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Betreft: Ontwerp Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 - Kennisgeving

Geachte mevrouw Verreth,

Als bijlage bij deze brief vindt u het ontwerp van Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 
2020-2024. Het JKP zal in de loop van september door de Vlaamse Regering worden goedgekeurd 
zodat het uiterlijk 1 oktober 2020 wordt overhandigd aan het Vlaams Parlement en het 
Kinderrechtencommissariaat.

Het huidig voorliggend ontwerp van JKP werd opgemaakt via een participatief proces met vele 
belanghebbenden. Dit proces heeft al verschillende fases doorlopen. De Vlaamse Regering keurde 
de selectie van de vijf prioritaire doelstellingen voor dit JKP definitief goed op 13 maart 2020, en 
bepaalde meteen een aantal krijtlijnen voor de opmaak van het doelstellingenkader.

In het vervolgtraject werd, conform art. 3 van het Besluit jeugd- en kinderrechtenbeleid van 7 
september 2018 en de Mededeling aan de Vlaamse Regering van 7 februari 2020 over de nieuwe 
aanpak transversaal beleid/horizontale doelstellingenkaders (VR 2020 0702 MED.0050/1), aan de 
verschillende vakministers gevraagd om een inhoudelijke bijdrage aan te leveren van concrete en 
evalueerbare beleidsmaatregelen (acties). Het globale kader werd voor reflectie en bespreking 
voorgelegd aan de Reflectiegroep XL Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid op 9 juni 2020.

De aangeleverde acties binnen de verschillende prioriteiten werden geordend tot een overzichtelijk 
geheel. Dit geheel vormt het JKP dat gericht is op het boeken van resultaten voor alle kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen.
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Graag bezorg ik ter kennisgeving dit ontwerp van JKP aan de Vlaamse Onderwijsraad.

Aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de Vlaamse Jeugdraad vroeg ik om mij uiterlijk 
op 1 september 2020 een formeel advies te bezorgen.

Het staat u uiteraard vrij om mij hierover binnen de gestelde termijn eveneens te adviseren.

Ik wil u bij voorbaat danken voor de aandacht die u aan dit ontwerp van jeugd- en 
kinderrechtenbeleidsplan wil schenken.

Met vriendelijke groeten,

Vlaams minister van Media, Jeugd en Brussel

Bijlage:
- Het ontwerp van Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020 - 2024
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