Datum: 4 juni 2015
Onderwerp: Reactie Kinderrechtenchecklist

Geachte mevrouw Vermeulen,
Op 14 april jl. heeft u tijdens onze maandelijkse vergadering het verzoek gedaan of wij – als Adviesgroep –
feedback zouden willen geven op de Kinderrechtenchecklist. Tijdens de vergadering zijn er al een aantal punten
besproken en hier leest u onze overige punten:
Doel en doelgroep
Bij de bespreking van de checklist bleek al snel dat niet duidelijk is wat precies het doel en de doelgroep van de
checklist is.
- De Adviesgroep is van mening dat het lijkt meer op een checklist voor ouders met daarin punten waar
ouders aan moeten voldoen willen zij kun kinderen goed opvoeden. De zin ‘Wat is er nodig om op te
groeien..’ vinden zij niet geschikt. Er wordt aangegeven: “Ieder kind zou alles in kunnen vullen, zij
weten namelijk best dat deze punten nodig zijn om op te kunnen groeien. De vraag is vooral hoe het
bij hun thuis is? Voldoet hun eigen opvoeding aan deze punten?”.
- Ook roept de checklist diverse vragen op die beantwoord dienen te worden:
 Is dit bedoeld voor kinderen en volwassenen die al te maken hebben gehad met huiselijk geweld
om ze te laten inzien dat het niet goed is en hoe het wel zou moeten?
 Waarom moet je dingen aanvinken? Er staan toch geen foute antwoorden tussen, dan moet je
dus alles aanvinken..
 Wat als je de lijst hebt aangevinkt, moet je hem dan laten nakijken door iemand?
 Wat is het doel van de lijst? ‘Ik heb de punten aangevinkt, en dan…?’
- Verder vraagt de Adviesgroep zich af hoe deze checklist kan helpen bij de preventie van huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Vormgeving
Wat betreft de vormgeving heeft de Adviesgroep de volgende op- en aanmerkingen:
- De vormgeving werkt verwarrend, op het eerste oog is er geen samenhang.
- Sommige punten beginnen met een hoofdletter, andere niet.
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Adviezen
De kinderrechtenchecklist moet een instrument worden waarmee kinderen zelf actief aan de slag kunnen.
Hiervoor is het van belang dat duidelijker wordt aangegeven hoe de checklist gebruikt kan worden, en wat
kinderen ermee kunnen. Het lijkt de Adviesgroep een goed idee als de kop ‘Is jouw omgeving
kinderrechtenproof?’ wordt. En dat kinderen dan moeten aankruisen welke punten op hen van toepassing zijn.
Tenslotte willen we meegeven dat er, voordat er tijd en geld gestoken wordt in een dergelijke checklist, meer
aandacht besteed moet worden aan informatievoorziening aan ouders en kinderen over waar ze terecht
kunnen als er sprake is van huiselijk geweld. Nog steeds weten veel gezinnen de weg naar hulpverlening niet te
vinden, en zolang dit het geval is, heeft een checklist weinig zin. De vraag ‘Ik heb de checklist ingevuld, en
dan…?’ is heel belangrijk, want als je erachter komt dat je kinderrechten geschonden worden, waar kan je dan
terecht? En wie helpt je dan?
De Adviesgroep vindt het goed om kinderen bewust te maken van hun rechten, maar de checklist is in deze
vorm nog te onduidelijk. Met een helderdere vormgeving en meer uitleg over doel en doelgroep zal de
checklist zeker geholpen zijn. Wij hopen hiermee een goede bijdrage geleverd te hebben aan de functionaliteit
van de Kinderrechtenchecklist.
Vriendelijke groet,

De Adviesgroep van het Jeugdplatform Amsterdam
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