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VLOR bezoek 
overlegplatform 
welbevinden & 

preventie van pesten



De Vlaamse Jeugdraad
Officieel adviesorgaan Vlaamse regering net als de VLOR voor alles 
wat kinderen & jongeren aanbelangt
Verkozen adviseurs
3 prioriteiten
Jeugdwerk & jeugdbeleid
Samenwerkingen met partners zoals VVS, VSK, Bataljong,…



Terugblik



2019: Advies Kansen op School
Prioriteit 
Ongelijkheid in cijfers uit PISA onderzoek
Quotes 



2019: Advies Kansen op School
Thema’s:

Schoolkosten
Studiekeuzebegeleiding
Leerlingenparticipatie in eigen loopbaan, op school en beleidsniveau
Sociale mix en contingentering
Diversiteitsbeleid
Brugfiguren
Kinderarmoede 



2019: Advies Kansen op School
Enkele adviespunten:

Experimenteer in Vlaanderen met gratis maaltijden op kleuter- en basisscholen.

Versterk leerkrachten en scholen om aan kwaliteitsvolle studiekeuze- en onderwijsloopbaanbegeleiding te doen.

Zet in alle richtingen in op kwaliteitsvolle stages, duaal leren, maatschappelijk engagement en samenwerking met de privésector om 
leerlingen te motiveren en kennis te laten maken met verschillende beroepen.

Zorg dat het omgaan met diversiteit en het herkennen van armoede een belangrijke competentie is in de lerarenopleiding en 
vormingen. Streef ook naar een lerarenkorps dat een afspiegeling is van de samenleving.

Laat alle leerlingen mee beslissen over schoolregels en stimuleer leerlingenparticipatie op school



2020: Mondmaskers & 
Megafonen

Coronacrisis, einde van de eerste golf
Enorm veel signalen vanuit kinderen, jongeren & hun organisaties



2020: Mondmaskers & 
Megafonen

Jeugd & kinderrechten
Publieke ruimte en recht op vrije tijd en spelen
Psychisch welzijn en (outreachende) hulpverlening
Recht op informatie & participatie
Ondersteuning voor jeugdwerk, vrijwilligers & middenveld
Armoede
Onderwijs: welbevinden, begeleiding, hulpverlening, kosten, participatie…
Asiel en vluchtelingen



2020: Mondmaskers & 
Megafonen

Enkele adviespunten:
Sluit bij een gezondheidscrisis de publieke ruimte en in het bijzonder de speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen 
en jongeren als laatste af en open ze als eerste weer.

Zet bij nieuwe maatregelen in op correcte informatie en heldere, eenduidige overheidscommunicatie op maat van 
kinderen en jongeren. Communiceer rechtstreeks met hen en doe dat pas wanneer beslissingen op alle niveaus 
genomen zijn.

Voorzie te allen tijde psychische hulpverlening voor wie dat nodig heeft. Dit kan online, ambulant of residentieel, 
afhankelijk van de zorgnood en kwetsbaarheid. Zorg voor een minimaal sociaal contact en professionele nabijheid, 
zodat kinderen en jongeren met psychische klachten niet van de radar verdwijnen.

Kinderen en jongeren zitten vaak niet goed in hun vel, ook op school. Onderwijs is de motor om dit welbevinden te 
verhogen. Investeer grondig in de pedagogische verantwoordelijkheid van scholen, zodat leerlingen sterker uit deze 
crisis komen en veerkracht ontwikkelen om hier in de toekomst beter of anders mee om te gaan. 



2021: Wat doen we nu? 
Signalen kinderen & jongeren versterken
Tweede jeugdwerkzomer
Lokale verstrengingen aan de kaak stellen 



2021: Vooruitblik
We delen de vraag van binnen de VLOR in het advies over de visienota ‘Van kwetsbaar naar weerbaar –
deel 1 – beter leren, beter voelen’: Naar een langere termijn- en structurele investeringsvisie én over de 
ondersteuning van de CLB’s.
We vragen nu om de bijkomende impact op kinderen & jongeren zo beperkt mogelijk te houden en de kost 
niet op hen te leggen; bv. met mondmaskers in het lager onderwijs of CST-normen in Brussel voor elke 
sportactiviteit. 

Prioriteit Goed in je vel
Prioriteit Gelijke kansen
Thema Schoolvakanties



Vragen?



Bedankt!

Vlaamsejeugdraa
d.be @VLJR

@VlaamseJeugdraad
Facebook.com/vlaam
sejeugdraad

Klie te voegen

e voegen

Klikken om tekst toe te 
voegen


