SCREENINGSPROCEDURE VLAAMSE ONDERZOEKSDATABANK
Het opsporen van kinderrechten(gerelateerd) onderzoek gebeurt in de eerste plaats aan de hand van een
recurrente (jaarlijks) screening van relevante websites, nl.:

Online databanken die een inventaris bieden van wetenschappelijk onderzoek: Fris
onderzoeksportaal, Belspo, IWETO, VLIR, FWO, UNIV, LIRIAS.

Webpagina’s van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen. Hierbij staan faculteiten en
onderzoeksgroepen binnen de volgende disciplines centraal: rechtsgeleerdheid (incl. criminologie),
sociologie, pedagogie, psychologie, economie, sociaal werk, sociale agogiek. Echter, ook minder voor de
hand liggende disciplines komen aan bod. Zo worden bijvoorbeeld ook webpagina’s van medische
faculteiten gescreend (een voorbeeld van onderzoek dat via dit kanaal gevonden kan worden: onderzoek
naar de ethische complicaties rond levenseinde bij kinderen en jongeren).

Webpagina’s van relevante kenniscentra, voor zover die nog niet via de screening van de
webpagina’s van universiteiten en hogescholen aan bod komen, zoals o.m. het Kenniscentrum
Gezinswetenschappen, het Kenniscentrum Gender en Etniciteit (Ella), het Kenniscentrum Mantelzorg, het
Kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en het Federaal
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, het Kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het
Expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang (VBJK).

Webpagina’s van relevante Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek, voor zover deze ter
beschikking zijn (niet alle steunpunten hebben een eigen webstek), zoals het Vlaams Armoedesteunpunt,
het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, het Steunpunt Inburgering en Integratie en het Steunpunt Studie- en
Schoolloopbanen.

De webpagina van het Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor jeugd en volwassenen, afdeling
jeugd.

Om de verschillende onderzoeken zo accuraat mogelijk weer te geven, wordt de samenvatting bij
voorkeur aan de onderzoekers zelf overgelaten. Daarom wordt, wanneer een onderzoeksproject
gevonden wordt dat binnen de door KeKi gehanteerde criteria past, de hoofdonderzoeker via email
gecontacteerd met de vraag de basisinformatie over het onderzoek middels het invullen van een
onderzoeksfiche aan KeKi door te geven. Wanneer via de onderzoekers geen ingevulde fiche bekomen kan
worden, tracht KeKi de fiche zelf in te vullen met de beschikbare informatie. Indien geen informatie over
het project voorhanden is, worden enkel de titel en de naam van de onderzoeker(s) in de databank
opgenomen.
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Daarnaast worden nog een aantal andere initiatieven genomen tot het verzamelen van
onderzoeksprojecten, nl. (1) het plaatsen van een oproep op de website van KeKi (www.keki.be), (2)
recurrente oproepen via andere kanalen zoals de adviesraad van KeKi, nieuwsbrieven…
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