
         
 

Kinderrechten en diversiteit in onderzoek 
Onderzoeksseminarie 

Antwerpen, donderdag 25 februari 2016 
 
Wat? 
 
Kinderen vormen een zeer heterogene groep, en verschillen onderling naar leeftijd, gender, sociaal-
economische en juridische status, etniciteit, religie, culturele achtergrond etc. Dit seminarie wil de 
verhouding tussen kinderrechten en diversiteit beter begrijpen, aan de hand van twee kernvragen: 
 

- Hoe gaat het kinderrechtenkader om met diversiteit tussen kinderen? Wat zijn sterktes en 
zwaktes? Hoe kan het beter? 
 

- Hoe gaan onderzoekers om met diversiteit tussen kinderen in hun onderzoek? 
 

De sprekers behandelen deze vragen vanuit verschillende (inter-)disciplinaire invalshoeken, 
waaronder antropologie, rechten, criminologie en pedagogische wetenschappen.  

Het seminarie bouwt verder op bijdragen verschenen in het Tijdschrift voor Jeugd 
en Kinderrechten (TJK), onder meer in het themanummer “Het recht in actie. 
Kinderrechten rechtsantropologisch bekeken” (gasteditors E. Desmet en G. 
Corradi). Het TJK publiceert bijdragen die een kritische duiding geven bij 
ontwikkelingen met betrekking tot jeugd en kinderrechten, dit over tal van 
disciplines, sectoren, levensdomeinen en contexten heen.  

 

 
Programma 

12.00 – 12.45:   Broodjeslunch en registratie 

12.45 – 13.00:   Welkom en inleiding 

13.00 – 13.40:  “Costa Rica is preti!” Het rechtsbewustzijn van inheemse, Panamese Ngäbe 
kinderen die (tijdelijk) migreren naar Costa Ricaanse koffieplantages 
Carrie van der Kroon, Defence for Children - ECPAT Nederland 

13.40 – 14.20: Kinderrechten als levende rechten: Tussen beleving en wetgeving in 
Indonesië en Bolivia 
Edward Van Daalen, Universiteit van Genève 

http://www.keki.be/nl/tijdschrift
http://www.keki.be/nl/tijdschrift


         

14.20 – 15.00:  Het multiculturele gezin in conflict. De verblijfsregeling van kinderen na 
ouderlijke (echt)scheiding 
Caroline Simon, Université libre de Bruxelles, en Kim Lecoyer, Universiteit 
Gent 

15.00 – 15.30  Koffiepauze 

15.30 – 16.10 Kinderen Gods. Kinderrechten en kindbeelden in de islam 
Dr. Hans Van Crombrugge, Kenniscentrum Hoger Instituut voor 
Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool, Brussel 

16.10 – 16.50 Onbehandelbare meisjes? Roma-meisjes voor een MOF verschenen voor de 
jeugdrechtbank 
Sofie De Bus en dr. An Nuytiens, Onderzoeksgroep Crime & Society – Youth 
Justice, Vrije Universiteit Brussel 

 
16.50 – 17.30  Algemeen debat 

 

Voor wie? 
 
Dit seminarie richt zich op doctorale en postdoctorale onderzoekers uit Vlaanderen en Nederland die 
werken rond kinderrechten, mensenrechten en/of diversiteit, vanuit verschillende (inter-) 
disciplinaire perspectieven, evenals andere geïnteresseerden uit het middenveld of de overheid, en 
masterstudenten. 
 
 
Organisatie 
 
Het seminarie wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), het Centrum voor 
Mensenrechten (Universiteit Gent), de UNICEF Chair in Children’s Rights (Universiteit Antwerpen) en 
de wetenschappelijke redactie van het TJK. Het wordt ondersteund door de Interuniversitaire 
Attractiepool (IUAP) “The Global Challenge of Human Rights Integration – Towards a Users’ 
Perspective” (www.hrintegration.be).  
De leden van het organiserend comité zijn prof. Eva Brems – dr. Giselle Corradi – dr. Ellen Desmet – 
mevr. Sara Lembrechts - mevr. Kathy Vlieghe – prof. Wouter Vandenhole. 

 

Praktisch 
 
Het seminarie vindt plaats in lokaal C. 102, Stadscampus, Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 
2000 Antwerpen. 

Deelname is gratis, maar registratie is verplicht via volgende link, voor 18 februari: 
http://www.keki.be/nl/kr_diversiteit_inschrijving. 

http://www.hrintegration.be/
http://www.keki.be/nl/kr_diversiteit_inschrijving

