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Kinderen op de vlucht: van 

crisis naar nieuwe toekomst 
 

De toestroom van vluchtelingen uit  Syrië en Irak naar Europa dwingt 

Europese landen om hun asielbeleid en aanpak onder de loep te 

nemen. Experts spreken over de grootste vluchtelingenstroom 

wereldwijd sinds de tweede wereldoorlog.  

 

Het Vlaams Parlement organiseert op vrijdag 11 september een 

gedachtewisseling met de Vlaamse Regering over de aanpak van de 

vluchtelingenproblematiek in Vlaanderen. 

 

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt al jaren aandacht voor 

kinderen op de vlucht. Ook onze Klachtenlijn ontvangt elk jaar 

klachten van kinderen op de vlucht.  

 

Hoewel het nu gaat over heel wat meer asielzoekers, blijft het 

kinderrechtenkader een belangrijke kapstok om kinderen op de vlucht 

van de nodige zorg en omkadering te voorzien. Het gaat over een zeer 

kwetsbare groep kinderen die bijzondere bescherming nodig heeft. 

 

Volgens cijfers van Fedasil gaat het over  19.000 asielzoekers die nu 

al in België worden opgevangen. Een op drie is minderjarig. Daaronder 

zowat 1.000 niet-begeleide minderjarigen.  

Vlaams minister van Inburgering Homans schat dat er dit jaar in 

Vlaanderen 20.000 erkende vluchtelingen zullen bijkomen. Vlaams 

minister van Onderwijs Crevits rekent op een instroom van 7.000 

anderstalige nieuwkomers in het Vlaamse onderwijs.   

 

Behalve opvang en onderwijs zal er ook psychologische zorg nodig 

zijn.  
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De problemen en noden die er al vóór die grote nieuwe instroom 

waren, blijven ondertussen ook bestaan. Meer nog: de nieuwe 

instromers zullen er ook mee geconfronteerd worden en ze nog 

scherper stellen. 

 

Het Kinderrechtencommissariaat juicht het initiatief van het Vlaams 

Parlement toe en wil graag een bijdrage leveren. We formuleren een 

aantal concrete aandachtspunten voor de aanpak op korte termijn: 

 

1. Stem plaats van opvang, zorg en onderwijs op elkaar af 

2. Verruim de inhoud van het onthaalonderwijs 

3. Bied meer gespecialiseerde psychologische zorg 

4. Ondersteun de pleegzorg voldoende 

5. Meer voogden, maar ook buddy’s 

6. Zorg voor aanbod in sport, spel en vrijetijdsbesteding  

7. Bevorder participatie en informeer 
 

 

1. Positieve signalen 
 

Dat de grote toestroom Vlaanderen voor grote uitdagingen stelt, lijdt geen 

enkele twijfel. We noteren ook positieve signalen die ons hoopvol stemmen: 

 

 Pleegzorg Vlaanderen meldt dat 400 Vlaamse gezinnen zich spontaan 

aanboden om een kind, jongere of gezin op de vlucht op te vangen. 

 130 mensen boden zich spontaan als kandidaat-voogd aan bij de 

Dienst Voogdij (Federale overheidsdienst Justitie).  

 Steden, gemeenten en OCMW’s bieden de federale staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie  aan om de opvang van de vluchtelingen te 

helpen organiseren. 

 Verschillende scholen lieten al weten op korte tijd extra leerkrachten te 

kunnen mobiliseren. 

 Minister Crevits kondigde aan de regels voor het onthaalonderwijs aan 

anderstalige nieuwkomers te versoepelen. Ze denkt er onder meer aan 

om ook voor kleuters van 3 en 4 jaar onthaalonderwijs voor anders-

talige nieuwkomers mogelijk te maken.   

 De Vlaamse Regering richtte een ministerieel comité op om zijn 

aanpak te coördineren. 

 

 

2. Aandachtspunten 
 

2.1.  Stem plaats van opvang, zorg en 

onderwijs op elkaar af 

 

We hopen en verwachten dat niet-begeleide minderjarigen maar ook gezinnen 

met minderjarige kinderen snel van de federale collectieve opvangplaatsen (de 

opvangcentra van Fedasil en van het Rode Kruis – Vlaanderen) naar de meer 

kleinschalige lokale opvang zullen doorstromen. Dat wil zeggen: nog voor hun 

asielprocedure bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen volledig doorlopen is.  

  

Die kleinschalige opvang kan overal in Vlaanderen zijn. Doorgaans speelt het 

lokale OCMW hierin een belangrijke rol, in overleg met Fedasil. Kleinschalige 

opvang, bijvoorbeeld in gezinswoningen, biedt kinderen een betere omgeving 

om de nare ervaringen in hun thuisland en op vlucht naar hier achter zich te 

laten. Het maakt het ook mogelijk om de nodige inspanningen zoals voor 

onderwijs, zorg en vrijetijdsaanbod beter te spreiden.   
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De gebruikelijke gang van zaken is dat er eerst een opvangplek gezocht wordt 

en dat vervolgens gekeken wordt waar de kinderen en jongeren naar school 

kunnen. In het belang van het kind pleit het Kinderrechtencommissariaat 

ervoor om vooruit te kijken en de verschillende noden tegelijk in beschouwing 

te nemen.  

 

Hou rekening met bestaande capaciteitsproblemen in 

onderwijs 

 

Het is belangrijk dat nieuwe instromers ook naar school kunnen gaan. 

Als het inderdaad om 7000 extra kinderen en jongeren gaat, zoals de minister 

van Onderwijs aankondigde, houdt  men bij het kiezen van de opvangplek 

best rekening met de bestaande capaciteit van scholen in bepaalde regio’s.  

 

De capaciteitsproblemen in onderwijs doen zich vooral in de grotere steden 

voor. We moeten voorkomen dat veel van de nieuwe instromers geen school 

vinden of dat kinderen veel te grote afstanden moeten afleggen om op school 

te raken (met alle risico op minder onderwijsparticipatie). Vlaanderen kan het 

federale niveau vragen hiermee rekening te houden. En moet de nodige 

informatie kunnen verschaffen. 

 

Daarom is het belangrijk om al vanaf het prille begin (nu dus) aan steden en 

gemeenten te vragen te inventariseren hoeveel vrije plaatsen de scholen op 

hun grondgebied (en in sommige gevallen: in gemakkelijk te bereiken scholen 

in naburige gemeenten) hebben. 

 

Hou rekening met verschillen tussen basis- en 

secundair onderwijs 

 

De meeste kinderen en jongeren onder de nieuwe asielzoekers/vluchtelingen 

zullen door onderwijs als anderstalige nieuwkomer (AN) erkend te worden.  

Voor jongeren vanaf 12 jaar zijn er de OKAN (OnthaalKlassen voor Anders-

talige Nieuwkomers) die in sommige (niet alle) scholen voor secundair 

onderwijs worden ingericht. Dat zijn aparte klassen. Er kan snel geteld worden 

hoeveel vrije plaatsen daar nog zijn en hoeveel er nog bij gecreëerd kunnen 

worden.  

 

In het basisonderwijs komen anderstalige nieuwkomers al meteen (of al vrij 

vlug) in reguliere klassen terecht. Met de extra lestijden AN worden die 

kinderen extra ondersteund, in de reguliere klas of daarbuiten. Basisscholen 

kunnen maar hoeven geen capaciteit voor anderstalige nieuwkomers te 

bepalen. Bepalen ze geen specifieke AN-capaciteit dan moeten ze elke 

anderstalige nieuwkomer die zich aandient, inschrijven – zolang de capaciteit 

voor de leeftijdsgroep of het leerjaar waarin die leerling terecht komt niet 

overschreden wordt. In het basisonderwijs komen anderstalige nieuwkomers 

dus ‘in competitie’ met andere leerlingen voor een plaats op school. Dat 

maakt het iets minder makkelijk om tellen hoeveel plaats er nog is. 

 

Bovendien stelt de capaciteitsproblematiek zich op sommige plaatsen wel al 

voor het basisonderwijs maar nog niet voor het secundair onderwijs. Daar 

houdt men dus best ook rekening mee. De uitkomst zou dan bijvoorbeeld 

kunnen zijn dat sommige grote steden wel nog best gezinnen met oudere 

kinderen kunnen opvangen (omdat daar nog plaats is in het secundair 

onderwijs), maar dat gezinnen met jongere kinderen beter naar kleinere 

gemeenten toegeleid worden.    
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Activeer en deel expertise 

 

De jongste jaren was er een daling van het aantal AN in Vlaanderen. Er is dus 

vermoedelijk wel expertise voorhanden die nu terug geactiveerd kan worden. 

Maar de algehele capaciteitsproblematiek (zeker in het basisonderwijs) is er 

niet op verminderd.  

 

Dat roept een aantal vragen op: 

 Is die reserve aan expertise en leerkrachten er ook in het basis-

onderwijs? Of alleen voor het OKAN-onderwijs in het secundair 

onderwijs? 

 Bevindt die reserve aan expertise – als ze er is - zich op de plaatsen 

waar die 7000 kinderen en jongeren en hun gezinnen best naartoe 

gaan?  Zo niet, hoe kunnen we die dan best inzetten? 

 

2.2. Verruim de inhoud van het 

onthaalonderwijs 

 

Het huidige onthaalonderwijs in Vlaanderen focust op twee elementen: de 

verwerving van Nederlandse taalkennis en sociale integratie of inburgering. 

Dat is een prima benadering voor ‘gewone’ anderstalige nieuwkomers die 

geen zware problematiek met zich meezeulen en er vrij zeker van zijn dat hun 

toekomst in Vlaanderen ligt. Maar dat geld niet voor iedereen. 

 

Eerder al pleitte het Kinderrechtencommissariaat voor meer aandacht voor de 

diversiteit binnen het doelpubliek van het onthaalonderwijs. Dat maakt een 

verruiming van de inhoud van het onthaalonderwijs noodzakelijk. In het 

bijzonder voor kinderen op de vlucht is het noodzakelijk dat scholen ook 

aandacht kunnen besteden aan: 

 

Wegwerken van grote schoolse achterstanden 

 

Sommige kinderen op de vlucht hebben door de omstandigheden in hun land 

van herkomst weinig of zelfs geen school gelopen. Zij hebben grote schoolse 

achterstand opgelopen. De opvang van die kinderen stelt scholen voor extra 

grote uitdagingen. 

 

Psychisch welbevinden van de leerlingen 

 

Kinderen op de vlucht brengen vaak een heel beladen verleden met zich mee. 

De school is voor velen onder hen een plek waar ze die dingen kunnen 

vergeten en tot rust kunnen komen. Toch moeten leerkrachten er oog voor 

hebben dat er momenten zijn waarop die kinderen juist wel hun verhaal willen 

brengen. 

 

De band met de taal en de cultuur van het land van 

oorsprong onderhouden 

 

Dit is belangrijk voor hun identiteitsontwikkeling. Maar ook een puur prak-

tische noodzaak voor hen die na een tijdje willen of moeten terugkeren. We 

kunnen er niet steeds op rekenen dat de ouders wel voldoende kunnen 

instaan voor die band met de taal en cultuur van het land van oorsprong. 

Allerlei andere beslommeringen, het eigen opleidingsniveau en nog zoveel 

andere factoren kunnen hierin een hindernis vormen. Ondersteuning van 

buitenaf is vaak nodig. Uiteraard kan het Vlaamse onderwijs daar niet volledig 

zelf voor instaan.  
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Maar de Vlaamse overheid zou hierover kunnen overleggen met de betrokken 

migrantengemeenschappen en in samenwerking met scholen en 

schoolbesturen faciliterend kunnen optreden voor de organisatie van 

‘aanvullende etnisch-culturele onderwijsinitiatieven’. 

 

2.3. Meer gespecialiseerde psycholo-

gische zorg nodig in alle fasen van de 

opvang 

 

Van de 761 kinderen en jongeren die in 2014 als niet-begeleide buitenlandse 

minderjarige in een federaal onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum aange-

meld werden, bleek 36% om verschillende redenen bijzonder kwetsbaar te 

zijn. Dat zijn jongeren met een dringende nood aan aangepaste psycho-

logische begeleiding, zo vernemen we van Fedasil. Ook bij de vluchtelingen-

kinderen die hier met hun gezin zijn, is er veel nood aan psychologische 

begeleiding.  

 

Afstemmen tussen Fedasil, cggz en RIZIV 

 

We vernemen dat Fedasil de kosten voor ambulante psychologische hulp enkel 

nog terugbetaalt voor bewoners van de opvangcentra van FEDASIL en partners 

zoals het Rode Kruis, Caritas of Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

 

Het gevolg is dat kinderen en -jongeren die elders opgevangen worden (waar-

onder zij met een erkenning als vluchteling op zak) voor psychologische hulp 

aangewezen zijn op de reguliere hulpverlening. De praktijk leert dat dat 

allesbehalve probleemloos loopt. Die reguliere hulpverlening is voor hen 

weinig toegankelijk en niet voldoende gespecialiseerd in de problemen waar-

mee zij kampen. In vergelijking met andere doelgroepen vraagt het meer tijd 

en kost het ook meer om kinderen en jongeren op de vlucht psychologische 

hulp te bieden. De centra voor geestelijke gezondheidszorg (cggz), die onder 

Vlaamse bevoegdheid vallen, nemen ze vaak niet op. Bij het RIZIV (federale 

bevoegdheid) kunnen de kinderen en hun gezinnen ook niet aankloppen, want 

dat betaalt kosten voor psychotherapie niet terug.  

  

Tegelijk melden experten ons dat veel kinderen en jongeren op de vlucht vaak 

juist pas na die moeilijke, onzekere periode waarin ze nog op hun erkenning 

wachten, in staat zijn om de psychische trauma’s te verwerken die ze als 

vluchteling opliepen. Dus precies in de fase waarin psychologische hulp voor 

het afsluiten van een moeizaam proces en het begin van een nieuw leven zou 

kunnen zorgen, is ze het minst beschikbaar. 

 

Spreiding van expertise nodig 

 

Die gespecialiseerde psychologische hulp is momenteel geconcentreerd in een 

beperkt aantal centra. Wanneer vluchtelingengezinnen en niet-begeleide 

minderjarigen meer verspreid opgevangen worden (wat we dus eigenlijk 

hopen en verwachten), schept dat wel een extra drempel om die hulp te 

krijgen. Dat stelt ons voor een dilemma. Voor het vinden van een oplossing 

kan misschien een beroep gedaan worden op de expertise en de netwerken 

van organisaties zoals TEJO (Therapeuten voor Jongeren), dat ondertussen al 

in verschillende steden een afdeling heeft. 

 

2.4. Ondersteun de pleegzorg voldoende 
 

Dat vele honderden Vlaamse gezinnen zich aanbieden om kinderen en 

jongeren op de vlucht een thuis te bezorgen, stemt hoopvol.  
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Maar we moeten durven leren uit de ervaringen in het verleden. Kinderen en 

jongeren op de vlucht hebben niet alleen een warm nest met veel liefde nodig. 

Hun verblijfsstatuut moet ook geregeld worden. Anders wacht hen, ook na 

jaren van pleegzorg en stevig verankerd in Vlaanderen, na hun 18
e

 verjaardag 

de confrontatie met een bijzonder onzekere toekomst. 

Kinderen en jongeren die het statuut van niet-begeleide minderjarige 

vreemdeling kregen, krijgen normaliter een voogd toegewezen door de Dienst 

Voogdij (Federale overheidsdienst Justitie). Dat vormt geen garantie dat ze 

hier ook na hun 18
e

 kunnen blijven, maar het behoort tot de taken van de 

voogd erop toe te zien dat de nodige procedures ingezet worden en dat voor 

de jongere de beste oplossing gevonden wordt. 

 

Maar ook kinderen die met hun gezin op de vlucht zijn, kunnen in de pleeg-

zorg terechtkomen. Bijvoorbeeld als de bevoegde instanties oordelen dat de 

kinderen zich in een ‘verontrustende opvoedingssituatie’ bevinden of hun 

ouders niet langer voor hen kunnen zorgen. Uit klachten bij de Klachtenlijn 

weten we dat de verblijfssituatie in zulke gevallen lang niet altijd goed 

geregeld is. Soms omdat het verblijfsrecht dat hun ouders krijgen, wegens de 

plaatsing niet meer vanzelf ook voor het kind geldt. Of omdat de pleegouders 

er niet in slagen de nodige papieren uit het land van herkomst te bekomen. 

 

Het agentschap Jongerenwelzijn van het Departement Welzijn, Volksgezond-

heid en Gezin stelde vast dat in de periode april–juni 2014 zo’n negentig 

kinderen en jongeren in de Vlaamse pleegzorg geen of een precair verblijfs-

statuut hadden. Dat leidt soms tot hallucinante situaties waarbij jongeren op 

hun 18
e

 worden uitgewezen naar een land dat ze nooit hebben gekend. 

 

Niet alle pleegouders kunnen de taak opnemen om ook het verblijfsstatuut 

van hun buitenlands pleegkind te regelen. Hierover moeten duidelijke 

afspraken gemaakt. Er moet een duidelijk toezicht zijn. Zonodig door een 

voogd. 

 

Maar we pleiten er vooral voor dat buitenlandse kinderen en jongeren die bij 

wijze van beschermingsmaatregel in de pleegzorg of een andere opvang 

binnen de Vlaamse jeugdzorg opgenomen worden, automatisch een 

verblijfsvergunning krijgen. Die moet minstens gelden voor de duur van de 

beschermingsmaatregel. 

 

2.5. Meer voogden, maar ook buddy’s 
 

Van de Dienst Voogdij vernemen we dat ze in 2015 tegen eind augustus al 

900 nieuwe voogdijschappen toekenden. Dat is al een pak meer dan 780 

nieuwe voogdijschappen die in heel 2014 toegewezen werden. Voor heel 2015 

gaan we wellicht een stuk boven 1000 uitkomen. Daarmee zal ook het totaal 

aantal lopende voogdijschappen flink toenemen. Dat bedroeg in 2014 zo’n 

1700. Voor 2015 komt dat wellicht op ruim 2000. 

 

Dat is meer dan de bestaande pool van voogden aankan. Onder de 130 

nieuwe kandidaten die zich spontaan aanboden, wordt nu vooral gezocht naar 

mensen met het juiste profiel. Voogden moeten niet alleen begaan zijn met 

het lot van kinderen en jongeren, ze moeten ook over de nodige technische 

bagage (onder meer kennis van het vreemdelingenrecht) beschikken of in 

staat zijn die snel te verwerven.  

 

Lokale initiatieven aanmoedigen 

 

Voor wie op een andere manier met het lot van kinderen op de vlucht begaan 

is, zijn er andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren. Interessant zijn 

bijvoorbeeld de lokale initiatieven om met ‘buddy-gezinnen’ te werken.  
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Dat zijn gezinnen die zich engageren om af en toe bij vluchtelingengezinnen 

langs te gaan, hen op bezoek te vragen, hen te helpen met kleine dingen. De 

Vlaamse overheid zou zulke lokale initiatieven kunnen aanmoedigen. 

 

2.6. Aanbod spel, sport en vrije tijd 
 

Spel, sport en andere vormen van vrijetijdsbesteding zijn belangrijk voor de 

ontwikkeling van kinderen en voor hun sociale integratie. Daar tijd en ruimte 

voor krijgen en kunnen participeren aan wat onze samenleving op dat vlak 

aanbiedt, behoort tot hun rechten als kind. 

 

Het Kinderrechtencommissariaat krijgt van clubs, verenigingen en organisaties 

vaak de vraag of ze kinderen en jongeren op de vlucht aan hun activiteiten 

mogen laten deelnemen. De Vlaamse overheid zou die clubs, verenigingen en 

organisaties kunnen informeren dat kinderen en jongeren ‘in procedure’ 

zonder problemen aan die activiteiten kunnen deelnemen. En die clubs, 

verenigingen en organisaties aanmoedigen die kinderen en jongeren actief uit 

te nodigen. 

 

2.7. Participatie en informatie 
 

De groep mensen op de vlucht is heel divers. Naar gezinssamenstelling, 

achtergrond, geschiedenis. In de zoektocht naar hoe deze verschillende 

groepen mensen een (tijdelijke of permanente) plek in onze samenleving 

kunnen verwerven, zal het een grote uitdaging zijn om met deze diversiteit 

ten volle rekening te houden. Om dit te realiseren zal het ontzettend belang-

rijk zijn om de mensen op de vlucht goed en tijdig te informeren in een 

aangepaste taal en via aangepaste (sociale) media. Over de te volgen proce-

dures, de toekomstverwachtingen, en de wegen naar de verschillende vormen 

van maatschappelijke dienstverlening. Ook de groep kinderen en jongeren is 

divers. Ook zij hebben het recht op een kwaliteitsvolle en aan hun leeftijd 

aangepaste informatie. Uit ons ombudswerk leren we dat angsten en 

bekommernissen van kinderen en jongeren op de vlucht onder meer voort-

komen uit het niet of onvoldoende zicht hebben op wat hen te wachten staat. 

 

Betrek ook gezinnen, kinderen en jongeren maximaal in het zoeken naar 

oplossingen voor problemen waarmee zij vandaag geconfronteerd worden. 

Kinderen op de vlucht zijn in de eerste plaats kinderen. Hou rekening met hun 

perspectief en met hun verwachtingen. 

 

In het versterken van het recht op informatie en participatie is het belangrijk 

om te steunen op de expertise van diverse organisaties (Rode Kruis, Vluchte-

lingenwerk Vlaanderen, Caritas Internationaal) die al jaren voor hulp, onder-

steuning en begeleiding van mensen op de vlucht instaan. 

 

 


