onduidelijk hoe dit in het nieuwe voorstel is geregeld 
en daarover maken wij ons zorgen.
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1 Deze gegevens zijn volgens de brancherapportage Jeugdzorg afkomstig van de verschillende organisaties. Omdat een cliënt bij verschillende organisaties jeugd- 

en/of opvoedhulp kan ontvangen, kunnen dubbeltellingen van het aantal cliënten voorkomen.

Younes (14) 
mailt. Hij en zijn broertje zijn onder toezicht gesteld. 
Dat vinden ze niet leuk, maar ze snappen het wel 
want het gaat niet goed thuis. Hun ouders zijn 
gescheiden en maken nog steeds veel ruzie over de 
omgangsregeling. Nu is de uitspraak van de rechter 
al van een paar weken geleden, maar ze hebben nog 
geen gezinsvoogd gezien en binnenkort is er een 
nieuwe zitting over de omgangsregeling. Ze maken 
zich dus zorgen. 
> De Kinderombudsman neemt contact op met 
Bureau Jeugdzorg, dat verantwoordelijk is voor de 
kinderen. Na twee dagen neemt de gezinsvoogd 
contact op met Younes en zijn broertje. 

Priscilla (10)
is uit huis geplaatst en zit nu in een jeugdzorginstel-
ling. Zij maakt zich erg veel zorgen over haar moeder 
die ze erg weinig ziet. Priscilla begrijpt niet waarom 
ze niet meer bij haar moeder mag wonen. Ze belt de 
Kinderombudsman om te vragen of hij er niet voor 
kan zorgen dat ze weer naar huis mag. 
> De Kinderombudsman kan er niet voor zorgen dat 
Priscilla weer bij haar moeder mag wonen. 
Dat is een beslissing van de rechter en daar mag de 
Kinderombudsman niets over zeggen. Wel heeft 
de Kinderombudsman de gezinsvoogd van Priscilla 
gesproken over haar zorgen. De gezinsvoogd zal 
contact opnemen met haar om haar de situatie uit te 
leggen en te luisteren naar haar wensen. 
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Mevrouw Smit,
 de moeder van Giovanni (7) en Patrick (9), belt de 
Kinderombudsman. Haar kinderen zijn onder toe-
zicht gesteld (OTS) door jeugdzorg en zij is het hier 
niet mee eens. Volgens haar komt het doordat haar 
ex voortdurend loopt te stoken en leugens vertelt 
aan Bureau Jeugdzorg. 
> De Kinderombudsman kan mevrouw Smit niet 
verder helpen. Klachten van ouders over jeugd-
zorg kunnen worden voorgelegd aan de Nationale 
ombudsman. De Kinderombudsman vertelt haar ook 
dat als haar kinderen een klacht in willen dienen ze 
dat wel bij de Kinderombudsman kunnen doen. 

Chanel (17) 
belt op.  Ze komt uit Caribisch Nederland en woont 
sinds kort in Nederland. Ze is onder toezicht gesteld 
en zou een gezinsvoogd krijgen. Die heeft ze nog 
altijd niet gezien. Een organisatie voor vrijwillige 
jeugdzorg heeft wel een huis voor haar geregeld, 
maar meer niet. Ze heeft geen geld om eten te 
kopen en moet leven van wat kennissen voor haar 
hebben. Ze vertelt dat ze vroeger geld verdiende met 
prostitutie. Ze wil daar eigenlijk niet in terug, maar 
ze heeft geen geld en weet niet meer hoe het verder 
moet. 
> De Kinderombudsman neemt contact op met het 
Bureau Jeugdzorg dat verantwoordelijk is voor Chanel. 
De volgende dag staat er bij Chanel een gezinsvoogd 
op de stoep met een tas met boodschappen.

Mike (15) 
zit in een jeugdzorginstelling. Hij neemt contact op 
met de Kinderombudsman, omdat hij het niet eens 
is met de beslissingen die zijn door jeugdzorg toege-
wezen voogd over hem neemt. 
> De Kinderombudsman heeft Mike verteld wat zijn 
rechten zijn en hem aangeraden eerst nog eens 
goed met zijn voogd te gaan praten om te kijken of 
ze er samen uitkomen. De Kinderombudsman heeft 
Mike ook verteld dat hij een klacht in kan dienen bij 
Bureau Jeugdzorg als hij het oneens blijft met zijn 
voogd. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 
(AKJ) of Zorgbelang kan hem daar dan bij helpen. 
Als Mike het niet eens is met het oordeel van de 
klachtencommissie, kan hij zijn klacht voorleggen aan 
de Kinderombudsman.
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—

1.3

—

Contacten over onderwijs

Alle kinderen in Nederland moeten worden voorbereid 
op hun latere leven in de maatschappij en op de 
arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de rijksoverheid de 
leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Als gevolg 
daarvan moeten kinderen van 5 tot 18 jaar naar school 
tot ze een startkwalificatie hebben gehaald. Dat is 
een vwo-, havo- of mbo-diploma niveau 2 of hoger.
In het Kinderrechtenverdrag is vastgelegd dat kinderen 
het recht hebben op goed onderwijs. 
Ze hebben dus niet alleen een leerplicht, maar ook 
een leerrecht. In Nederland wordt hier niet altijd 
even goed rekening mee gehouden. Nog te vaak 
zitten kinderen tegen wil en dank thuis of vallen 
ze tussen wal en schip wanneer ze in het reguliere 
onderwijs niet goed mee kunnen komen. We hebben 
127 vragen signalen en klachten gekregen die te 
maken hadden met onderwijs.

Daarbij kwam een veelheid aan onderwerpen aan de 
orde, zoals:

thuiszittende kinderen

geweigerd op school van eerste keuze

oneens met schoolniveau

oneens met straf op school

geen OV-jaarkaart voor mbo-studenten

pesten op school

bezuinigingen in het (speciaal) onderwijs

zorgen omtrent invoering passend onderwijs

oneens met al dan niet toekennen van een REC-
indicatie

leerlingenvervoer

problemen met juf of meester

geen geschikt onderwijs voor hoogbegaafde 
kinderen met of zonder stoornis

onvoldoende invloed en (juridische) bijstand 
mogelijk voor kinderen/ouders tegenover scholen

het speciaal onderwijs is geen onderwijs maar 
een dagbesteding

Een kind heeft recht op onderwijs en tot op zekere 
hoogte ook op passend onderwijs. Dat wil niet 
zeggen dat een kind altijd naar de school van zijn of 
haar eerste keuze moet kunnen gaan. Van scholen 
mag flexibiliteit verwacht worden om ook kinderen 
met een beperking toe te laten.

Er zijn veel kinderen die problemen hebben met 
school en bijvoorbeeld de indicatiestelling voor het 
speciaal onderwijs. De Kinderombudsman heeft hier 
regelmatig contact over gehad met de onderwijs-
consulenten. Zij zijn deskundig in het samen met 
alle partijen zoeken naar een bevredigende oplos-
sing voor kind en school. Het gaat hierbij om vragen 
over schoolniveau, schooltype of REC-indicatie. 

Door de vele signalen over problemen in het onder-
wijs is de Kinderombudsman voornemens daar in 
2012 extra aandacht aan te besteden. De Kinderom-
budsman maakt zich zorgen over de voorgenomen 
bezuinigingsmaatregelen in het onderwijs en in 
de zorg, die kwetsbare kinderen kunnen raken 
bij de toegang tot het onderwijs en de hulp die zij 
ontvangen uit bijvoorbeeld de AWBZ en het passend 
onderwijs (rugzakje).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

!
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Andrea (14) 
heeft een autistische aandoening. Ze kan erg goed 
leren, maar heeft sociale aanpassingsproblemen. 
De leraren en de school vinden dat lastig. Andrea heeft 
veel extra begeleiding nodig en ze wordt op school 
veel gepest. Ze komt, ondanks de moeite die haar 
moeder doet om haar op school te houden, thuis te 
zitten, omdat ze te angstig is om naar school te gaan. 
> Wij verwijzen haar naar de Onderwijsconsulenten. 
Deze partij helpt thuiszittende kinderen om weer 
een school te vinden. Het verhaal van Andrea staat 
niet op zichzelf. Er zijn veel kinderen in Nederland 
die om uiteenlopende redenen thuis komen te zit-
ten. Wij maken ons, zeker met de op handen zijnde 
bezuinigingen op het passend onderwijs, zorgen 
over hun situatie.

Dave (16) 
werd op school erg gepest sinds hij heeft verteld dat 
hij homo is. Hij werd in elkaar geslagen en sindsdien 
genegeerd. Het pesten werd steeds erger en leraren 
deden weinig uit angst voor de leerlingen. Dave is 
naar het COC gegaan en zij hebben hem geholpen met 
zijn ouders te praten en later ook met de decaan. Er is 
toen voorlichting gekomen op school over homosek-
sualiteit en pesten en daarna is het pesten gestopt. 
> We vinden dat elk kind zichzelf zou moeten kunnen 
zijn, ongeacht zijn geaardheid, en veilig naar school 
zou moeten kunnen zonder gediscrimineerd of gepest 
te worden. Daarom zou er voorlichting over homo-
seksualiteit in de lespakketten moeten komen.
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Ayla (10)
wordt behoorlijk gepest op school. Ze zit hier erg 
mee en de leraren doen er niets aan. Ayla belt de Kin-
derombudsman om te vragen wat ze nu kan doen. 
> Wij vertellen haar dat ze het beste hierover met 
haar moeder kan praten en samen met haar moeder 
naar school kan gaan om er met de lerares over te 
praten. Ayla kan ook samen met de vertrouwensper-
soon op school naar een oplossing zoeken. Als haar 
school er dan niets aan wil doen, kan ze een klacht 
indienen bij de school zelf. Ayla is samen met haar 
moeder op school gaan praten. De juf heeft nu in 
de klas gepraat over pesten en het pesten is minder 
geworden.

Barbara (8) 
zit op een school voor speciaal onderwijs. 
Haar moeder belt dat ze het niet eens is met de 
diagnose die bij haar dochter is gesteld en de hierbij 
horende indicatiestelling voor het leerniveau. 
> Zo'n indicatie wordt afgegeven door een Commissie 
voor Indicatiestelling. Als de ouders het niet eens zijn 
met de beslissing, hebben ze zes weken de tijd om 
tegen de beslissing een bezwaarschrift in te dienen. 
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Mevrouw Berendse 
 is onderwijzeres op een school voor speciaal onder-
wijs en maakt zich grote zorgen over de plannen om 
te bezuinigen op het passend onderwijs. Ze is niet 
de enige docent die ons belt: in het tweede kwartaal 
van 2011 kregen we meer signalen hierover. 
> We hebben de signalen opgepakt en gaan de 
bezuinigingen en hervormingen voor het passend 
onderwijs nauwlettend in de gaten houden.

Joeri (12) 
is autistisch. Door een veranderde indicatiestelling 
moet hij naar een andere school. De enige school 
die hem nu aan wil nemen, is een school op 25 kilo-
meter van zijn huis. Joeri kan niet alleen met de bus 
of fiets en dit levert voor hem grote problemen op. 
Zijn moeder belt om te vragen wat ze nu kan doen. 
Kinderen kunnen in aanmerking komen voor leerlin-
genvervoer. Dit wordt geregeld vanuit de gemeente. 
> We hebben haar naar de gemeente doorverwezen.

Ze zeggen dat ik autistisch ben en daarom wil geen school me 

hebben. Ik zit al bijna een jaar thuis. Niemand kan een oplossing 

voor me bedenken. Ik wil naar school net als andere kinderen, 

thuiszitten is niets voor mij. Wat zijn mijn rechten?
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Brahim (15) 
 zat op het vmbo, maar zit nu al maanden thuis. 
Er heeft een incident plaatsgevonden in de klas en 
sindsdien mag hij niet terugkomen. Hij moet van 
zijn oude school naar het voortgezet speciaal onder-
wijs (VSO). Dat willen Brahim en zijn ouders niet. 
Ze willen hier graag over in gesprek met de oude 
school, maar die geeft geen gehoor. De leerplicht-
ambtenaar is erbij betrokken geraakt. Die maakte 
een proces-verbaal op, omdat Brahim niet naar 
school gaat, terwijl er wel een school is. De leer-
plichtambtenaar helpt niet bij het oplossen van de 
impasse. Het Centrum voor Jeugd en Gezin weet ook 
van de situatie af, maar kan er evenmin voor zorgen 
dat Brahim weer naar school gaat. 
> Wij schrijven alle betrokken partijen aan en wijzen 
hen erop dat Brahim het recht heeft om naar school 
te gaan. Zij moeten daar dus voor zorgen. Er vindt 
nog het nodige heen- en weergeschrijf plaats, maar 
uiteindelijk komen de ouders van Brahim met alle 
partijen tot een oplossing: Brahim gaat tijdelijk naar 
de VSO om weer aan het schoolritme te wennen en 
om te bekijken wat uiteindelijk de beste school voor 
hem is. 

school

kastje

muur

hot

her
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1.4

—

Contacten over omgang 

na echtscheiding

Jaarlijks worden ruim 32.00 echtscheidingen 
uitgesproken. Bij meer dan de helft daarvan zijn 
kinderen betrokken. Dat levert voor 2009 en 2010 
het volgende beeld op:
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32.000

30.000

28.000

26.000

24.000
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2009 2010

Tabel 1.4

Aantal scheidingen met kinderen
Aantal betrokken kinderen in scheiding

16.490

19.628

29.890

32.678

Jaren

60,3 

%

Scheiding met kinderen 
als %  van het totaal 
aantal scheidingen

2009

2010

53,6 

%

Deze informatie is gebaseerd op registratiegegevens gecombineerd met schattingen op basis van onderzoeken.2
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Een echtscheiding is zeer ingrijpend en brengt vooral 
voor kinderen veel onzekerheden en grote veran-
deringen met zich mee. Ze verkeren niet altijd in de 
positie om zelf mee te praten over de gevolgen van 
die scheiding. Volgens de Nederlandse wet hoeven 
kinderen in een echtscheidingssituatie pas gehoord 
te worden bij de rechter als ze 12 jaar of ouder zijn. 
In het Kinderrechtenverdrag staat dat alle kinderen 
mee mogen praten over situaties die hun leven 
aangaan, dus ook kinderen onder de 12 jaar.

We zijn in 2011 84 keer gebeld over problemen rond 
omgang en omgangsregelingen na echtscheiding. 
Het waren vooral ouders die meldden dat de andere 
ouder zich niet houdt aan de omgangsregeling of 
grootouders die omgang met hun kleinkinderen willen 
hebben na de scheiding van hun zoon of dochter.

Minderjarigen nemen steeds meer contact met ons 
op over omgang en omgangsregelingen. Het zijn 
vaak kinderen die nog geen 12 jaar oud zijn en daar-
door niet gehoord worden door de rechter, terwijl 
ze wel degelijk een mening hebben over bij wie ze 
willen wonen of hoe vaak ze de andere ouder willen 
zien. Of ze zijn het niet (meer) eens met de afgesproken 
omgangsregeling. 

Kinderen kunnen de rechter een brief schrijven en 
daarin om een nieuwe beslissing over de om-
gangsregeling vragen. Ze kunnen de rechter ook 
vragen hen op een zitting te horen. De kinder- en 
jongerenrechtswinkels kunnen kinderen helpen met 
deze brief. Wij verwijzen vaak kinderen naar deze 
winkels. Ook wijzen we kinderen op de mogelijkheid 
om aanspraak te maken op een bijzondere curator. 
Dat is een professional die door de rechter wordt 
aangewezen en die (in een procedure) het kind ver-
tegenwoordigt en in zijn belang handelt. De rechter 
neemt de uiteindelijke beslissing over de omgang en 
daaraan kan niemand iets veranderen.
Wij zijn een onderzoek begonnen om te zien of de 
rechtsfiguur van bijzondere curator voldoende werkt 
om de stem van het kind te laten horen in onder 
meer omgangszaken.

Ik wil mijn vader vaker zien. De Kinderombudsman 

heeft me verteld dat ik hierover een brief aan de 

rechter kan schrijven. Ik heb dit gedaan en mocht 

bij de rechter komen praten. De rechter heeft goed 

naar me geluisterd en beslist dat ik mijn vader nu 

iedere week mag zien. — Jongen van 13 jaar

2 CBS Statline d.d. 03/01/2012; voorlopige cijfers.

Scheiding met kinderen 
als %  van het totaal 
aantal scheidingen
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Patrick (14) 
moet volgens de omgangsregeling eens in de 
maand een weekend naar zijn vader. Deze regeling 
is vastgesteld toen Patrick 11 was en dus nog geen 
inspraak had. Hij is het hier nu niet meer mee eens: 
hij wil zijn vader graag vaker zien en samen met 
hem naar het voetbal kunnen. Zijn moeder wil dat 
niet. Patrick belt ons en vraagt wat hij kan doen. 
> Een omgangsregeling wordt vastgesteld door 
de rechter. Wij mogen geen uitspraken doen over 
dingen die door de rechter zijn bepaald. 
We hebben hem aangeraden om samen met de kin-
der- en jongerenrechtswinkel een brief te schrijven 
aan de rechter om te vragen de omgangsregeling 
aan te passen. Patrick mag zijn vader nu eens in de 
twee weken zien en kan met hem naar de thuiswed-
strijden van zijn favoriete club.

Sara (16)
stuurt ons een e-mail. Haar vader zit in de gevange-
nis en door de omgangsregeling moet ze verplicht 
een keer in de maand bij hem op bezoek. Ze wil dat 
niet, want ze is heel boos om wat haar vader heeft 
gedaan. Ze vraagt nu hoe ze de omgangsregeling 
kan laten aanpassen. 
> Wij adviseren haar om dit te bespreken met haar 
vader en moeder. Misschien dat ze samen een 
oplossing kunnen vinden. Als dat niets oplevert, kan 
ze een brief schrijven aan de rechter en vragen de 
omgangsregeling aan te passen. 
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Shaliza (12) 
neemt contact met ons op. Ze woont bij haar vader 
en wil graag haar moeder vaker zien. Dat kan niet, 
want moeder woont ver weg. Ze heeft ook een door 
Jeugdzorg aangestelde gezinsvoogd. Shaliza heeft 
het gevoel dat niemand naar haar luistert. 
> Wij hebben overlegd met de gezinsvoogd. 
Daarna is aan Shaliza uitgelegd dat iedereen best 
mee wil werken, maar dat de situatie erg lastig is 
door de grote afstanden. Er is wel afgesproken dat 
iedereen duidelijker met haar communiceert en 
naar haar luistert als ze dingen niet begrijpt of het 
moeilijk heeft. 

Peter (14) 
mailt ons dat zijn ouders gaan scheiden. Het is een 
zogenaamde vechtscheiding. Zijn ouders maken 
elkaar het leven zuur en kijken niet naar de belan-
gen van Peter en zijn broertje Tim. Peter wil graag 
gehoord worden en heeft het gevoel dat hij door 
beide partijen onder druk gezet wordt. Hij zou graag 
zelf zijn verhaal doen en hulp krijgen van een eigen 
advocaat. Nu wordt hij bijgestaan door de advocaat 
van zijn moeder. Hij is daar niet blij mee, want hij 
heeft veel ruzie met zijn moeder en zou graag bij zijn 
vader willen wonen. Hij vraagt ons wat hij kan doen. 
Hij heeft het gevoel dat er bij het vaststellen van de 
omgangsregeling niet genoeg naar zijn mening zal 
worden geluisterd en dat er vooral wordt gekeken 
naar praktische zaken. 
> Wij adviseren hem een brief te schrijven aan de 
rechter. Daarin kan hij uitleggen wat hij van de situatie 
vindt en vragen om bijgestaan te worden door een 
bijzondere curator. Uiteindelijk beslist de rechter dat 
het niet nodig is dat Peter een bijzondere curator 
krijgt. Hij mag zijn verhaal zelf vertellen en dat vindt 
de rechter in deze zaak genoeg om zijn belangen 
goed in beeld te krijgen.
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Delano (13) 
heeft gescheiden ouders die al heel lang in gevecht zijn over de omgangsregeling. Delano heeft het gevoel dat 
hun belangen voorop staan en dat het niet altijd meer gaat om de vraag wat voor hem het beste is.
> Hij wordt geadviseerd om samen met medewerkers van de kinder- en jongerenrechtswinkel een brief te 
schrijven aan de rechter en te vragen om een bijzondere curator. 
Dit is een advocaat, psycholoog of orthopedagoog die een minderjarige kan bijstaan en voor zijn belangen 
kan opkomen. De rechter geeft gehoor aan de vraag van Delano en benoemt een bijzondere curator. 
Op zitting vertelt Delano wat hij van de situatie vindt en daarna vertelt de bijzondere curator wat in het 
belang van Delano is. Dat hoeft niet per se hetzelfde te zijn als de mening van Delano, maar op deze manier 
komen zowel de mening als de belangen van Delano goed naar voren en kan de rechter allebei meewegen. 
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1.5

—

Contacten over 

politie en justitie

Ieder jaar komen kinderen en jongeren in aanraking 
met politie en justitie omdat ze verdacht worden van 
het plegen van een strafbaar feit. In 2010 bedroeg 
het aantal geregistreerde minderjarige verdachten3 
(12 tot en  met 17 jaar) 60.5754 op een totaal van 
bijna 1,2 miljoen jongeren5, wat neerkomt op zo’n 
vijf procent. De meeste minderjarige verdachten 
werden geregistreerd voor vermogensmisdrijven (46%), 
gevolgd door vernielingen (28% ) en gewelds- en 
seksuele misdrijven (18%). Van alle geregistreerde 
minderjarige verdachten was een op de vijf een 
meisje. Het aantal meisjes onder geregistreerde 
minderjarige verdachten is ten opzichte van 
voorgaande jaren toegenomen. Het totale aantal 
geregistreerde minderjarige verdachten is tussen 
2005 en 2010 juist flink afgenomen: de cijfers laten 
een daling van 39%6 zien.
Soms eindigt het contact met politie en justitie met 
een STOP-reactie (bij kinderen onder de 12 jaar) en 
soms bij bureau HALT. Ook kan een kind een taak-
straf van de officier van justitie krijgen of moet het 
naar de rechter. Als het om een ernstig strafbaar feit 
gaat, kan een kind zelfs in een justitiële jeugdinrich-
ting geplaatst worden.

Alle kinderen tot 18 jaar worden in principe berecht 
volgens het jeugdstrafrecht. Een jongere van 16 of 
17 jaar kan onder bepaalde omstandigheden worden 
berecht volgens het volwassenen strafrecht. 
In het Kinderrechtenverdrag staan bepalingen die 
van belang zijn voor kinderen en jongeren die met 
justitie in aanraking komen. Ze hebben in dat geval 
recht op een eigen advocaat en op een kinderrechter 
als ze voor de rechtbank moeten verschijnen. 
Een eventuele celstraf moeten ze uitzitten in een jus-
titiële jeugdinrichting (JJI). Als psychische stoornissen 
meespelen, kan een PIJ-maatregel worden opgelegd. 

Tijdens de detentie krijgt de jongere dan een speciale 
psychologische of psychiatrische behandeling.
Als een jongere in een politiecel vastgehouden wordt, 
zou rekening moeten worden gehouden met zijn 
leeftijd. Dat betekent dat met speciale maatregelen 
het verblijf geschikt moet worden gemaakt voor een 
jongere. In Nederland is dat helaas niet altijd het geval.

We kregen 36 vragen, klachten en signalen over 
politie en justitie. Die gingen over zaken als:

het niet opnemen van aangiftes

het seponeren van zaken

het betrekken van Bureau Jeugdzorg bij het plegen 
van een strafbaar feit door een kind onder de 
twaalf jaar

de behandeling van minderjarigen door de politie

het vervoer van minderjarigen naar de rechtbank

Klachten over aangiftes dragen we meestal over aan 
de Nationale ombudsman. 

•

•

•

•

•

!

3 Een jongere die binnen 1 jaar verschillende keren verdachte is voor verschil-

lende delicten telt hierbij even zo vaak mee als geregistreerde verdachte.

4 A.Th.J Eggen & R.J. Kessels, ‘Criminaliteit en opsporing’ in:  S.N. Kalidien, 

N.E. de Heer-de Lange m.m.v. M.M. van Rosmalen (red.), Criminaliteit en 

rechtshandhaving 2010. Ontwikkelingen en samenhangen, Den Haag: WODC 

2011, p. 83-118.

5 CBS StatLine, peildatum juni 2010 (jongeren van 12-17 jaar).

6 A.Th.J Eggen & R.J. Kessels, ‘Criminaliteit en opsporing’ in:  S.N. Kalidien, N.E. de 

Heer-de Lange m.m.v. M.M. van Rosmalen (red.), Criminaliteit en rechtshandhaving 

2010. Ontwikkelingen en samenhangen, Den Haag: WODC 2011, p. 83-118.
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Thomas (17)
heeft samen met een paar vrienden op straat 
gevochten en daarbij is iemand ernstig gewond 
geraakt. Hij is hiervoor opgepakt en heeft een nacht 
in de cel gezeten. Zijn ouders bellen met de vraag of 
dat zomaar mag. 
> We antwoorden dat iemand inderdaad een nacht 
in voorarrest gehouden mag worden. Daarbij moet 
wel rekening worden gehouden met het strafbare 
feit waarvan iemand verdacht wordt, zijn leeftijd en 
de omstandigheden. In dit geval ging het om een 
ernstig feit, werd Thomas pas rond middernacht 
opgepakt en kon er niet meer op tijd een advocaat 
komen. Daardoor werd het verhoor pas de volgende 
dag afgenomen.

Boraz (15) 
is mishandeld door de politie. Hij wil hierover aangifte 
doen, maar zit nog vast in een justitiële jeugdinrichting 
en kan dus niet zelf naar de politie gaan. Volgens hem 
weigert de politie om bij hem langs te komen om deze 
aangifte op te nemen. 
> Wij hebben contact opgenomen met de contact-
persoon bij de politie, waarna de aangifte toch is 
opgenomen.

Veronica (14) 
is ruw behandeld door de politie toen ze werd op-
gepakt op verdenking van diefstal. Uiteindelijk is ze 
niet veroordeeld. Ze wil weten wat ze kan doen. 
> We hebben haar aangeraden een klacht in te 
dienen bij de korpschef. Als deze klacht niet naar 
tevredenheid wordt afgehandeld, kan ze alsnog een 
klacht bij ons indienen.
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Ok, ik had geen bierflesjes mogen stelen uit de super-

markt, maar het is toch niet normaal dat ik daarvoor 

de hele nacht in een politiecel moest doorbrengen?!

Jongen van 14 jaar
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Contacten over

vreemdelingenkinderen

De overheid draagt verantwoordelijkheid voor alle 
kinderen in Nederland, dus ook voor kinderen van 
vreemdelingen. Wij vinden dat de overheid hier on-
voldoende zicht op heeft. Het is nauwelijks bekend 
om hoeveel kinderen het gaat en hoe het met hen 
is. Dat blijkt uit ons onderzoek naar vreemdelingen-
kinderen in Nederland en hun positie binnen het 
vreemdelingenrecht. Die kinderen wisten ons wel 
te vinden. In 2011 is talloze malen contact met ons 
opgenomen over vreemdelingenzaken. Vaak deden 
de kinderen dat zelf, soms hun ouders en soms juist 
derden die zich zorgen maken over een vreemdelin-
genkind. De vragen die werden gesteld, gingen onder 
meer over:

asielkinderen die na een jarenlang verblijf in 
Nederland alsnog terug moeten naar het land 
van hun ouders

gezinshereniging

het onderwijs voor asielkinderen

de omstandigheden in asielzoekerscentra

de uithuisplaatsing van kinderen van vreemde-
lingen

De Kinderombudsman kan beslissingen van de Im-
migratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de rechter 
over een verblijfsvergunning niet veranderen. 
Ook kan de Kinderombudsman zich niet uitlaten 
over dergelijke beslissingen of hierin bemiddelen. 
Wel is hij naar aanleiding van de diverse signalen in 
2011 een onderzoek begonnen naar de positie van 
vreemdelingenkinderen in het vreemdelingenrecht.
Het rapport over dit onderzoek komt begin 2012 uit.

Saida (12)
is geboren in Nederland. Ze is dus al haar hele leven 
in Nederland en woont nu in Zeeland. Het meisje zit 
in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. 
Ze schrijft ons dat zij en haar familie al haar hele 
leven in de procedure zitten en ze is heel erg bang 
dat ze op een dag terug moeten naar het land van 
haar ouders, terwijl ze daar nog nooit is geweest en 
de taal niet spreekt. Al haar vrienden wonen in Ne-
derland. Ze wil graag zekerheid over haar toekomst. 

•

•

•

•

•
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Anda
is een alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV). 
Haar advocaat gaf het volgende signaal over de 
gedegenheid waarmee nu naar de psychologische 
schade bij kinderen wordt gekeken: 
"Het kind stond na vijf minuten alweer buiten. 
'Niets aan de hand, ze is wel wat verdrietig', was de 
conclusie, terwijl ik toch duidelijk een getraumati-
seerd kind voor me zag dat angstig in elkaar gedoken 
zat. Het meisje was alleen gevlucht uit Congo, waar 
ze als seksslavin voor het leger werd gebruikt."

Amina (3), Samir 
(8) en Fatima (11) 
wonen met hun ouders sinds mei 2001 in Nederland. 
Amina en Samir zijn hier geboren. In 2010 vraagt het 
gezin een verblijfsvergunning regulier aan, nadat 
herhaalde asielaanvragen zijn afgewezen. 
Ook verzoeken ze om een ontheffing van de plicht 
om eerst een machtiging voorlopig verblijf (mvv-
plicht) aan te vragen in het land van herkomst, 
vanwege medische problematiek bij zowel de vader 
als twee kinderen van het gezin. Zij lijden aan een 
posttraumatische stressstoornis, waarvoor in het 
land van herkomst geen behandeling aanwezig is. 
Dit blijkt uit een advies van het Bureau Medisch 
Advies (BMA) uit 2009. Orthopedagogen van de 
Rijksuniversiteit Groningen stellen een rapportage 
op, waaruit blijkt dat terugkeer naar het land van 
herkomst hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot een 
onmenselijke situatie voor de kinderen. Vader is 
onder behandeling van een psychiater. Terugkeer 
zal zijn situatie in die mate verslechteren, dat hij 
niet voldoende zorg, begeleiding en ondersteuning 
zal kunnen blijven geven aan zijn kinderen. Tot op 
heden hebben deze kinderen geen duidelijkheid. 
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Nathalia (8) 
woont sinds haar geboorte in Nederland. Zij heeft 
nog steeds geen duidelijkheid over haar verblijfs-
status. In 2002 is haar moeder uit Oekraïne naar 
Nederland gekomen en heeft asiel aangevraagd. 
Deze aanvraag wordt afgewezen. Later dat jaar reist 
haar vader af naar Nederland. Ook zijn aanvraag 
wordt afgewezen. Hij stelt beroep in en dat wordt 
gegrond verklaard vanwege onvoldoende motivering 
van de afwijzing door de IND. De afwijzing van de 
moeder wordt vervolgens ingetrokken. Bijna een 
jaar later worden de asielaanvragen van Nathalia's 
ouders opnieuw afgewezen. Beiden stellen beroep 
in. Anderhalf jaar later, hangende het beroep, worden 
beide afwijzingen ingetrokken. 
De IND buigt zich wederom over de zaak. Medio 2006 
worden de asielaanvragen van vader en moeder 
opnieuw afgewezen. Nog geen maand later worden 
de afwijzingen weer ingetrokken. Eind 2007 worden 
de asielaanvragen nogmaals afgewezen door de IND. 
Vader en moeder stellen tegen deze afwijzing beroep 
in. Ruim drie jaar later, in november 2010, wordt het 
beroep ongegrond verklaard door de rechtbank. De 
ouders stellen hoger beroep in. In mei 2011 wordt 
het hoger beroep ongegrond verklaard. Bijna negen 
jaar na de aanvraag, valt de definitieve beslissing 
pas. Ondertussen is Nathalia geboren en, inmid-
dels 8 jaar, in Nederland opgegroeid. Ze spreekt de 
Nederlandse taal, gaat naar school en heeft vrienden 
gemaakt. Ze kent het land van haar ouders niet. 
Ze is met andere woorden geworteld in de Nederlandse 
samenleving. In al die jaren is zij nooit onderzocht of 
gehoord. 

De ouders van 

Mohammed (12)
komen uit Irak, maar hij is hier geboren. Hij heeft in 
verschillende asielzoekerscentra gewoond. 
Hij gaat naar school en heeft vriendjes, maar het 
gaat niet goed met hem. Hij staat onder voort-
durende spanning en heeft last van depressies. 
Daarom staat Mohammed onder behandeling van 
een GGZ-arts. Dan komt het moment dat de ouders 
en Mohammed verhuizen naar één van de gezinslo-
caties. Ze hebben te horen gekregen dat ze niet in 
Nederland mogen blijven en dat er intensief gewerkt 
gaat worden aan hun terugkeer naar Irak, een land 
waar hij nog nooit is geweest. Zijn gezondheidstoe-
stand verslechtert. De omgeving van de familie komt 
in verzet, alles doen ze er aan om de jongen en zijn 
ouders in Nederland te houden. Uiteindelijk komt 
het verlossende bericht van de minister van Immi-
gratie, Integratie en Asiel. Hij maakt gebruik van zijn 
discretionaire bevoegdheid. De jongen mag met zijn 
ouders in Nederland blijven, omdat er sprake is van 
een samenstel van bijzondere omstandigheden. 
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Help ons alstublieft!!! Ik woon al 11 jaar met mijn vader, 

moeder en zusje in Nederland. Ons gezin is uitgeproce-

deerd en we moeten weg uit Nederland. Maar nu moeten 

we eerst verhuizen naar een gezinslocatie in Katwijk. 

Ik heb al op 10 verschillende scholen gezeten. 

Ik heb veel vriendjes in het AZC en wil echt niet weg 

hier, dit is niet eerlijk! 

!

Meisje van 12 jaar
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—

1.7

— 

Feiten en cijfers over

de contacten

We hebben in 2011 hard gewerkt aan het 

vergroten van de naamsbekendheid van 

de Kinderombudsman en dat leidde tot een 

toenemend aantal contacten. Dat gebeurde 

vooral rond onze campagne in november en 

rond optredens in de media.

In deze paragraaf gaan we nader in op de 

inhoudelijke kant van het ombudswerk: wat 

voor soort contact werd gelegd, door wie, 

over welk onderwerp en op welke manier. 

Soort contacten
We hebben de contacten in verschillende categorieën 
verdeeld. Er zijn hulpvragen, signalen, klachten en 
informatieverzoeken. 

Hulpvragen gaan wel over kinderen, maar die heb-
ben (nog) niet te maken met de schending van een 
kinderrecht. We denken met de mensen mee en 
verwijzen door naar juiste instantie die ze verder kan 
helpen. Het gaat hier bijvoorbeeld om minderjarigen 
of ouders die het niet eens zijn met de straf die een 
school oplegde, om ouders die het niet eens zijn met 
de beslissingen van een gezinsvoogd of om minder-
jarigen die het niet eens zijn met de beslissing van 
een rechter over de omgangsregeling. 

Hulpvragen kunnen gaan om jongeren die een 
conflict hebben met hun werkgever of een telefoon 
hebben gekocht die stuk is gegaan. 
Andere hulpvragen gaan over zaken waarover 
wij (nog) niet bevoegd zijn. We zijn immers een 
tweedelijnsklachteninstantie (zie ook de bijlage 
voor meer informatie over de bevoegdheden van de 
Kinderombudsman). Het kan dan bijvoorbeeld gaan 
om  een kind dat niet tevreden is over de werkwijze 
van een gezingsvoogd, maar daarover nog niet met 
die voogd in gesprek is gegaan en daarover ook nog 
geen klacht heeft ingediend bij de klachtencommissie. 
In dat soort zaken krijgen kinderen uitleg over hoe 
zij hun onvrede kenbaar kunnen maken en hoe zij 
een klacht kunnen voorleggen aan de directeur of 
klachtencommissie van de organisatie. Ook kunnen 
we voor het kind of de jongere contact leggen met 
een organisatie die kan helpen bij het voeren een 
gesprek of het indienen van een klacht.
Soms kan een minderjarige vanwege zijn leeftijd 
niet zelf een klacht indienen bij een instantie. Ook in 
die gevallen kunnen we helpen.

Bij signalen krijgen we een - vaak meer algemeen - 
al dan niet structureel probleem voorgelegd. 
Die signalen kunnen een goed beeld geven van pro-
blemen en zijn dan ook zeer waardevol. We kunnen 
naar aanleiding van een signaal over een mogelijk 
probleem een onderzoek daarnaar in te stellen.

Klachten gaan altijd over de schending van een 
kinderrecht. In 2011 waren het klachten over een 
kind dat niet naar school kon gaan of over een kind 
dat zich niet gehoord voelde door de gezinsvoogd. 
We konden de meeste klachten door een interventie 
oplossen. Één klacht leidde tot een onderzoek.

Informatie- en overige verzoeken zijn meer alge-
mene contacten. Bij informatieverzoeken gaat het 
om meer algemene informatie over kinderrechten. 
Bijvoorbeeld of kinderen en minderjarigen recht 
hebben op onderdak.
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Aantal contacten 
In 2011 is in totaal 690 keer contact met ons gezocht 
in het kader van ombudswerk. Alle contacten in 
verband met campagnemateriaal, aanvragen voor 
speeches en bijdragen, opmerkingen, et cetera zijn 
in dit aantal niet opgenomen. De contacten kunnen 
als volgt verdeeld worden:

Wanneer werd contact opgenomen
Al in maart 2011, voordat we officieel waren begonnen, 
kregen we de eerste vragen voorgelegd. 
Door het jaar heen nam het aantal contacten toe, af 
en weer toe. Het aantal contacten steeg vooral rond de 
campagne in november en nadat de media aandacht 
aan ons hadden besteed.

Onderwerpen 
Er werd over de volgende onderwerpen en instanties 
contact opgenomen met de Kinderombudsman:

Wie zocht contact
Een overzicht van wie contact zocht met de Kinder-
ombudsman ziet er als volgt uit:

Hulpvraag

Signaal

Klacht

Overig

Informatieverzoek

Totaal

509

128

35

9

9

690

maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Totaal

3
132

63
71
41
46
41
57

148
88

690

Ouders

Kinderen en jongeren

Derde

Grootouders

Professional

Broer/zus

Adolescent (18-23 jaar)

Onbekend

Totaal

358

128

109

47

38

5

4

1

690

Decentrale overheden

Gezondheidszorg

Jeugdzorg

Onderwijs

Rijksoverheid

Vreemdelingenrecht

Politie en justitie

Kinderopvang

Omgang na echtscheiding

Overig

Totaal

10

21

283

127

7

31

36

4

84

87

690
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De meeste mensen die contact zoeken zijn volwas-
senen. Daarbij vormen de ouders veruit de grootste 
groep. Dat hangt enerzijds samen met het feit dat 
veel ouders, die zelf ontevreden zijn over jeugdzorg, 
contact met ons opnemen en anderzijds met het 
feit dat ouders vaak de eersten zijn die merken dat 
een kinderrecht geschonden wordt of zou kunnen 
worden geschonden. Ook grootouders wisten ons te 
vinden. 

We zien ons voor 2012 voor twee uitdagingen 
geplaatst. In de eerste plaats willen we kinderen en 
jongeren beter zien te bereiken en voor hen meer 
toegankelijk worden. In de tweede plaats horen we 
graag meer signalen en klachten van professionals: 
zij hebben zicht op structurele problemen en schen-
dingen van de kinderrechten.

Wijze van contact opnemen
Er wordt vooral contact opgenomen per telefoon of 
per e-mail. Volwassenen bellen of sturen een e-mail. 
Bij kinderen en jongeren blijkt een voorkeur voor de 
e-mail. Brieven kwamen nagenoeg allemaal van 
volwassenen. Daarnaast werd één expliciet signaal 
afgegeven tijdens een werkbezoek.

E-mail

Bezoek van de Kinderombudsman

Post

Telefoon

Totaal

315

1

39

335

690
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Ik vind het echt niet leuk wat er nu gebeurt. Mijn broertjes 

en ik zouden een gezinsvoogd krijgen, omdat het helemaal 

niet goed gaat thuis. De rechter heeft dit beloofd, maar er 

gebeurt niets. Waarom komt niemand ons helpen?

Jongen van 8 jaar
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Wij vinden dat juist deze kinderen een waarborg 
moeten hebben om in een veilige, betrouwbare en 
niet beschadigende omgeving te kunnen opgroeien. 
Ze bevinden zich, vaak tegen wil en dank, in een 
benarde situatie. 
De overheid en de instanties die wet- en regelgeving 
maken en voor de uitvoering hiervan zorgen zijn 
verantwoordelijk voor het waarborgen van die (in 
meerdere opzichten) veilige omgeving. 
We wijzen de overheid en instanties op hun verant-
woordelijkheid om schendingen van kinderrechten 
aan te pakken. In 2011 hebben we diverse malen 
een onderzoek ingesteld of een advies uitgebracht. 
Dat hebben we soms uit eigen beweging gedaan en 
soms op verzoek van een minister of staatssecretaris.
Het kabinet is van plan om maatregelen te treffen 
in onder meer het onderwijs, de jeugdzorg en de 
kinderopvang. Dit zijn onderwerpen waarover we 
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. 
Over het beperken van de immigratie en gezinsher-
eniging krijgen we veel klachten en dat is voor ons 
reden tot onderzoek. 

Uit de onderwerpen die in 2011 bij ons langs kwamen, 
kunnen we concluderen dat er structureel te weinig 
rekening wordt gehouden met de effecten die bepaald 
beleid en maatregelen hebben op kinderen en jongeren. 
Hierdoor worden soms structureel kinderrechten 
geschonden.

Over vijf onderwerpen hebben we in 2011 gezegd 
dat kinderrechten structureel in het geding kunnen zijn:

kindermishandeling
adolescentenstrafrecht
vreemdelingenkinderen
jeugdzorg
bijzondere curator.

2   Aanpak van structurele kinderenrechtenschendingen

!
•
•
•
•
•

De grootste groep kinderen en jongeren in Nederland groeit op in een veilige omgeving. 

Het zijn de kwetsbare kinderen die in de knel dreigen te raken en voor wie de naleving van 

hun rechten niet altijd goed geregeld is, zelfs in Nederland. Denk hierbij aan kinderen die te 

maken krijgen met jeugdzorg, die in detentie zitten, van wie de ouders gaan scheiden of aan 

kinderen die hier als vreemdeling naartoe zijn gekomen en in de asielprocedure zitten. 

Maar ook kinderen die niet mee kunnen komen in het reguliere onderwijs vallen soms buiten 

de boot.
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•

•

•

•

•

•

•

—

2.1

—

Rapporten en onderzoeken 

uit eigen beweging

2.1.1 Rapporten kindermishandeling
Kindermishandeling blijkt in Nederland een veront-
rustend, hardnekkig en omvangrijk probleem te zijn, 
waaraan onvoldoende prioriteit wordt gegeven. 
Wij hebben een collectief van meer dan twintig 
organisaties om ons heen verzameld die de handen 
ineen hebben geslagen om dit onderwerp in Nederland 
hoog op de agenda te zetten. We hebben een aantal 
van deze organisaties gevraagd een advies uit te 
brengen over de manier waarop kindermishandeling 
in Nederland doeltreffend kan worden aangepakt. 
Hier zijn twee rapporten uit voort gekomen. 
De Augeo Foundation, Bernard van Leer Foundation, 
het Landelijk Programmabureau Huiselijk Geweld 
en de Politietaak, het Nederlands Jeugdinstituut 
en MOVISIE hebben ons op 23 november 2011 het 
advies Voor Veilig en Veilig Verder aangeboden. 
Ook ontvingen we het rapport De aanpak van kinder-
mishandeling in Nederland, Knelpunten en Aanbeve-
lingen van het Kinderrechtencollectief. 

Kinderen hebben volgens het Kinderrechtenverdrag 
recht op bescherming door de overheid tegen mis-
handeling. Voor veel kinderen blijft het helaas alleen 
maar een recht. In iedere schoolklas zit gemiddeld 
één kind dat mishandeld, misbruikt of verwaarloosd 
wordt. Uit recent onderzoek van de Universiteit Leiden 
en TNO blijkt dat in 2010 118.000 gevallen van 
kindermishandeling werden gemeld. Naar verwach-
ting is de werkelijke omvang van dit probleem vele 
malen groter. Het onderzoek laat een stijging zien 
van tien procent ten opzichte van 2007, waarin het 
ging om 107.000 gevallen van kindermishandeling. 
De onderzoekers stellen dat, ondanks de aandacht 
van het publiek en de politiek, het aantal gevallen 
van kindermishandeling niet gedaald is. Daarom 
hebben we op 23 november 2011 een brief aan de 
Tweede Kamer gestuurd.

Hierin doen we diverse aanbevelingen, zoals: 

De overheid moet landelijk de regie nemen om 
de kwaliteit en het tempo van effectieve preven-
tiemaatregelen te verhogen.

De voorgenomen stelselherziening in de jeugd-
zorg moet worden benut om kindermishande-
lingsonderzoeken, naar aanleiding van signalen 
bij het AMK en Jeugdzorg, vollediger en sneller te 
laten uitvoeren.

Er moet verscherpt inspectietoezicht komen binnen 
zowel GGZ, onderwijs als de gehandicaptensec-
tor en er moeten bindende afspraken worden 
gemaakt met het beroepsonderwijs.

De samenleving moet worden geactiveerd. 
Burgers moeten worden gestimuleerd om samen 
de verantwoordelijkheid te dragen voor een veilig 
opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen.

Er moet een gerichte en getrapte preventiestra-
tegie worden ingevoerd. Conform de principes 
van positief opvoeden moeten alle Nederlandse 
gemeenten deze strategie invoeren om kinder-
mishandeling te voorkomen.

Volgens het advies van de Gezondheidsraad 
moeten alle mishandelde kinderen tenminste 
psycho-educatie ontvangen. Mishandelde kinde-
ren hebben specifieke behandeling nodig voor de 
(psychotraumatische) gevolgen van kindermis-
handeling. 

De behandeling van kinderen vindt op dit 
moment niet altijd plaats in een samenhangend 
traject waarin ook plegers worden behandeld en 

  Aanpak van structurele kinderenrechtenschendingen
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het hele gezin wordt begeleid naar een veilige 
opvoedsituatie. Om een dergelijke integrale 
behandeling mogelijk te maken, beveelt de 
Gezondheidsraad aan om de vorming van multi-
disciplinaire teams te stimuleren. Dit gebeurt nu 
slechts in twee kleinschalige pilots in Haarlem 
en Leeuwarden. 

De overheid moet zich actiever opstellen bij het 
terugdringen van het onaanvaardbare probleem van 
kindermishandeling. Wij willen zelf ook een bijdrage 
leveren om alle betrokken partijen te stimuleren 
verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig 
klimaat voor kinderen.
Een onderdeel daarvan is het ontwikkelen van hand-
vatten om zowel professionele als niet-professionele 
betrokkenen in staat te stellen kindermishandeling 
beter te herkennen en daarover in gesprek te gaan 
met ouders en opvoeders. Daarom hebben we eind 
2011 opdracht gegeven aan The Next Page om 
middelen om kindermishandeling bespreekbaar te 
maken te ontwikkelen. Hierbij worden verschillende 
experts en organisaties betrokken.

Er wordt een website ontwikkeld voor mensen die 
als omstander denken signalen van kindermishan-
deling te herkennen. Kindermishandeling is niet alleen 
fysiek of seksueel: ook psychische mishandeling en 
pedagogische verwaarlozing vallen eronder. 
Het is voor omstanders vaak moeilijk om de signalen 
te herkennen en om daarover de ouders en verzorgers 
aan te spreken. De website geeft handreikingen om 
signalen van kindermishandeling te herkennen 
en om het gesprek aan te gaan. De website en het 
ondersteunende materiaal worden na de zomer van 
2012 opgeleverd.

2.1.2 Rapport vreemdelingenkinderen
We hebben in 2011 geprobeerd te achterhalen 
hoeveel kinderen er precies in de asielprocedure 
zitten. Dat is niet gelukt, simpelweg omdat kinderen 
niet apart worden geregistreerd. Ze liften mee in de 
procedure van hun ouders. 
We vinden het schokkend dat op deze manier met 
(de registratie van) kinderen wordt omgegaan. 
In de asielprocedure moet rekening worden gehouden 
met de belangen van het kind.

Verschillende kinderen die in de asielprocedure 
zitten hebben in het afgelopen jaar contact met ons 
opgenomen. Ze hebben na vele jaren wachten nog 
steeds geen duidelijkheid over hun verblijfsaanvraag 
of die van hun ouders. Of het zijn kinderen van wie 
de aanvraag definitief is afgewezen, waardoor ze op 
korte termijn Nederland moeten verlaten.
Vaak gaat het om kinderen die al jaren in Nederland 
zijn of zelfs hier geboren zijn. Ze zijn hier opgegroeid 
en geworteld in de samenleving: ze hebben vrienden, 
gaan naar school en zien hier hun toekomst. 
De jaren die ze hier hebben doorgebracht zijn niet 
gemakkelijk.  Ze verkeren in voortdurende onzeker-
heid over hun toekomst en hebben vaak te maken 
met zware leefomstandigheden in een asielzoekers-
centrum. Vaak kunnen de ouders hen ook niet de 
zorg en ondersteuning bieden die ze nodig hebben. 
In sommige gevallen hebben deze kinderen te maken 
met ernstige psychische problemen en hebben 
verschillende deskundigen vastgesteld dat terug-
keer naar het herkomstland ernstige schade aan de 
ontwikkeling van het kind veroorzaakt.  

Deze signalen zijn voor ons aanleiding geweest om 
in 2011 een onderzoek uit eigen beweging te begin-
nen naar de manier waarop deze schade bij vreem-
delingenkinderen meegewogen wordt in beoorde-
lingen van verblijfsaanvragen van hun ouders of, in 
het geval van alleenstaande minderjarige vreem-
delingen, van het kind zelf. Hiervoor hebben we 
gesproken met wetenschappers, specialisten in het 
immigratierecht, artsen, orthopedagogen en hebben 
we schriftelijke vragen gesteld aan de minister van 
Immigratie, Integratie en Asiel. Ook hebben we een 
studie gemaakt van nationaal en internationaal we-
tenschappelijk onderzoek naar de gezondheids- en 
mentale problemen bij vreemdelingenkinderen en 
vooral in relatie met lange vreemdelingenprocedures. 
Daarnaast is een analyse gemaakt van internationale 
en nationale rechtspraak op dit terrein. 
In 2012 maken we onze bevindingen openbaar.
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2.1.3 Onderzoek bijzondere curator
Kinderen hebben volgens artikel 12 van het Kinder-
rechtenverdrag het recht om hun mening te geven 
in alle aangelegenheden die hen aangaan. Dus ook 
over echtscheidingszaken, zoals blijkt uit artikel 9 
van het verdrag. Dit recht om gehoord te worden is 
een belangrijk recht en het is in 2011 verschillende 
malen aan de orde gekomen.

We hebben veel telefoontjes en mailtjes gekregen van 
kinderen die zich niet gehoord voelen in juridische 
procedures, vooral bij echtscheidingen. 
Ook van professionals hoorden we dat de belangen 
van kinderen onvoldoende worden meegewogen 
bij zaken zoals echtscheiding, ondertoezichtstelling 
(OTS) of pleegzorg. In Nederland is niet gekozen 
voor een algehele formele rechtsingang. Binnen het 
familie- en personenrecht bestaan voor het naleven 
van kinderrechten wel verschillende informele 
rechtsingangen. Bovendien is er de rechtsfiguur van 
de bijzondere curator die het belang van het kind 
kan vertegenwoordigen.

Deze rechtsfiguur zou niet optimaal functioneren, 
waarmee het kinderrecht om gehoord te worden in 
het geding zou zijn. Zo kregen we berichten over 
bijvoorbeeld het niet toekennen van een bijzondere 
curator door een rechter en over het niet goed functio-
neren van een toegewezen bijzondere curator. 
We hebben daarom in september 2011 een expert-
meeting gehouden over de bijzondere curator. 
Hierbij waren onder meer medewerkers van de kinder- 
en jongerenrechtswinkel, rechters, advocaten en 
andere professionals, die als bijzondere curator werken, 
aanwezig. De resultaten van deze bijeenkomst waren 
voor ons aanleiding om een onderzoek in te stellen 
naar de rechtsfiguur van bijzondere curator. 
Dit onderzoek kunnen we naar verwachting in 2012 
afronden.
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—

2.2

— 

Adviezen

2.2.1 Advies adolescentenstrafrecht 
aan de staatssecretaris van Veiligheid 
en Justitie
Kinderen hebben op grond van onder meer artikel 
37 en 40 van het Kinderrechtenverdrag binnen het 
strafrecht recht op een behandeling die past bij hun 
ontwikkeling en minderjarigheid.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie 
heeft in september 2011 de Tweede Kamer geïnfor-
meerd over zijn plannen om een adolescentenstraf-
recht in te richten voor jongeren tussen de 16 en 23 
jaar. Wij hebben ons in aanloop naar dit wetsvoorstel 
al kritisch uitgelaten over de gevolgen hiervan voor 
minderjarigen van 16 en 17 jaar. 
Om een gefundeerd advies te kunnen opstellen, heb-
ben we een expertmeeting georganiseerd. 
Hierbij waren kinderrechters, officieren van justitie, 
wetenschappers en personen uit het werkveld van 
de justitiële jeugdinrichtingen aanwezig. Ook hebben 
we gesproken met gedragswetenschappers, peda-
gogisch medewerkers, groepsleiding en jongeren in 
justitiële jeugdinrichtingen.

In ons advies aan de staatssecretaris hebben we 
onze zorgen over de verzwaring van het strafrecht 
voor jongeren van 16 en 17 jaar geuit. Het verhogen 
van de maximum celstraf van twee naar vier jaar is 
volgens ons niet in lijn met het Kinderrechtenverdrag. 
Hierin staat dat celstraf voor minderjarigen een laat-
ste middel moet zijn en zo kort mogelijk moet duren. 
De staatssecretaris noemt in zijn brief geen cijfers 
die aantonen dat langer straffen van minderjarigen 
ook werkelijk leidt tot minder jeugdcriminaliteit. 
We maken ons ook zorgen over de mogelijkheid om 
de PIJ-maatregel om te zetten in een tbs-maatregel. 
We vinden dat in de huidige plannen te weinig aan-
dacht is voor de preventie van jeugdcriminaliteit. 

Het gebrek aan nazorg blijkt in de praktijk een groot 
probleem te zijn in de huidige aanpak. Ook daar 
wordt in de plannen te weinig aandacht aan besteed.
Het definitieve wetsvoorstel is in december 2011 
naar ons gestuurd. Ons advies komt in februari 2012.
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—

2.3

—

Brieven aan 

bewindspersonen

2.3.1 Zorgenbrief tolk- en vertaaldien-
sten gezondheidzorg en jeugdzorg 
aan de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport kondigde in 2011 aan dat ze van plan was 
de tolken en vertaaldienst in de gezondheidszorg 
en de jeugdzorg af te schaffen. Het kabinet vindt dat 
patiënten en cliënten (of hun vertegenwoordigers) 
zelf verantwoordelijk zijn voor hun kennis van de 
Nederlandse taal. Wanneer een zorgverlener er on-
voldoende vertrouwen in heeft dat hij en de patiënt 
of cliënt elkaar begrijpen, kan de zorgverlener - in 
overleg met de patiënt of cliënt - besluiten zelf een 
tolk of vertaler in te zetten. Patiënten en cliënten 
kunnen ook voor eigen rekening een professionele 
tolk of vertaler inhuren.

Wij hebben de minister in een brief laten weten dat 
we grote zorgen hebben over haar plannen en dat 
we vinden dat ze te weinig oog heeft voor de gevol-
gen daarvan voor kinderen.
De minister zegt in haar antwoord dat in eerste 
instantie de ouders verantwoordelijk zijn. Als zij de 
kosten voor de tolk niet willen of kunnen betalen, 
dan moet de zorgverlener dat doen. Wij vinden dat 
door het schrappen van deze diensten de toegang 
tot de zorg voor minderjarigen wordt belemmerd. 
Ze zijn afhankelijk van de draagkracht en bereid-
willigheid van de ouders om een tolk in te huren. 
Bovendien is het onwenselijk dat kinderen de 
gesprekken tussen hun ouders en een zorgverlener 
moeten vertalen. 

Helaas heeft de minister, ondanks reacties uit het 
werkveld, haar plan doorgezet. Met ingang van 2012 
kunnen patiënten en cliënten in de zorg geen gebruik 
meer maken van door de overheid betaalde tolken.

We hebben de minister gevraagd om na een half jaar 
de effecten van het besluit samen met het werkveld 
te evalueren. We merken namelijk dat zorgverleners 
niet goed op de hoogte zijn van hun verantwoorde-
lijkheid voor het betalen van de kosten van een tolk 
als ouders dat niet willen of kunnen. Ook hebben 
we klachten gekregen vanuit de jeugdzorg waar de 
kosten voor de tolken en vertaaldiensten het budget 
behoorlijk zullen belasten. We willen vooral graag 
weten hoe vaak zorgverleners een tolk of vertaal-
dienst hebben ingeschakeld en welke kosten daaraan 
waren verbonden.
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Ashraf (10)
Zijn ouders spreken niet goed Nederlands. Zijn moeder 
moet nu naar de huisarts vanwege neurologische 
problemen. Ze neemt Ashraf mee als tolk. 
Hij is de enige in het gezin die Nederlands spreekt 
en verder kent ze niemand die voor haar kan tolken. 
Een dergelijke situatie is zeer onwenselijk voor een 
minderjarige, maar zou door het wegvallen van de 
vergoeding voor tolken kunnen voorkomen.

2.3.2 Zorgenbrief stage voor kinderen 
met een vreemdelingenstatus aan de 
minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap
Kinderen zonder verblijfsdocumenten mogen voor 
hun opleiding geen stage lopen. Stage valt onder 
werk en zonder papieren mag dat niet. Zonder stage 
krijg je vaak geen diploma en dat maakt het volgen 
van een opleiding niet mogelijk. Al diverse malen is 
gevraagd om voor ongedocumenteerde kinderen die 
stage moeten lopen een uitzondering te maken op 
dit werkverbod. Minister Rouvoet heeft toegezegd dit 
te zullen aanpassen. 
De toezegging staat ook in een brief van de minister 
aan Defence for Children (DfC) van 13 april 2010. 
De toezegging is niet nagekomen; DfC heeft daar een 
klacht over ingediend. Wij hebben samen met de 
Nationale ombudsman in een brief aan de minister op 
21 oktober 2011onze zorgen hierover geuit. Aan het 
eind van 2011 wachtten we nog steeds op antwoord.

Manuel (15) 
zit op het vmbo. Hij woont in een asielzoekerscen-
trum en zit in de asielprocedure. Hij gaat nu naar 
het vierde jaar en moet stage gaan lopen. Door de 
wet- en regelgeving in Nederland kan dat niet, want 
dat is een soort werken en dat mag niet als je geen 
verblijfsvergunning hebt. De advocaat van Manuel 
belt ons en vraagt wat hij kan doen. 
> Helaas hebben we geen pasklaar antwoord. 
We wachten nog op antwoord op de brief aan minister 
Van Bijsterveldt.
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—

2.4

—

Consultatie

2.4.1 Stelselherziening jeugd
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport wil het stelsel van jeugdzorg volledig herzien. 
Nu zijn de provincies verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het jeugdzorgbeleid, maar straks 
moeten de gemeenten daarvoor zorgen. 

Wij hebben in 2011 deelgenomen aan de klankbord-
groepen van het ministerie over de stelselwijziging. 
Die stelselwijziging biedt een enorme kans om 
de zorg aan jeugdigen te verbeteren, maar baart 
op enkele punten ook zorgen. We bekijken of de 
stelselwijziging voldoende waarborgen biedt voor de 
bescherming van de kinderrechten. 
Onder andere de kwaliteit en toegang van de zorg 
voor jeugdigen zijn hierin belangrijk. Decentralisatie 
van bevoegdheden naar de gemeenten doet niets af 
aan de verantwoordelijkheden die de staat heeft ten 
aanzien van kinderen. De rijksoverheid moet voldoende 
toezicht houden op de zorg die in de verschillende 
gemeenten geboden wordt en garanderen dat elk 
kind toegang heeft tot de zorg die hij nodig heeft. 
De stelselwijzing mag er niet toe leiden dat een kind 
uit de ene gemeente sneller toegang heeft tot betere 
zorg dan in een andere gemeente. Om dit te voorko-
men, moeten in het wetsvoorstel kwaliteitseisen en 
resultaatrichtlijnen worden opgenomen. 
Sinds april 2011 praten we met onder meer artsen 
en medewerkers van GGD, GGZ, Jeugdzorg en het 
speciaal onderwijs over mogelijkheden en knelpunten 
binnen de stelselherziening. 

Vragen die gesteld zouden kunnen worden bij het 
nieuwe stelsel:

Wie houdt het toezicht?

Mogen gemeenten straks hun eigen kwaliteits-
eisen stellen?

Wat gebeurt er als halverwege het jaar het 
budget voor de Jeugdzorg binnen een gemeente 
op is?

Wat gebeurt er als binnen een gemeente 
onvoorzien meer aanspraak wordt gemaakt op 
Jeugdzorg dan in een andere gemeente?

Wat gebeurt er als een kind verhuist naar een 
andere gemeente met een lange wachtlijst?

•

•

•

•

•
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Het Kinderrechtencomité adviseerde ‘een landelijk 
systeem in te stellen voor het verzamelen en ana-
lyseren van gegevens op alle terreinen waarop het 
Verdrag betrekking heeft als basis voor het meten 
van de voortgang bij de realisatie van de rechten 
van kinderen en bij het uitwerken van beleid voor de 
implementatie van het Verdrag’. 
Sinds 1 april 2011 heeft Nederland een Kinderom-
budsman en is daarmee op dit punt het Kinderrech-
tencomité tegemoet gekomen.

We zijn in 2011 begonnen met de ontwikkeling van 
een Kinderrechtenmonitor en hebben daarbij de 
Universiteit Leiden en het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau (SCP) betrokken. De Kinderrechtenmonitor 
moet inzicht geven in de situatie van kinderen in 
Nederland en vooral in de mate waarin de kinder-
rechten hier worden nageleefd. 
Ons mandaat strekt zich uit over het gehele grond-
gebied van het Koninkrijk der Nederlanden, waaronder 
dus ook de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba 
(Caribisch Nederland). 

We zullen de eerste Kinderrechtenmonitor in 2012 
uitbrengen. De Kinderrechtenmonitor heeft een 
signaalfunctie. We besteden niet alleen aandacht aan 
kinderrechten die onvoldoende worden nageleefd in 
Nederland, maar ook aan de kinderrechten waarmee 
het goed gaat. Het rapport behandelt alle rechten uit 
het Kinderrechtenverdrag. De nadruk ligt echter op 
de kinderrechten waarover in de literatuur en door 
experts wordt gerapporteerd dat deze onvoldoende 

geïmplementeerd zijn of extra aandacht nodig hebben. 
Dit leidde onder andere tot de keuze om aan bepaalde 
kinderrechten, zoals artikel 14 (godsdienstvrijheid), 
slechts marginaal aandacht te besteden. 

De Universiteit Leiden heeft een voorstudie gedaan 
en heeft daarin geadviseerd over de te monitoren 
domeinen, kinderrechtenthema’s en de te gebrui-
ken indicatoren. Ook zijn al bestaande indicatoren 
geïdentificeerd. Het Sociaal en Cultureel Planbureau 
heeft dit aangevuld en een eerste inschatting gemaakt 
van nieuwe indicatoren die (verder) ontwikkeld 
zouden moeten worden.
Het advies is na uitgebreide literatuurstudie en con-
sultatie van diverse experts tot stand gekomen.

3   Ontwikkeling van de eerste Kinderrechtenmonitor

Het Kinderrechtencomité was in 2009 erg tevreden over de wijze waarop Nederland de 

kinderrechten naleeft. Toch was een aantal zaken nog wel voor verbetering vatbaar. 

Een daarvan was de oprichting van ‘een onafhankelijk systeem voor het monitoren van de 

rechten van kinderen, zoals een ombudsman voor kinderen’. De Kinderombudsman moet 

behalve voor het onderzoeken van klachten ook verantwoordelijk zijn voor de monitoring van 

de implementatie en bevordering van het verdrag. 
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We hebben besloten de volgende domeinen te 
onderscheiden:

Gezinssituatie en alternatieve zorg, 
waarbij aandacht is voor thema's als wachtlijsten 
en toegang tot jeugdzorg, onder toezicht gestelde 
kinderen, uithuisgeplaatste kinderen, kinderen 
van scheidende ouders, internationale kinderbe-
scherming en adoptie.

Bescherming tegen exploitatie en geweld, 
met aandacht voor onder meer kindermishande-
ling, minderjarige slachtoffers van mensenhandel, 
melding en opsporing van kinderporno en kind 
en internet.

Jeugdcriminaliteit en vrijheidsbeneming, 
met onder meer aandacht voor minderjarigen 
in politiecellen, DNA-afname bij minderjarigen, 
pedagogische jeugdstrafzitting, berechting van 
16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstraf-
recht en gesloten jeugdzorg.

Toereikende levensstandaard, 
met thema's als toegang tot gezondheidszorg, 
welvaartsziekten, gehandicapte kinderen, kinder- 
en zuigelingensterfte, kinderen in armoede, 
zwerfjongeren, beschikbaarheid van en toegang 
tot sport, spel en cultuur.

Onderwijs, met thema's als passend onder-
wijs en persoonsgebonden budget, thuiszitters, 
voortijdig schoolverlaters, pesten, kinder- en 
mensenrechteneducatie, onderwijs in justitiële 
jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg, segre-
gatie scholen en zeer zwakke scholen.

Minderjarige vreemdelingen, met thema's 
als gezinsmigratie, opvang, voorzieningen en 
uitzetting, toegang tot gezondheidszorg en 
onderwijs.

 
In ieder domein gaan we in op de context waarbij we 
in meer algemene zin kijken naar het welzijn van 
kinderen in Nederland.

In het laatste kwartaal van 2011 hebben we aan het 
Sociaal en Cultureel Planbureau en de Universiteit 
Leiden opdracht gegeven om cijfers te verzamelen, 
eerdere onderzoeken te analyseren en aanvullende 
indicatoren te ontwikkelen.

In de eerste monitor doen we aanbevelingen over 
de domeinen. We brengen ieder jaar een monitor 
uit, waarbij we het aantal indicatoren uitbreiden en 
aanvullend onderzoek laten verrichten. Zo ontstaat 
een steeds beter beeld van de ontwikkeling van kin-
derrechten in Nederland en hopelijk is die ontwikke-
ling positief.

Doorontwikkeling Kinderrechtenmonitor
Helaas beschikken we nog niet over alle benodigde 
cijfers. Daarom hebben we in kaart gebracht welke 
gegevens wenselijk zijn voor de uitbouw van de 
Kinderrechtenmonitor. Per thema maken we via 
aanbevelingen duidelijk welke indicatoren verder 
ontwikkeld zouden moeten worden. Verder hebben 
we een apart document opgesteld over de wijze 
waarop - volgens de Universiteit Leiden en het 
Sociaal en Cultureel Planbureau - cijfers op de lange 
termijn verworven zouden kunnen worden.

Het resultaat is een rapport dat aan de wieg staat 
van een inhoudelijk verder uit te bouwen Kinder-
rechtenmonitor. Hierbij willen we ook aandacht 
schenken aan de participatie van jongeren. Dat kan 
bijvoorbeeld door te werken met focusgroepen: 
groepen jongeren die specifieke ervaring hebben 
met een van de thema’s en domeinen. Ook is het 
raadzaam om experts te betrekken bij het verder 
ontwikkelen van de monitor. We verwachten dat we 
in de volgende Kinderrechtenmonitor ook de rap-
portage van Nederland aan het Kinderrechtencomité 
kunnen opnemen. Hoewel de zitting van het Kinder-
rechtencomité pas in 2013 of 2014 is en de nieuwe 
aanbevelingen dan nog niet beschikbaar zijn, kun-
nen uit de rapportage waarschijnlijk wel relevante 
gegevens worden afgeleid. Zo is de verwachting dat 
dan meer informatie beschikbaar is over Caribisch 
Nederland.

•

•

•

•

•

•

  Ontwikkeling van de eerste Kinderrechtenmonitor
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Wij betrekken kinderen en jongeren op een passen-
de manier bij onze activiteiten. We willen niet over 
de hoofden van kinderen of namens hen spreken, 
maar hen een stem geven. Onder meer door goed 
naar ze te luisteren en ze dus te laten participeren in 
ons werk. We willen kinderen en jongeren laten zien 
hoe ze voor zichzelf op kunnen komen en van zich 
kunnen laten horen. Waar dat niet mogelijk is, doen 
wij dat voor hen. 
Ook maken we volwassenen bewust van hun ver-
antwoordelijkheid om naar kinderen en jongeren te 
luisteren.

Werkbezoeken aan kinderen en jongeren
We bezoeken regelmatig instanties voor kinderen 
en jongeren. In 2011 zijn we op bezoek geweest bij 
jeugdzorginstellingen, detentiecentra voor vreem-
delingenkinderen, asielzoekerscentra, justitiële 
jeugdinrichtingen en scholen voor bijvoorbeeld 
speciaal onderwijs. Ook hebben we in april 2011 
meegedaan aan het Nationaal Jeugddebat van de 
Nationale Jeugdraad in de Tweede Kamer.

Betrekken kinderen en jongeren bij 
onderzoeken
We doen geregeld onderzoek naar of brengen 
advies uit over situaties van kinderen en jongeren in 
Nederland. Daarbij horen we hen als getuigendes-
kundigen. Denk hierbij aan het advies over adoles-
centenstrafrecht dat we in 2011 hebben uitgebracht 
aan staatssecretaris Teeven van Justitie. 
Hiervoor hebben we jongeren in een justitiële jeugd-
inrichting gehoord over hun situatie en hun mening 
over de gevolgen van de voorgestelde maatregelen.

Website toegankelijk voor kinderen en 
jongeren
We hebben onze website opgedeeld in drie delen: 
een voor kinderen tot 12 jaar, een voor jongeren tussen 
de 12 en 18 jaar en een voor volwassenen. Zo bieden 
we iedereen passende informatie en kunnen kinderen 
en jongeren gemakkelijk aan informatie of met ons 
in contact komen.

Campagne
In november 2011 hebben we een campagne gelan-
ceerd om onze naamsbekendheid onder jongeren 
tussen de 12 en 18 jaar te vergroten. In 2012 werken 
we de participatie van kinderen en jongeren verder uit.

4   Participatie

Een van de belangrijkste rechten van kinderen is het recht om gehoord te worden en mee te 

mogen praten over situaties die te maken hebben met hun leven. Dat is in Nederland niet 

altijd even vanzelfsprekend, zoals ook al in vorige hoofdstukken viel te lezen. 

Vooral kinderen die op wat voor manier dan ook in een moeilijke situatie belanden, merken 

dat er niet altijd naar ze wordt geluisterd. Maar juist dan is het belangrijk dat ze gehoord 

worden. Denk aan kinderen van wie de ouders gaan scheiden, kinderen die onder toezicht 

worden gesteld of die uit huis geplaatst worden. Jaarlijks hebben duizenden kinderen 

hiermee te maken, maar zij kunnen niet altijd meepraten over de beslissingen die over 

hen worden genomen. Ook kinderen in detentie of jeugdzorginstellingen zouden inspraak 

moeten hebben over zaken die hun leven aangaan. Eigenlijk moeten alle kinderen een stem 

hebben en gehoord worden.
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De Kinderombudsman heeft in het schooltv weekjournaal 

gezegd dat rechters naar kinderen moeten luisteren, maar 

nu kreeg ik een brief van de rechter dat hij me niet wil horen. 

Meisje van 11 jaar

  Participatie
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5 Communicatie

Website
Via www.dekinderombudsman.nl kunnen mensen 
zich op de hoogte stellen van ons werk en ze kunnen 
contact met ons opnemen om vragen te stellen of 
klachten in te dienen. Zoals al eerder gesteld, is de 
website verdeeld in een deel voor kinderen, een voor 
jongeren en een voor volwassenen.

Social media
De sociale media zijn inmiddels helemaal ingeburgerd 
en ook wij maken er gebruik van. We twitteren, 
hebben een Facebook- en Hyvespagina en we heb-
ben een Youtubekanaal waar de filmpjes van de 
campagne te zien zijn.

Campagne
Veel kinderen en volwassenen weten ons goed te 
vinden, maar de jongeren nog niet zo. Ze bleken 
ons of niet te kennen of ze voelen zich niet door de 
naam ‘Kinderombudsman’ aangesproken. Om onze 
naamsbekendheid onder deze doelgroep te vergroten, 
hebben we in november 2011 campagne gevoerd. 
Deze richtte zich op jongeren tussen 12 en 18 jaar. 
Deze bevat vier filmpjes waarin jongeren hun verhaal 
vertellen. De thema’s waren: 

homodiscriminatie

niet gehoord worden tijdens een echtscheiding

niet naar school kunnen 

uitzetting van gewortelde asielzoekerskinderen.

De filmpjes staan op Youtube en onze website. Ook 
hebben een week lang campagneposters in abri’s 
door heel Nederland gehangen.

Media
Een manier om onze naamsbekendheid te vergroten, 
is veel aanwezig zijn in de media. Daar kunnen we 
ons verhaal kwijt en inhoudelijk aan de weg timmeren. 
We vragen (en krijgen) media-aandacht bij werk-
bezoeken en andere externe activiteiten. Kranten, 
andere bladen, radio en tv besteden aandacht aan ons. 
Ook in vakbladen en bladen van brancheverenigingen 
verschenen interviews en artikelen, waarin werd 
ingegaan op de rol van de Kinderombudsman en 
branche-specifieke thema’s.

Lancering Kinderombudsman
In 2011 zijn we geregeld in het nieuws geweest. Alle 
journaals en veel programma’s op radio en tv en de 
papieren media hebben aandacht aan onze start 
besteed.

Thema’s
We zijn over verschillende thema’s in het nieuws 
geweest. Dat ging over de volgende onderwerpen:

Tolken in de zorg

Worteling van asielzoekerskinderen 

Aanpak kindermishandeling

Kinderen in de knel in echtscheidingssituaties

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

We hebben onze communicatiemiddelen zo ingericht dat het voor iedereen gemakkelijk is 

om met ons contact te leggen en op de hoogte te blijven van onze activiteiten. We hebben 

gekeken naar de communicatiekanalen die onze doelgroepen gebruiken en die zetten we zo 

goed mogelijk in. We proberen dit voortdurend te verbeteren.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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6 Bedrijfsvoering

Ons werk is verankerd in de wet Kinderombudsman. De Kinderombudsman is een substituut 

van de Nationale ombudsman. We hebben een eigen mandaat, taken en bevoegdheden en 

leggen zelfstandig verantwoording af aan de Tweede Kamer. Ons team bestond in 2011 

uit acht medewerkers. We worden in de uitvoering van onze taken ondersteund door het 

Bureau Nationale ombudsman, dat taken als HR, financiën, ICT en facilitaire zaken voor zijn 

rekening neemt. Wij zijn gevestigd in het gebouw van de Nationale ombudsman.

Begroting en realisatie 
In onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen van het budget en de realisatie van de Kinderombudsman 
voor 2011.

Onze begroting is toegevoegd aan de begroting van de Nationale ombudsman.

Gemiddeld waren in 2011 8 fte in dienst bij de Kinderombudsman. Het gemiddelde ziekteverzuim in 2011 was 
14,5 procent. Dit valt te verklaren door de kleine omvang van het team en het structureel uitvallen van een van 
de medewerkers. Het ziekteverzuim heeft de aandacht van het management en het sociaal medisch team. 
Vooral preventie van langdurig verzuim en het nog beter bespreekbaar maken van kort frequent verzuim 
hebben de aandacht.

Bedragen x € 1.000

Vastgestelde ontwerpbegroting

Opstartkosten

Totale begroting

Realisatie

Verschil

2011 uitgaven

1.500

332

1.832

1.424

690
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Bijlagen
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Externe contacten

Kennismaking met ministers, Kamerleden en bewindslieden
We hebben in 2011 kennis gemaakt met het brede veld rondom jeugd en kinderrechten. 
Daartoe behoren uiteraard de diverse bewindslieden die een deel van het beleid rondom 
jeugd in hun portefeuille hebben. Het gaat hierbij om de ministers en staatssecretarissen van: 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Immigratie, Integratie en Asiel 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Volkshuisvesting, Welzijn en Sport
Veiligheid en Justitie

Op ambtelijk niveau hebben we kennisgemaakt met het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, afdeling Immigratie, Integratie en Asiel en het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Ook zijn er kennismakingsgesprekken geweest met leden van de Tweede Kamer, in het 
bijzonder met de woordvoerders van de diverse politieke partijen op het gebied van jeugd. 
We hebben hierin wederzijds aangegeven welke onderwerpen de komende tijd hoog op 
de agenda staan en we hebben gesproken over hoe de samenwerking met de Tweede 
Kamer, de opdrachtgever van de Kinderombudsman, vorm zal krijgen. 

Kennismaking met inspecties, toezichtorganisaties en adviesraden
Daarnaast is gesproken met de diverse inspecties op het gebied van jeugd en kinderrechten.
Voorbeelden hiervan zijn:

Inspectie Jeugdzorg
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Inspectie voor het Onderwijs
Raad voor de Kinderbescherming. 

Daarnaast hebben we kennis gemaakt met organisaties die zich bezig houden met moni-
toring en toezicht op het gebied van jeugd en kinderrechten. Voorbeelden hiervan zijn:

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Kinderpornografie
het toekomstige Mensenrechteninstituut 
Commissie Gelijke Behandeling 
Algemene Rekenkamer. 

Het doel van deze gesprekken was om de taken van de verschillende instituten op elkaar 
af te stemmen en de mogelijkheden te verkennen om elkaars werk te versterken. 
Hetzelfde geldt voor verschillende adviesraden- en colleges die, net als wij, de regering en 
het parlement adviseren in wet- en regelgeving, zoals de Raad van State, de Onderwijs-
raad en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. 

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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Kennismaking met branche- en cliëntenorganisaties
We hebben kennis gemaakt met verschillende branche-en cliëntenorganisaties in de 
jeugdzorg, het onderwijs, de gezondheidszorg en de kinderopvang. De brancheorganisaties 
vertegenwoordigen de professionals uit het werkveld en kunnen een goed beeld geven 
van de ervaringen uit de praktijk. Zij hebben een cruciale rol. Als geen ander zien zij in hun 
dagelijks werk de effecten van wet- en regelgeving en beleid op kinderen. 
We hebben in deze gesprekken de mogelijkheden verkend om de signalen van de profes-
sionals te ontvangen.

Kennismaking met NGO's en stichtingen die zich bezighouden met 
kinderrechten
We hebben ook gesproken met diverse stichtingen en non-gouvernementele organisaties 
die zich bezig houden met het bevorderen van kinderrechten. Deze organisaties hebben 
op tal van onderwerpen de nodige kennis en ervaring in huis. Hoewel hun rol anders is 
dan die van ons, stemmen we waar nodig af en voeren we overleg. Voorbeelden van deze 
organisaties zijn:
 

Unicef
Defence for Children
Stichting Kinderpostzegels 
Nationaal Jeugdinstituut 
Nationale Jeugdraad 
Augeo Foundation.

Kennismaking met onderzoeksinstellingen
We hebben kennis gemaakt met verschillende onderzoeksinstellingen zoals het Sociaal en 
Cultureel Planbureau, de Universiteit Leiden en Crossover.

Werkbezoeken
We vinden het belangrijk om te weten hoe het in de praktijk gaat met de kinderrechten. 
Ook willen we graag met kinderen en jongeren zelf spreken over hun ervaringen. Daarom 
hebben we in 2011 verschillende werkbezoeken gebracht aan plekken waar kinderen in 
een kwetsbare positie zitten en waar hun rechten in de knel komen of dreigen te raken. 
Zo hebben we een bezoek gebracht aan enkele justitiële jeugdinrichtingen, asielzoekers-
centra, de gesloten jeugdzorg, opvanglocaties voor zwerfjongeren en dakloze gezinnen 
en scholen in het speciaal onderwijs. Ook zijn we aanwezig geweest bij een uitzetting van 
Irakese gezinnen door de Dienst Terugkeer en Vertrek en hebben we een dag meegelopen 
met de crisisdienst van Bureau Jeugdzorg in Utrecht. Deze bezoeken geven een goed beeld 
van de dagelijkse praktijk en laten soms zien hoe kwetsbaar de positie is waar sommige 
kinderen zich in bevinden. 

Tijdens al deze bezoeken zijn we heel hartelijk ontvangen. Professionals op de werkvloer 
vertellen maar al te graag over hun werk, dat zij met de grootste passie uitvoeren. In hun 
dagelijkse werk staan de kinderen centraal. Als geen ander zien zij waar het mis dreigt te 
gaan en de rechten van kinderen niet voldoende beschermd worden.

•
•
•
•
•
•
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Oprichting van de Kinderombudsman
Het traject dat voorafging aan de oprichting van 
een Kinderombudsman heeft meer dan tien jaar 
geduurd. In een rapport van 26 oktober 1999 hebben 
de Verenigde Naties voor het eerst aan Nederland 
aanbevolen om een (onafhankelijke) Kinderom-
budsman in te stellen die de implementatie van het 
Kinderrechtenverdrag in Nederland zou kunnen mo-
nitoren. In een motie van 9 mei 2001 verzochten de 
Tweede Kamerleden Arib en Ravestein de regering 
om binnen een halfjaar met een voorstel te komen 
tot de instelling van een Kinderombudsman. 
Toen dat niet gebeurde, besloten zij zelf – eind 2001 
– met een initiatiefwet te komen. Dit initiatief heeft 
het niet gered. 

Eind 2008 volgde een tweede initiatiefwet, deze 
keer ingediend door alleen Tweede Kamerlid Arib. 
Hierin werd voor het eerst voorgesteld om de Kin-
derombudsman onder te brengen bij de Nationale 
ombudsman. 

Deze initiatiefwet kreeg uiteindelijk in 2010 het ak-
koord van de beide Kamers van de Staten-Generaal. 
De wet trad in werking op 1 april 2011. 
Marc Dullaert werd op deze dag als eerste Kinderom-
budsman beëdigd in de Tweede Kamer. Het instituut  
ging van start met, naast de Kinderombudsman, 5 
medewerkers.

Bevoegdheid Kinderombudsman
De organisaties waarover de Kinderombudsman 
gaat zijn overheidsinstanties en instanties die een 
taak uitoefenen ten aanzien van jeugdigen, zoals op 
het terrein van gezondheidszorg, jeugdzorg, kinder-
opvang en het onderwijs. De bevoegdheid en taken 
van de Kinderombudsman zijn vastgelegd in de Wet 
Kinderombudsman. 

Achtergrond & voorgeschiedenis

— 26 oktober 1999

Rapport van de Verenigde Naties waarin voor het 

eerst aan Nederland wordt aanbevolen om een 

(onafhankelijke) Kinderombudsman in te stellen 

die de implementatie van het Kinderrechtenver-

drag in Nederland zou kunnen monitoren.

— 9 mei 2001 

Tweede Kamerleden Arib en Ravestein verzoeken de 

regering om binnen een halfjaar met een voorstel te 

komen tot de instelling van een Kinderombudsman.

— eind 2001

Tweede Kamerleden Arib en Ravestein komen met 

een initiatiefwet. Dit initiatief heeft het niet gered. 
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In deze wet staan de volgende bevoegdheden 
beschreven:

De Kinderombudsman heeft tot taak te bevorderen 
dat de rechten van jeugdigen worden geëerbiedigd 
door bestuursorganen en door privaatrechtelijke 
organisaties. 

Hij doet dit in elk geval door:

voor te lichten en informatie te geven over de 
rechten van jeugdigen;

gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de 
regering en de beide Kamers der Staten-Generaal 
over wetgeving die en beleid dat de rechten van 
jeugdigen raakt;

het instellen van onderzoek naar de eerbiediging 
van de rechten van jeugdigen naar aanleiding 
van klachten of uit eigen beweging;

het toezicht houden op de wijze waarop klachten 
van jeugdigen of hun wettelijke vertegenwoor-
digers door de daartoe bevoegde instanties, niet 
zijnde de ombudsman, worden behandeld.

Bij de uitvoering van zijn taken, houdt de Kinderom-
budsman zo veel mogelijk rekening met de mening 
van jeugdigen zelf overeenkomstig artikel 12 van 
het kinderrechtenverdrag, met de belangen van 
jeugdigen en met hun belevingswereld.

— eind 2008

Een tweede initiatiefwet volgt. Deze keer ingediend 

door alleen Tweede Kamerlid Arib. Hierin werd voor 

het eerst voorgesteld om de Kinderombudsman 

onder te brengen bij de Nationale ombudsman. 

— 22 april 2010

Deze initiatiefwet kreeg uiteindelijk het akkoord 

van de Tweede Kamer. 

— 15 juni 2010

Deze initiatiefwet kreeg uiteindelijk het akkoord 

van de Eerste Kamer. 

— april 2011

De wet trad in werking op 1 april 2011. Marc Dullaert werd 

op deze dag als eerste Kinderombudsman beëdigd in de 

Tweede Kamer. Het instituut  ging van start met, naast de 

Kinderombudsman, 5 medewerkers.

•

•

•

•
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