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Begin van de crisis:  
klachten over corona en kinderrechten 
signalen uit het middenveld 
 

Een rode draad:  
richtlijnen houden niet genoeg rekening met 
behoeften van kinderen en jongeren: recht op spel, 
onderwijs, jeugdhulp, contact met ouders 
 

Hoe kantel je dit? 
bezorgdheden aan kabinetten 
info-coronavirus 
 

#jongerenovercorona 
kinderrechtenorganisaties-onderzoeksbureau: 
indiville-jeugdwerkorganisaties-ketnet-
jeugdhulpvoorzieningen-asielcentra-
jeugdwelzijnswerk-Huizen van het Kind 



 
 
Van 11 mei tot 17 mei 
 
Meer dan 44.400 kinderen en 
jongeren 
 



Corona in één woord 



 
 

Begrijpen ze de regels? 
 

‘Dat we een heel onduidelijk beeld krijgen over corona op het nieuws en persberichten’  
(meisje, 14 jaar) 



 
 
 

Zijn ze bang om ziek te worden?  
 

1 op 3 kinderen is bang  om ziek te worden 
2 op 3 kinderen hebben schrik voor familie en vrienden 

 



 
 
 

Welke emoties zien we nog?  
‘Dat ik me rot verveel en de hele dag op mijn computer zit en dat wil ik niet ‘ (meisje 10 jaar) 

‘Ik voel me alleen, ik mis mijn vriendinnen’ (meisje 12 jaar) 
‘Ik haat corona, ik heb het met alles moeilijk. Ik kan niet meer slapen, ik heb ruzie met familie, ik 

heb het moeilijk met schoolwork. Het is allemaal gewoon te heftig’ (meisje, 16 jaar) 



Meer ruzie en geweld, minder pesten 

 
 1 op de 2 zegt dat er nu thuis meer of veel meer ruzie is 

 1 op de 10  kinderen en jongeren maakt soms fysiek en 
verbaal geweld mee. Van die kinderen zegt meerderheid dat 
dit is toegenomen sinds Corona 

 Een meerderheid van de kinderen en jongeren die soms 
gepest worden, wordt nu juist minder gepest 



School is veel meer dan les krijgen 
 
 85% van de kinderen en 72% van de jongeren zegt liever 

terug naar school te willen gaan 

 1 op de 2 heeft meer stress voor school. Stijgt met elk 
leerjaar 

 Voor 1 op 4 is het thuis te druk om schoolwerk te maken 

 Helft van de kinderen begrijpt het huiswerk niet altijd 

 1 op de 4 jongeren kan niet altijd volgen met schoolwerk 

 

 

‘Doordat ik niet naar school kan gaan, heb ik veel stress voor 
mijn schoolwerk. Ik krijg daarvoor altijd ruzie met mijn mama. 
Als ik naar school zou kunnen gaan, zou onze band weer goed 
zijn.’ (jongen 10 jaar) 

 



Spel en ontspanning: zo belangrijk 

 
 1 op 5 kinderen heeft niemand om mee te spelen 

 Bijna 1 op 6  heeft thuis geen eigen plek waar ze zich rustig 
kunnen terugtrekken 

 12% van de jongeren kunnen zich thuis niet ontspannen 

 Van de jongeren die in groep wonen  zegt 1 op 4 bijna nooit 
buiten te komen  

 

‘Ik hoop dat dit nut heeft want ik voel me eenzaam en heb het 
gevoel dat kinderen in een voorziening aan de kant geschoven 
worden’ (jongen 16 jaar) 

‘In onze voorziening zijn er strengere regels dan in de 
buitenwereld. Ik vind dat niet kunnen! Wij willen ademruimte, 
duidelijkheid en rechtvaardigheid’ (meisje 16 jaar) 



Inspraak 

 
 18% van de kinderen mag niet meepraten thuis over de 

coronaregels. Bij jongeren is dat 23%. Bijna 1 op 4.  

 Voor jongeren die in een groep wonen, is dat meer dan de 
helft (55%) 

 

‘Ik vind dat er een Veiligheidsraad voor kinderen moet zijn, nu 
zijn alle regels voor de volwassenen’ (meisje, 10 jaar) 

 

‘Vergeet ons niet. Wij hebben ook een stem en gevoelens’ 
(jongen 10 jaar) 



Impact groter bij kwetsbare kinderen en 
jongeren 

 
 

 

 



Impact groter bij kwetsbare kinderen en 
jongeren 

 
 hogere impact op gevoelens van angst voor corona, stress 

voor school en het niet kunnen volgen van het schoolwerk, 
meer ruzie en geweld, minder vaak buiten komen 

 

 toch ook kwetsbare kinderen en jongeren die dichter naar 
elkaar, hun ouders of opvoeders toegroeien  

 

 



Wat moeten we in de toekomst zeker 
vermijden?  
Lockdown of zeer zware maatregelen moeten we absoluut vermijden: 

• Scholen die sluiten (kinderen in armoede of met een beperking, 
in gezinnen waar veel spanningen zijn) 

• Hulpverlening die wegvalt of digitaal wordt (evaluatie lockdown 
en terugval hulp jeugdhulp/VAPH) 

• Gezinnen die op zichzelf aangewezen zijn en waar het moeilijk is 

• Opschorting bezoekrecht in de zorg (zeer grote impact op 
kinderen) 

• Quarantaines voor kinderen en jongeren in de zorg (nog steeds) 

• Kinderen en jongeren die niet buiten kunnen spelen of zich 
kunnen ontspannen (vooral kinderen in armoede en in 
voorzieningen) 

 

• Het te weinig rekening houden met rechten, behoeftes en de stem 
van kinderen en jongeren. Impact op hun welzijn is groot! 

 

 



Wat hebben we geleerd en moeten we 
behouden 
 Paradox kwetsbare kinderen en jongeren van de radar en nog 

meer op de radar (armoede en jeugdhulp) 

 Strijd tegen kinderarmoede verderzetten! 

 Kinderen met een beperking zijn extra kwetsbaar 

 Belang van de uitbreiding van de bubbel voor gezinnen 

 Er zijn goede praktijken ontstaan in de jeugdhulp en 
onderwijs die we moeten behouden 

 Herdenken van publieke ruimte: vertrekken vanuit belangen 
van kwetsbare kinderen en jongeren en goede praktijken die 
ontwikkeld werden 

 Foute veronderstelling dat kinderen meekunnen met het 
digitale onderwijs. Hieraan werken is prioriteit. 

 Experten mee rond de tafel die het perspectief van kinderen 
en jongeren inbrengen 

 

 

 


