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Taakomschrijving: definitie van een participatieve methodologie voor 

de ontwikkeling van een kindvriendelijke versie van de 

Slotbeschouwingen van de VN-Commissie voor de rechten van het kind. 
 

1. Context 

Naast de dertigste verjaardag van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (CRC) is 2019 ook het 

jaar waarin de interactieve dialoog van België met het Comité van de Verenigde Naties voor de Rechten 

van het Kind (CRC) plaatsvond. Naar aanleiding van deze dialoog heeft dit Comité Slotbeschouwingen  

(Concluding Observations, COBs) voor ons land aangenomen met belangrijke aanbevelingen voor de 

uitvoering van de rechten van het kind (zie bijlage A). 

Deze COBs zijn niet alleen het resultaat van een rapporteringsproces, maar zijn vooral het begin van 

een collectief en langdurig werk om de doeltreffendheid van de rechten van alle kinderen in België te 

verbeteren.  

Een van de eerste taken die moeten worden uitgevoerd is de verspreiding van deze COBs, met name 

onder kinderen. Daarom is de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) van plan 

een gemeenschappelijke (nationale), kindvriendelijke versie van de Slotopmerkingen op te stellen, 

gesteund door al haar leden, zowel uit het maatschappelijk middenveld als uit overheidskringen. 

Deze versie zal door alle actoren op het gebied van kinderrechten in België worden gebruikt, onder 

meer bij hun bewustmakings-, voorlichtings- en opvoedingsactiviteiten en bij hun 

kinderparticipatieprojecten. 

Dit eerste project, ontwikkeld in twee fasen, zal volledig participatief zijn. Dit betekent dat kinderen 

als effectieve partners worden beschouwd gedurende het hele project, vanaf het ontwerp van de 

gebruikte methodologie. 

De eerste fase van het project bestaat uit het ontwikkelen van de methodologie die zal worden 

toegepast voor het maken van de kindvriendelijke versie van de COBs.  

De tweede fase van het project zal bestaan uit de implementatie van deze methodologie en de 

ontwikkeling van de voor kinderen aangepaste versie(s) van de COBs.  

Deze aanbesteding heeft alleen betrekking op de eerste fase van het project. Een aanbesteding voor 

de tweede fase kan later worden uitgeschreven volgens de ontwikkelde methodologie.  
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2. Doelstellingen van de opdracht 

Ontwikkeling van de methodologie voor het ontwikkelen van een kindvriendelijke versie van de 

slotopmerkingen van het CRC en de pedagogische instrumenten die nodig zijn voor het gebruik 

ervan. 

De methodologie moet op een participatieve manier worden ontwikkeld in samenwerking met 

kinderen en met de projectstuurgroep (zie bijlage B voor de samenstelling van de stuurgroep).  Dit is 

aldus de eerste fase van het project.  

 

3. Doelgroep 

Deze fase van het project heeft als doelgroep:  

- Kinderen tussen 15 en 17 jaar oud.  

- Aangezien dit een nationaal project is, moeten ten minste kinderen uit de twee belangrijkste 

taalgroepen van het land betrokken zijn.  

- Zorgen voor een evenwicht tussen meisjes en jongens 

- Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de deelname van kinderen in kwetsbare 

situaties.  

 

4. Kinderparticipatie 

Kinderparticipatie staat centraal in dit project (in de 1ste en 2de fase). Het werken met kinderen als 

partner vereist aandacht voor bepaalde punten: 

- In het algemeen zal het erom gaan ervoor te zorgen dat de gevolgde aanpak de 

kwaliteitsnormen met betrekking tot een participatief proces waarbij kinderen betrokken zijn, 

in acht neemt. Zie bijvoorbeeld het werk van Laura Lundy en haar model1.  

 

- De aanbieder dient er zorg voor te dragen dat hij zo inclusief mogelijk is bij dit participatieve 

proces. De wijze van deelname (locatie, tijd, methodologie, ...) moet worden aangepast om 

kinderen in kwetsbare situaties in staat te stellen deel te nemen aan het project.  

 

- De kinderen moeten feedback krijgen over de gekozen methodologie en het vervolg van het 

project. 

 

 

5. Kalender 

 

De resultaten van deze missie moeten uiterlijk drie maanden na de selectie en aanvaarding 

van de inschrijver beschikbaar zijn.  

 

 

                                                           
1 Lundy, L. (2007). Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the 

Child, British Educational Research Journal, 33(6), 927-942. 
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6. Indiening van offertes 

 

De offertes moeten uiterlijk op 31 januari 2020, om middernacht, per e-mail worden ingediend op het 

volgende adres: Karen.VanLaethem@ncrk-cnde.be 

Het bod omvat:  

- Een beschrijving van de technische en professionele capaciteiten van de aanbieder; 

De aanbieder bewijst zijn technische en beroepsmatige geschiktheid door bij zijn inschrijving de 

volgende gegevens te voegen: 

- een korte beschrijving van ten minste één project die de afgelopen drie jaar op het gebied 

van kinderrechten en de organisatie van participatieprocessen met kinderen is verleend. 

- een indicatie van de academische en beroepskwalificaties van de personen die 

daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht worden belast (ter raadpleging). 

- een indicatie van het deel van de opdracht dat de aanbieder voornemens is uit te 

besteden. 

 

- Een beschrijving van het voorgestelde technische bod;  

De aanbieder verstrekt een beschrijving van de voorgestelde methode, garanties voor de deelname 

van kinderen in overeenstemming met hun rechten en een tijdschema. 

- Een financieel bod  

Voor meer informatie:  

Karen Van Laethem 

Karen.VanLaethem@ncrk-cnde.be 

0473/47.65.73.  

 

7. Bijlagen (aanvullende informatie) 

 

A. Slotbeschouwingen van het Comité van de Verenigde Naties voor de rechten van het kind (NL 

en FR versies) 

B. Samenstelling van de stuurgroep 

C. Visueel verslag van de eerste bijeenkomst van de stuurgroep (projectontwerp) 

D. Projectfiche voor België naar het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties 

gestuurd ter gelegenheid van de viering van de 30ste verjaardag van het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind. 

 

De Nationale Commissie is een platform voor overleg tussen ongeveer 90 actoren op het gebied van kinderrechten 
die door de Belgische autoriteiten in het kader van een samenwerkingsovereenkomst zijn aangewezen, waaronder 
vertegenwoordigers van de Belgische regeringen. Zowel de regeringen als het maatschappelijk middenveld zijn 
vertegenwoordigd. De werkzaamheden zijn gericht op het leveren van een bijdrage aan de Belgische 
rapportagemissies naar internationale organisaties en op het formuleren van algemene beleidsaanbevelingen. 
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