
Kind, school en werk

Nieuws

Minister Slob: ‘Ontevreden over aantal
thuiszitters’

Het afgelopen schooljaar is er voor meer thuiszitters
een oplossing gevonden, waardoor ze weer onderwijs
krijgen. Tegelijkertijd komen er ook steeds weer nieu-
we thuiszitters bij. Minister Slob is ontevreden dat het
absolute aantal thuiszitters niet daalt. De partijen van
het thuiszitterspact (ministeries van OCW, VWS en
J&V, VNG, PO-Raad, VO-Raad en Ingrado) hebben
afgesproken dat er versneld extra maatregelen komen.
Deze maatregelen moeten zowel voorkomen dat jonge-
ren thuis komen te zitten, als ervoor zorgen jongeren
die toch thuis zijn komen te zitten zo snel mogelijk
weer het onderwijs in te krijgen. Zo komt er per regio
een regisseur die bepaalt wat er moet gebeuren, als een
jongere na een bepaalde termijn nog steeds thuiszit. In
het schooljaar 2017-2018 is er voor 4733 jongeren die
minimaal twee dagen in een maand thuis zijn komen te
zitten een oplossing gevonden. Hierdoor krijgen ze
weer onderwijs. In het schooljaar 2016-2017 is er voor
4628 jongeren een oplossing gevonden. Tegelijkertijd
is het absolute aantal thuiszitters niet gedaald. In het
hele schooljaar 2017-2018 hebben 4479 jongeren langer
dan drie maanden thuisgezeten. In 2016-2017 waren
dat er 4212. Veel thuiszitters gaan weer terug naar
school, maar er komen ook steeds weer nieuwe thuis-
zitters bij. Het percentage thuiszitters van het totaal
aantal leerplichtigen is wel gedaald: van 0,18 in
2016-2017 naar 0,17 in 2017-2018. Dit komt doordat
het totaalaantal leerplichtigen ook is toegenomen.
(Rijksoverheid.nl)

‘Nederlands onderwijssysteem niet in lijn met
Europees Sociaal Handvest’

Defence for Children is van mening dat verschillende
kenmerken van het Nederlandse onderwijssysteem en
ontwikkelingen daarbinnen niet stroken met het recht
op inclusief onderwijs. Dit recht is vastgelegd in het
VN-Mensenrechtenverdrag Handicap, maar volgt ook
uit het VN-Kinderrechtenverdrag en het Europees
Sociaal Handvest. Dit blijkt uit de zaak MDAC tegen
België. Defence for Children analyseerde het Neder-
landse onderwijssysteem aan de hand van het oordeel
van het Europees Comité voor de Sociale Rechten. Zij
concludeert in de publicatie ‘Passend onderwijs langs
de lat van het Europees Sociaal Handvest’ dat ook het
ESH vraagt om een stapsgewijze transformatie van het
systeem. In de analyse wordt beargumenteerd dat ver-
schillende schendingen die het Comité in deze zaak
heeft gevonden van het recht op participatie en van het
recht op rechtsbescherming, van gelijke toepassing zijn
op het Nederlandse onderwijssysteem. De kinderrech-
tenorganisatie concludeert dat het recht op inclusief
onderwijs ook in Nederland onvoldoende gewaarborgd
wordt, omdat het systeem op meerdere punten tekort-
schiet, waaronder het tweesporensysteem van regulier
en speciaal onderwijs en de financieringssystematiek
van het onderwijs.
(Defence for Children)
 

Rechten van het kind

Nieuws

Nieuwe website Stichting Bijzondere Curator

Midden februari 2019 is de nieuwe website van de
Stichting Bijzondere Curator gelanceerd, te vinden via
https:// stichtingbcn. nl/ . De Stichting Bijzondere
Curator is op 17 december 2017 opgericht, nadat ver-
schillende organisaties als de Vereniging van Neder-
landse Jeugdrechtadvocaten (VNJA), de Vereniging
van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators
(vFAS), het Nederlands Instituut van Psychologen
(NIP), de Raad voor de Rechtsbijstand en de rechter-

lijke macht hadden vastgesteld dat de praktijk drin-
gend verlegen zat om organisatie en centralisatie van
bijzondere curatoren. Door middel van de website wil
de Stichting nu alle informatie over de bijzondere
curator voor alle partijen – de bijzondere curatoren
zelf, ouders en kinderen – op één plek opnemen. Ook
is het register voor bijzondere curatoren via de website
te raadplegen.
(Stichting BCN)
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Literatuur

International Human Rights of Children

Dit boek onderzoekt de betekenis en implementatie
van internationale kinderrechtenwetgeving, zoals neer-
gelegd in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake
de rechten van het kind en gerelateerde internationale
en regionale mensenrechtenverdragen. Het beschouwt
de toepassing van internationale kinderrechten op
nationaal niveau en behandelt de belangrijkste proce-
durele en institutionele zaken met betrekking tot de
implementatie van kinderrechten, inclusief monito-
ring, klachtenmechanismen, effectieve oplossingen,
pleitbezorging en internationale agendasetting. Het
boek is baanbrekend door een breed scala aan inter-
nationale kinderrechtenkwesties vanuit een juridisch
perspectief te analyseren. Het bevat een vergelijkend
perspectief op de kinderrechtenwetgeving op interna-
tionaal, regionaal en binnenlands niveau en bevat
informatie over evidence-based strategieën voor de

implementatie en handhaving van de internationale
kinderrechtenwetgeving.
(Ursula Kilkelly, Ton Liefaard, Springer 2018, EAN:
9789811041839)

De stem van het kind, wat is dat?

De oproepen in de maatschappij om het kind een stem
te geven, zwellen aan, ook in de rechtspraak. Wat is er
zo bijzonder aan om het kind een stem te geven?
Hebben kinderen van nature niet allemaal een stem? In
de rechtspraak gaat het over de stem van het kind dat
klem zit, vaak in complexe scheidingen. Wat maakt dat
kinderen klem zitten? Het is dit jaar dertig jaar geleden
dat het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties
unaniem is aangenomen. Nederland heeft dit verdrag
in 1995 geratificeerd. Is er wat te vieren?
(E. Klaver, REP 2019/2)

Jurisprudentie

Kindercoach voor minderjarige om over
verhuizing naar Amerika te kunnen praten

Rechtbank Midden-Nederland 11 februari 2019, ECLI:
NL:RBMNE:2019:438 (datum publicatie: 21 februari
2019)
Vader mag een verhuizing van moeder en kind naar de
VS opnieuw aan de kinderrechter voorleggen, nadat
van een gegeven toestemming al anderhalf jaar geen
gebruik is gemaakt. Een wijziging van omstandigheden
is hiervoor niet vereist. De rechtbank is van oordeel
dat de moeder in elk geval tot de zomervakantie nog
gebruik mag maken van de gegeven toestemming. De
zaak wordt aangehouden voor het geval de moeder dan
nog niet is verhuisd. Dat de minderjarige haar mening
over de verhuizing niet met haar ouders wil delen, is
een aanwijzing dat zij knel komt te zitten tussen haar
ouders. Het zou volgens de rechtbank voor de minder-
jarige prettig kunnen zijn als zij met een onafhankelijk
persoon kan praten over wat haar bezighoudt, zonder
dat dit in deze procedure als ‘munitie’ kan worden

gebruikt. De rechtbank geeft de ouders daarom in
overweging om alsnog een kindercoach voor de min-
derjarige te zoeken.

Vervangende toestemming vaccinatie verleend

Gerechtshof Den Haag 30 januari 2019, ECLI:
NL:GHDHA:2019:331 (datum publicatie: 6 maart 2019)
Geschil ex artikel 1:253a BW. Een vader met ‘uitge-
kleed gezag’ verzoekt vervangende toestemming zijn
minderjarige zoon te laten vaccineren, nu de moeder
weigert dit te doen. De rechtbank wijst het verzoek af,
waartegen de vader in beroep gaat. Het hof is van oor-
deel dat het laten vaccineren van de minderjarige het
meest in haar belang is en dat derhalve het verzoek van
de vader tot het verlenen van vervangende toestem-
ming daarvoor, in de plaats van de toestemming van de
moeder, moet worden toegewezen. Het hof acht het in
het belang van de minderjarige om zo spoedig mogelijk
te starten met vaccineren.

Ontwikkeling van het kind

Nieuws

Jongeren hebben meer slaapklachten bij
schermgebruik voor het slapen

Op 6 maart 2019 is een onderzoek gepresenteerd van
het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu) – in samenwerking met het UMC Universitair
Medisch Centrum, het Nederlands Herseninstituut en

Lifelines – naar de gevolgen van schermgebruik bij
jongeren (van acht tot achttien jaar). Het onderzoek is
gedaan in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit. Geconcludeerd wordt dat jongeren
die dagelijks een scherm gebruiken in het uur voor het
slapen, meer slaapklachten hebben. Zij hebben ook
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