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1. Inleiding  
1.1 Situering Beleidsadviesvraag 
Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) onderzoekt in dit beleidsadvies op vraag van het Vlaams 

Departement Cultuur, Jeugd en Media op welke manier een intersectionele benadering kan worden 

gehanteerd doorheen diverse stappen van het beleidsvormingsproces betreffende kinderrechten in 

Vlaanderen. In dit advies zullen we intersectionaliteit vooral zien als een kader om naar de 

werkelijkheid te kijken, een bepaalde blik die je als beleidsmaker kan hanteren om specifieke 

machtsongelijkheden zichtbaar te maken en zo rekening te houden met de noden van alle kinderen 

en jongeren, ook diegene die met diverse manieren van uitsluiting te maken krijgen.  

Intersectionaliteit of kruispuntdenken1 is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een hot topic binnen de 

sociale wetenschappen (ella, 2014). Binnen dit advies beargumenteren we dat intersectionaliteit ook 

binnen jeugd- en kinderrechtenbeleid een prominente plaats verdient, gezien deze manier van 

denken heel wat kansen biedt om de noden van kinderen en jongeren uit de meest kwetsbare 

situaties centraal te stellen. Ook biedt het een kader om meer inzicht te krijgen in de manier waarop 

de identiteit van alle kinderen en jongeren gevormd wordt. Deze manier van kijken naar de realiteit 

maakt dat beleidsmakers zicht krijgen op de verschillende, op elkaar inhakende, 

uitsluitingsmechanismen waarmee kinderen en jongeren geconfronteerd worden, zaken die anders 

misschien niet of minder zichtbaar zijn of blijven. Voor beleidsmakers kan het bovendien een 

belangrijk kader zijn dat meer inzage biedt in hoe verschillende kinderen en jongeren hun rechten 

beleven.  

De toepassing en invulling van intersectionaliteit voor beleid (maar ook voor andere contexten), blijkt 

echter uitdagend, waardoor deze benadering haar doel vaak voorbijschiet (persoonlijke 

communicatie2, ella, 2021). Een intersectionele manier van beleidsvoering vraagt namelijk om een 

andere manier van beleid voeren waarbij er onder meer rekening gehouden wordt met de noden van 

de allerzwaksten en met machtsrelaties. Een intersectionele aanpak vraagt bovendien om de nodige 

tijd en reflectie.  

Dit advies wil enerzijds tegemoet komen aan deze uitdagingen en anderzijds een eerste aanzet 

bieden om de theorie van intersectionaliteit te verbinden met het Vlaamse jeugd- en 

kinderrechtenbeleid. Vanuit een definiëring en analyse worden een aantal handvaten aangeboden 

die richtinggevend kunnen zijn voor een Vlaams beleid dat vertrekt vanuit zowel kinderrechten als 

intersectionaliteit. De analyse is gebaseerd op drie centrale vragen, namelijk: 

(1) Wat betekent intersectionaliteit en hoe verhoudt zich dit tot het leven van kinderen en 

jongeren? 

(2) Hoe zijn kinderrechten en intersectionaliteit met elkaar verbonden?  

(3) Hoe kan jeugd- en kinderrechtenbeleid vanuit een intersectionele bril vormgegeven worden? 

 
1 Doorheen deze tekst zullen we voornamelijk spreken van intersectionaliteit.  
2 We gebruiken de vermelding ‘persoonlijke communicatie’, wanneer er verwezen wordt naar informatie 
afkomstig uit interviews (zie ook later bij methode).  
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Dit advies is met andere woorden geen verdiepende studie over intersectionaliteit. Wel biedt het 

advies een eerste inzicht in hoe het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid meer vanuit een 

intersectionele wijze kan worden vormgegeven en wat hiervoor nodig is.  

1.2 Methode  
Voor de uitwerking van dit verkennende advies werd er in verschillende stappen gewerkt. Zo werd 

aan de hand van een literatuurstudie het concept intersectionaliteit verbonden met kinderrechten. 

Ook werd gekeken hoe dit kader mee het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid kan vorm geven.   

Daarnaast werd een specifieke case binnen het huidige Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid van 

naderbij bekeken, namelijk de prioriteit ‘vrijetijdsbesteding voor allen’, binnen het Vlaamse Jeugd- en 

Kinderrechtenbeleidsplan (hierna JKP) voor de periode 2020-2024. We gingen na in welke mate deze 

prioriteit reeds vanuit een intersectionele denkwijze vorm krijgt en verkennen hoe dit perspectief 

gehanteerd kan worden bij de concretisering van de acties van deze prioriteit.  

We namen bovendien semigestructureerd interviews af met medewerkers van een aantal 

organisaties die werkzaam zijn rond intersectionaliteit en/of kinderrechten, namelijk een 

medewerker van ella vzw, van Plan International België en van Uit De Marge. Deze drie organisaties 

zijn allen bewust bezig met intersectionaliteit in hun eigen werking. Het interessante aan het 

betrekken van deze drie organisaties is dat zij in een verschillende context op verscheidene wijzen 

aan de slag gaan met intersectionaliteit of werken rond intersectionaliteit. Ella vzw is een organisatie 

in Vlaanderen, gespecialiseerd in intersectionaliteit, die zich op het kruispunt bevindt op vlak van 

gender en etniciteit, met de nodige aandacht voor andere assen van betekenisgeving3. Plan 

International België is een ngo die zich inzet voor meisjes en kinderrechten in verschillende landen4. 

Uit De Marge is dan weer een steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in 

een maatschappelijk kwetsbare situatie5.  

Het doel van deze interviews was om meer zicht te krijgen op mogelijke succesverhalen, uitdagingen 

en kansen wat betreft het vormen van een jeugd- en kinderrechtenbeleid via een intersectionele 

denkwijze. Bovendien werd er tijdens deze gesprekken gevraagd naar hoe intersectionaliteit kan 

worden toegepast bij het vormgeven van bovengenoemde prioriteit binnen het JKP. Voorafgaand 

aan deze gesprekken werd een interviewleidraad opgesteld. Deze is terug te vinden in bijlage 1. Na 

afloop werden de interviews niet verbatim getranscribeerd en geanalyseerd aan de hand van een 

aantal thema’s. De toevoegingen van de respondenten zijn terug te vinden in dit advies met telkens 

de verwijzing ‘persoonlijke communicatie’ erbij.  

Deze methode van werken zorgde ervoor dat we onze expertise rond kinderrechten konden linken 

aan specifieke kennis rond intersectionaliteit, maar ook dat we meer zicht konden krijgen op hoe een 

specifieke beleidscase meer vanuit een intersectioneel kader vorm gegeven kan worden.  

 
3 Voor meer info zie http://www.ellavzw.be/ 
4 Voor meer info zie https://www.planinternational.be/nl  
5 Voor meer info zie https://www.uitdemarge.be/  

http://www.ellavzw.be/
https://www.planinternational.be/nl
https://www.uitdemarge.be/
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2. Kinderen, jongeren en intersectionaliteit 
2.1 Intersectionaliteit gaat over meer dan gender en etniciteit  
Intersectionaliteit is een manier van denken waarbij verschillende discriminatiegronden samen 

bekeken worden en waar de machtsdynamieken die hieruit voortvloeien onder de loep genomen 

worden. Een intersectionele bril houdt rekening met de interactie tussen verschillende 

uitsluitingsmechanismen (of ordeningsprincipes), zoals gender, etnische achtergrond, klasse, 

seksuele geaardheid, leeftijd en handicap, en de uitkomst van deze interactie die we weerspiegeld 

zien in machtsrelaties (Davis, 2008; ella, 2014). Intersectionaliteit gaat niet enkel over het optellen 

van deze diverse ordeningsprincipes, maar wel over het zichtbaar maken van de manier waarop deze 

inspelen op elkaar en iemands positie in de samenleving bepalen (ella, persoonlijke communicatie, 

2021).  

De Afro-Amerikaanse juriste Kimberly Crenshaw (1989) introduceerde de term intersectionaliteit en 

beschreef hiermee de kritiek van zwarte vrouwen die zich zowel in feministische groepen als 

antiracistische groepen niet vertegenwoordigd zagen. Hun specifieke ervaringen vanwege hun 

‘zwart’ zijn en ‘vrouw’ zijn werden namelijk in beide groepen buiten beschouwingen gelaten (De 

Graeve, 2015)6. Volgens de kritiek van Crenshaw was er aandacht nodig voor vaak onzichtbare 

aspecten zoals gender, klasse, seksuele oriëntatie, leeftijd en ‘ras’ die gelijktijdig en in wisselwerking 

ieders positie in de samenleving beïnvloeden (ella, 2014)7. Om intersectionaliteit beter te kunnen 

begrijpen, verwijst ella (2014) naar diverse machtsassen of dimensies waar ieder van ons op 

gesitueerd is, zoals gender, etniciteit, klasse en leeftijd (zie figuur 1). Deze assen kruisen elkaar op 

meerdere vlakken en bepalen zo niet alleen ieders positie in de samenleving maar ook de organisatie 

van de samenleving. Er zijn duidelijke machtsverschillen zowel binnen als tussen die assen. Bepaalde 

kenmerken worden namelijk meer als de norm beschouwd dan andere, of worden hoger ingeschat 

dan andere (denk maar aan ‘wit’ tegenover ‘zwart’ zijn, man tegenover vrouw of hetero tegenover 

LGBTQIA+). Het beschikken over bepaalde persoonskenmerken, heeft dus een belangrijke impact op 

je maatschappelijke positie en kansen in de samenleving.  

Deze assen zijn met andere woorden machtsgeladen. Dit wil zeggen dat bepaalde personen macht of 

privileges krijgen en ‘empowered’ worden en anderen macht ontnomen worden vanwege het niet 

beschikken over bepaalde kenmerken (of het niet beantwoorden aan de norm). Voor sommigen 

betekent dit dus dat hun rechten gerespecteerd worden vanwege bepaalde kenmerken, terwijl dit bij 

anderen vanwege andere kenmerken net niet het geval is.  

Wanneer we kijken naar kinderen en jongeren stellen we vast dat er heel wat onderlinge verschillen 

én ongelijkheden zijn. Ook zij worden geconfronteerd met bepaalde mogelijkheden vanwege 

kenmerken die tot de norm(en) behoren en dus macht met zich meebrengen. Denk maar aan het feit 

dat kinderen uit rijke milieus doorgaans op veel vlakken meer kansen hebben dan kinderen uit de 

lage middenklasse of kinderen die in kansarmoede leven.   

 
6 Hanson en Peleg (2020) wijzen er op dat Crenshaw deze term introduceerde in hetzelfde jaar dat het VN-
Kinderrechtenverdrag geadopteerd werd, namelijk in 1989. 
7 Voor een uitgebreide historiek rond de term intersectionaliteit verwijzen we naar de handleiding 
Intersectioneel denken van ella vzw (2014).  
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Figuur 1: De 14 assen van Identiteitsvorming volgens Helma Lutz (2002) uit de Handleiding Intersectioneel denken van ella 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn  nog een aantal andere elementen van intersectionaliteit die cruciaal zijn om deze manier van 

denken te begrijpen. Deze aspecten kunnen bovendien gezien worden als de sterktes van een 

intersectioneel kader:  

- Zoals hierboven gesteld, is een eerste belangrijk element de aandacht voor macht. Onder 

meer door een prominentere plaats toe te kennen aan het begrip ‘macht’ onderscheidt het 

zich van het dominante diversiteitsdenken8 (ella, 2014). Intersectionaliteit leert ons 

nadenken over de wijze waarop het samenspel van diverse kenmerken de positie en kansen 

van personen in de samenleving vorm geven. Het is een bril om dit zichtbaar te maken en te 

analyseren (Uit De Marge, persoonlijke communicatie, 2021). Gloria Wekker benadrukt dat 

de dominante categorie in de samenleving er veelal in slaagt zich als neutraal te 

positioneren, waardoor er allerlei machtsmechanismen aan het oog worden onttrokken 

 
8 Ella beschrijft dit dominante diversiteitsdenken als volgt: “Diversiteit wordt beschouwd als een universeel en 
objectief feit dat kan beschreven, gemeten en gebruikt worden. Het wordt gezien als een realiteit waar 
organisaties mee dienen om te gaan, veeleer dan als een sociale constructie (zoals gender, etniciteit en andere) 
die de bestaande maatschappelijke machtsverhoudingen Reflecteert.” (Handleiding Intersectioneel Denken, 
2014, p.38) 
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(Wekker, 2003). Intersectionaliteit biedt een handvat om dit te doorbreken, door aandacht 

te hebben voor verschillende uitsluitingsmechanismen en te kijken wie hierdoor 

geprivilegieerd wordt en wie niet, en ook wie macht bezit en hoe deze herverdeeld kan 

worden door hier meer bewust van te zijn.   

- Eerder dan een ‘of/of-verhaal’ pleit een intersectionele benadering voor een ‘en/en’-aanpak 

en aandacht voor de interactie of wisselwerking tussen kenmerken. Zo zijn de 

uitsluitingservaringen van vrouwen met migratieachtergrond meer dan de optelsom van 

gender (vrouw-zijn) en etniciteit (kleur). Hetzelfde geldt voor de ervaringen van een 

minderjarige jongen die in armoede opgroeit in een stedelijke context, of de ervaringen van 

een tienermeisje dat tot de LGBTQIA+-gemeenschap behoort en in een niet-stedelijke 

context woont. Het bezitten van al die verschillende kenmerken en het samenspel 

daartussen, zorgt voor een specifieke uitkomst aan ervaringen. Een intersectionele kijk gaat 

ervan uit dat gender, etniciteit en alle andere ordenende mechanismen samen moeten 

bekeken worden, in wisselwerking met elkaar. Deze verschillende assen van 

identiteitsvorming zijn namelijk allen gelijktijdig werkzaam, komen samen tot stand en 

versterken elkaar (Wekker, 2003; ella, 2014). Deze mechanismen bestaan niet onafhankelijk 

van elkaar en zijn geen losstaande systemen (ella, 2014). Vanuit een intersectionele bril, kijk 

je daarom bijvoorbeeld niet enkel naar gender, maar ook naar de etnische en klasse-invulling 

hiervan9. Omgekeerd kijk je bij etniciteit dan weer naar de gegenderde dimensie hiervan, net 

zoals de invloed van klasse (of socio-economische achtergrond). Het gaat niet enkel om de 

kruising van twee of meerdere thema’s, maar om hoe we aandacht hebben voor 

verschillende systemen van ongelijkheid en hoe die elkaar beïnvloeden en voor bepaalde 

ervaringen zorgen (ella, 2014). Dit heeft implicaties voor de ontwikkeling, implementatie en 

evaluatie van een kinderrechtenbeleid, zoals later nog aan bod komt. Het is onmogelijk om in 

elke situatie met elke as rekening te houden. Afhankelijk van de situatie zal je telkens 

opnieuw de analyse moeten maken welke assen in beschouwing moeten worden genomen. 

Dit betekent nagaan hoe er rekening gehouden wordt met de ongelijkheden die voortvloeien 

uit het al dan niet hebben van bepaalde kenmerken en wat voor impact dit heeft op 

diegenen waarop beleid betrekking heeft10.  

 

- Een derde belangrijk kenmerk inherent aan intersectioneel denken, is de aandacht voor de 

zwaksten (of diegenen in maatschappelijk kwetsbare situaties) in de samenleving of 

diegenen die met meerdere vormen van uitsluiting te maken krijgen (ella, 2014). 

Intersectionaliteit stimuleert dat beleidsvraagstukken vertrekken vanuit hun leefwereld, 

eerder dan die van de dominante groep in de samenleving. Reflectie over wie deze groepen 

zijn en wat de eigen positie is, is hierbij dan ook van belang (ella, 2014). Bovendien zorgt een 

intersectioneel kader voor handvaten om degenen die niet of heel weinig zichtbaar zijn, net 

zichtbaar te maken en biedt het kansen om de heterogeniteit binnen de groep van 

beleidsmakers tegen te gaan  of in vraag te stellen (Plan International, persoonlijke 

 
9 Werkzaam zijn op twee verschillende uitsluitingsgronden, betekent dan niet dat je automatisch 
intersectioneel tewerk gaat, zie hiervoor ook de Handleiding Intersectioneel Denken van ella vzw (2014).  
10 In de meeste contexten zal het essentieel zijn om ten minste rekening te houden met de assen ‘klasse’, 
‘gender’ en ‘etniciteit’ (ella, persoonlijke communicatie, 2021).  
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communicatie, 2021). Ten slotte zorgt aandacht voor de noden van diegenen in de marge, 

ook vaak dat de noden van de dominante groep bediend worden, terwijl dit omgekeerd 

meestal niet het geval is (ella, persoonlijke communicatie, 2021). Of met andere woorden: 

beleid dat zich voornamelijk richt op kinderen uit de middenklasse bijvoorbeeld, zal niet altijd 

of minder effect hebben op kinderen in armoede. Omgekeerd, zullen ook kinderen uit de 

middenklasse vaak baat hebben bij beleidsmaatregelen die gericht zijn op kinderen die 

opgroeien in armoede. 

2.2 Ook kinderen en jongeren positioneren zich op diverse assen 
Ieder van ons in de samenleving heeft te maken met verschillen op basis van bijvoorbeeld etniciteit, 

klasse, nationaliteit of seksuele voorkeur. Vanzelfsprekend is intersectionaliteit dan ook relevant voor 

het leven van kinderen en jongeren. De as leeftijd heeft bijvoorbeeld al een grote invloed op hoe hun 

leven gevormd wordt. Vanwege hun minderjarigheid, hebben kinderen en jongeren automatisch 

minder toegang tot bepaalde diensten. Dat kinderen en jongeren een bepaalde ontwikkeling 

doorgaan, zorgt bovendien voor een extra kwetsbaarheid op bepaalde vlakken. Hun leven en 

identiteit wordt daarnaast echter mede gevormd door verschillende andere dimensies zoals gender, 

klasse, woonplaats en opleidingsniveau van de ouders. Ook zij ondervinden soms voordelen of 

nadelen vanwege hun specifieke positie op de verschillende assen, net vanwege de normen die 

binnen deze assen gelden (ella, persoonlijke communicatie, 2021).  

Bovendien merken kinderen en jongeren dit zelf ook op. Schots onderzoek bij lagereschoolkinderen 

toont bijvoorbeeld aan hoe jonge kinderen zich al bewust zijn van bepaalde dimensies of sociale 

assen en de manier waarop dit hun leven mee bepaalt. In dit onderzoek werd duidelijk dat kinderen11 

zich bewust zijn van algemeen geldende veronderstellingen en stereotypen over klasse, gender en 

etnische identiteit. Bovendien dragen ze zelf bij tot hoe zulke ideeën en stereotypen geconstrueerd 

en/of weerlegd worden (Kustatscher, 2015). Wanneer we focussen op gender bijvoorbeeld, zien we 

dat dit een belangrijke rol speelt in het leven van deze kinderen en de manier waarop zij hun 

vrouwelijkheid en mannelijkheid beleven. De meeste kinderen zijn zich bewust van wat het betekent 

om een bepaald geslacht te hebben en wat de dominante stereotypen daarrond zijn. Bovendien 

geeft dit ook hun sociale relaties vorm: de onderzoeker stelde bijvoorbeeld veel competitieve 

dynamieken tussen jongens en meisjes vast en verder bleek dat de meeste kinderen enkel dichte 

vriendschapsrelaties binnen dezelfde groep hebben (zo hadden meisjes bijvoorbeeld vooral 

vriendinnen) (Kustatscher, 2015).  

 
11 Gedurende acht maanden lang werd een groep van 25 kinderen (tussen 5 en 7 jaar oud) geobserveerd door 
de onderzoeker, net zoals de medewerkers van de school.  
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Ook andere onderzoekers wijzen op de rol van normen en verwachtingen met betrekking tot gender, 

maar ook etniciteit of klasse in het leven van kinderen en jongeren (De Graeve, 2015). Kinderen en 

jongeren ervaren dus net zoals volwassenen de gevolgen van de verschillende sociale dimensies die 

onze samenleving vormgeven. Ook zij botsen op drempels, en ook zij krijgen te maken met 

verschillende machtsposities, privileges, nadelen en voordelen van deze assen. Een intersectionele 

blik kan meer zichtbaar maken op welke assen, naast leeftijd, kinderen en jongeren discriminatie en 

uitsluiting ervaren, hoe deze assen op elkaar inspelen en zo hun positie in de samenleving mee 

bepalen (Uit De Marge, persoonlijke communicatie, 2021).  

3. Kinderrechten en intersectionaliteit 
We zagen reeds dat er heel wat assen (en de daar bijhorende normen) zijn die het leven van mensen 

bepalen en bijdragen aan hun identiteit, zoals bijvoorbeeld religie, etniciteit, gender en handicap. 

Leeftijd is tevens een dimensie die het leven van mensen vorm geeft en die – zoals andere dimensies 

- machtsgeladen is. Hoewel minderjarigen en hun rechten al lange tijd een prominente plaats binnen 

onderzoek en beleid genieten, wordt er weinig gefocust op de kruising van leeftijd met andere assen 

van verschil (zoals gender of etniciteit) (De Graeve, 2015). 

Peleg (2018) stelt dat intersectionaliteit echter van belang is binnen het kader van kinderrechten, 

omdat het ons in staat stelt om verder te kijken dan de minderheidsstatus van kinderen en jongeren 

op basis van hun leeftijd en hun veronderstelde gebrek aan of onvoldoende capaciteiten, maar dat 

het ons uitnodigt ook na te denken over de verschillen in ervaringen van kinderen en jongeren, op 

basis van religie, klasse, gender, sociale achtergrond, seksualiteit, armoede, identiteit, 

persoonlijkheid en de intersectie van al deze elementen (Peleg & Hanson, 2020)12.  

Een intersectioneel kader biedt mogelijkheden om de diverse manieren waarop kinderen en 

jongeren hun rechten beleven in acht te nemen en dus onderzoek hiernaar, evenals beleid meer te 

doen aansluiten bij de diversiteit in die realiteit(en). Dit kader nodigt uit om verschillende (vaak 

onzichtbare) kwetsbaarheden van kinderen en jongeren en blinde vlekken in beleid en in de praktijk 

in kaart te brengen. Maar ook om bewust te zijn van diverse vormen van onderdrukking waar 

kinderen mee te maken krijgen, zoals uitsluitingservaringen op basis van leeftijd. Het maakt de 

manier waarop deze elementen op elkaar inspelen en effect hebben op het leven van kinderen en 

 
12 Hoewel intersectionaliteit dus ook ingang gevonden heeft in het (internationale) debat rond kinderrechten, is 
dit concept als kader voor het bestuderen van kinderen en kinderrechten, niet onbetwist. Hanson & Peleg 
(2020) verwijzen bijvoorbeeld naar de kritiek op dit concept, vanwege het feit dat de tijdelijkheid van de 
kindertijd en het generationele aspect ervan over het hoofd wordt gezien.  

Tussentijds besluit: Kinderen en jongeren hun identiteit en bij uitbreiding hun leefwereld wordt 

eveneens, net zoals bij volwassenen, gevormd door verschillende assen, waarvan leeftijd al zeker 

één van is. Ook zij halen daar naargelang waar ze zich bevinden op verschillende assen bepaalde 

voor- of nadelen uit. Concreet wil dit zeggen dat sommige kinderen en jongeren macht hebben, 

vanwege het behoren tot een bepaalde (dominante) groep. Intersectionaliteit is een manier om de 

ongelijkheden die hiermee gepaard te gaan zichtbaar te maken en om waar nodig dit aan te 

kaarten of te verhelpen.  
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jongeren meer zichtbaar. Een intersectionele bril kan er mede voor zorgen dat kinderen en jongeren 

in de marge van de samenleving meer gezien en gehoord worden, maar ook dat zij zelf meer bewust 

worden van hun positie in de samenleving (Uit De Marge, persoonlijke communicatie, 2021).  

Een intersectioneel kader biedt tevens handvaten om in kaart te brengen hoe wetten en verdragen 

die dienen om kinderrechten te respecteren, tekortschieten voor kinderen en jongeren die zich op 

diverse assen positioneren en hierdoor uitsluiting ervaren. Omgekeerd kan intersectionaliteit ook 

aanknopingspunten bieden om beleid te ontwikkelen dat de meest kwetsbare kinderen en jongeren, 

die met verscheidene manieren van discriminatie te maken krijgen, ondersteunt (Dixon Weaver, 

2020). 

In wat volgt gaan we de overlap na tussen een intersectionale benadering en het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind (hierna Kinderrechtenverdrag), bekijken we hoe het kindbeeld en macht zich 

verhouden ten op zichtte van een intersectionele denkwijze en of er overlappende doelstellingen te 

vinden zijn tussen intersectionaliteit en kinderrechten.  

3.1 Het Kinderrechtenverdrag doorheen een intersectionele bril  
Het Vlaamse Kinderrechtenbeleid is mede gebaseerd op het Kinderrechtenverdrag. Dit is een manier 

om te verzekeren dat dit beleid de rechten van alle kinderen en jongeren waarborgt en beschermt.  

Vanuit een intersectioneel kader kunnen we meteen de vraag hierbij stellen wie het impliciete 

subject is van het Kinderrechtenverdrag. Hanson en Peleg (2020) stellen dat het ‘universele’ kind dat 

voorop stond bij de totstandkoming van het Kinderrechtenverdrag behoorlijk verschilt van 

bijvoorbeeld een meisje in armoede dat behoort tot een culturele minderheid. Voor haar zal het 

recht op onderwijs heel wat lastiger te waarborgen zijn, in tegenstelling tot een blanke jongen uit de 

middenklasse in een West-Europees land (Hanson & Peleg, 2020).  

Hoewel het Kinderrechtenverdrag wel degelijk aandacht heeft voor diverse groepen van kinderen en 

jongeren zoals kinderen met een handicap of vluchtelingenkinderen, was de oorspronkelijke 

uitgangspositie van het Kinderrechtenverdrag veeleer kinderen en jongeren als homogene groep, in 

de plaats van met specifieke kinderen en jongeren in het achterhoofd. Dit heeft als risico dat 

bepaalde schendingen van rechten, op andere gronden dan leeftijd, niet of minder zichtbaar zijn of 

gezien worden, zoals schendingen op basis van geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit of sociale 

afkomst (Hanson & Peleg, 2020). Ook De Graeve (2015) geeft aan dat veel beleid rond kinderrechten 

de universaliteit van de kindertijd als uitgangspunt nemen (en bovendien veelal een genderneutrale 

aanpak hanteren).   

3.1.1 De vier principes van het VRK en intersectionaliteit 
Het Kinderrechtenverdrag kent vier grote basisbeginselen, namelijk het belang van het kind, non-

discriminatie, het recht op leven, overleven en ontwikkeling en het recht om gehoord te worden. In 

wat volgt linken we deze vier principes met een intersectionele denkwijze.   

Ten eerste is er het non-discriminatieprincipe. Dit principe sluit misschien op het eerste zicht het 

beste aan bij een intersectionele manier van denken. Het moet waarborgen dat alle rechten van 

toepassing zijn op alle kinderen en jongeren, zonder enige uitzondering. Ook hebben staten de 

verplichting om kinderen en jongeren tegen alle vormen van discriminatie te beschermen. De Staat 
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mag geen enkel recht schenden en moet positieve acties ondernemen om alle rechten te 

bevorderen.  

Vanzelfsprekend overlapt dit principe met de uitgangspunten van intersectionaliteit. Zo erkent het 

Kinderrechtenverdrag dat kinderen en jongeren beschermd moeten worden tegen discriminatie en 

dat er actie moet worden ondernomen om dezelfde rechten te waarborgen voor alle kinderen en 

jongeren. Er is dus net zoals in een intersectioneel kader aandacht voor kinderen en jongeren in een 

kwetsbare situatie en zij die meer uitsluiting ervaren dan anderen. Dit vinden we niet enkel terug in 

het non-discriminatieprincipe, maar ook binnen specifieke rechten waarin het Kinderrechtenverdrag 

de klemtoon legt op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals artikel 22 omtrent 

vluchtelingenkinderen of artikel 23 rond kinderen met een handicap.  

Toch zijn er ook verschillen. Het non-discriminatieprincipe legt niet nadrukkelijk de klemtoon op 

macht, evenmin op de dynamieken die voortvloeien uit machtsrelaties en de verschillende vormen 

van uitsluiting waarmee kinderen en jongeren te maken krijgen. Het non-discriminatiebeginsel kan 

evenwel aangevuld worden met een intersectionele blik, om zo een meer totaalbeeld te krijgen op 

uitsluiting en de manieren waarop dit te verhelpen. Door rekening te houden met verschillende 

uitsluitingsgronden, zoals bij een intersectionele aanpak, zal het eenvoudiger zijn om actief 

discriminatie tegen te gaan waar diverse kinderen en jongeren in de marge mee te maken krijgen.  

Het tweede centrale principe is het belang van het kind. Dit principe stelt dat bij beslissingen die 

genomen worden, het belang van het kind steeds een eerste overweging moet zijn. Dit - soms 

beladen - principe brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Want wat het belang van het kind juist 

is, is een complex gegeven en afhankelijk van de context en zal telkens opnieuw voor ieder 

individueel kind bepaald moeten worden. Ook zal de invulling hiervan steeds afhangen van de 

betrokken volwassenen die een bepaalde beslissing moeten nemen. Het is met andere woorden, 

afhankelijk van de interpretatie, maar ook de vooronderstellingen van deze persoon. Een 

moeilijkheid van het belang van het kind, is met name zoals Taefi (2009) stelt, dat dit concept ervoor 

kan zorgen dat bepaalde attitudes van degene die de beslissing neemt heeft, verhuld worden. Een 

intersectionele blik, met de nodige reflectie en aandacht voor machtsrelaties, waarbij ook de eigen 

veronderstellingen meer zichtbaar worden gemaakt, kan dit echter helpen te voorkomen.  

De Algemene Commentaar (2013) rond het belang van het kind stelt dat er met minstens zeven 

elementen rekening gehouden moet worden bij elke belangenbepaling. Twee van deze zeven 

elementen sluiten alvast sterk aan bij de opzet van intersectioneel denken, namelijk: (1) identiteit: 

welke rol spelen kenmerken van de identiteit van het kind bij het nemen van de beslissing?; en (2) 

kwetsbaarheden: hoe wordt er rekening gehouden met mogelijke kwetsbaarheden van het kind?  

Ten derde is er het recht op leven, overleven en ontwikkeling. Dit principe gaat ervan uit dat 

kinderen en jongeren vanwege hun leeftijd bijzondere bescherming nodig hebben. Bovendien 

benadrukt dit principe ook de nood aan bepaalde diensten voor alle kinderen en jongeren om hen bij 

te staan in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld onderwijs. Zoals gesteld vormt leeftijd ook een as van 

identiteit en kan dit bepaalde vormen van uitsluiting met zich meebrengen. Kinderrechten schrijven 

voor dat kinderen en jongeren, ondanks hun leeftijd,  ook actief deel uitmaken van de samenleving 

en erkennen hen als burgers. Intersectionaliteit en kinderrechten kunnen elkaar hierin versterken, 
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gezien intersectionaliteit ook erkent dat we naar de specifieke noden van kinderen en jongeren 

moeten handelen. Niet alle diensten zijn bovendien eerlijk verdeeld over kinderen en jongeren. Zo 

zal het recht op onderwijs niet even eenvoudig te realiseren zijn voor een kind met een beperking die 

bovendien in een meer precaire socio-economische situatie leeft.  

Ten slotte vormt het recht om gehoord te worden het vierde basisbeginsel van het 

Kinderrechtenverdrag. Zo stelt artikel 12 dat elk kind het recht heeft zijn of haar mening te geven 

over zaken die hem of haar aangaan. Die mening moet serieus genomen worden. Het feit dat 

kinderen en jongeren ook erkend worden als dragers van rechten, inclusief het recht om hun stem te 

laten horen, is één van de meest innovatieve elementen van het Kinderrechtenverdrag. Kinderen en 

jongeren worden hierdoor niet enkel meer gezien als mensen in wording, maar ook als volwaardige 

actoren.  

Het recht om gehoord te worden is echter niet eenvoudig te realiseren en staten worstelen dan ook 

met het implementeren van dit recht in de praktijk. Om hieraan tegemoet te komen, publiceerde het 

VN-comité voor de Rechten van het Kind (2009) een algemene commentaar rond participatie en het 

recht om gehoord te worden. Hierin zijn negen aanbevelingen opgenomen om meer betekenisvolle 

participatie mogelijk te maken. Een van deze aanbevelingen stelt de noodzaak van inclusieve 

participatie voorop: alle kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om hun stem te laten horen, 

zonder discriminatie op gelijk welke grond. Dit kunnen we linken aan de theorie van 

intersectionaliteit. Want het is natuurlijk niet omdat het recht om gehoord te worden bestaat, dat 

alle kinderen en jongeren daar evenveel kansen toe krijgen. Belangrijk is dus om hiermee rekening te 

houden, in kaart te brengen welke drempels bestaan voor welke kinderen en jongeren en 

instrumenten te voorzien om die drempels actief tegen te gaan. Zoals de algemene commentaar ook 

stelt, mag de mogelijkheid tot participatie, bestaande patronen van uitsluiting niet versterken. Dit 

vraagt, net zoals bij een intersectionele bril dus, om reflectie over wat die bestaande patronen zijn, 

hoe die tot stand komen en welke machtsdimensies hierbij een rol spelen.  

Om bovenstaande principes toe te passen is er oog nodig voor kinderen en jongeren die niet tot de 

dominante groep behoren. Anders valt te verwachten dat zij te maken zullen. Dit zorgt dan weer 

voor een weerslag op het respecteren van al hun rechten (Plan International, persoonlijke 

communicatie, 2021).  Een intersectionele kijk biedt de kans om de leefwereld van kinderen en 

jongeren in de marge ook afdoende mee te nemen in beleidsvraagstukken. De combinatie van een 

kinderrechtenbenadering en een intersectionele bril kan er dus in belangrijke mate toe bijdragen  dat 

de rechten van alle kinderen en jongeren meer gerespecteerd worden (Uit De Marge, persoonlijke 

communicatie, 2021). 

3.2 Wat met het kindbeeld dat we hanteren en machtsrelaties? 
Hoe kinderrechtenbeleid tot stand komt, heeft veel te maken met de maatschappelijke context en 

hoe we als volwassenen hierin gepositioneerd zijn. Zowel het kindbeeld als macht spelen hierbij een 

belangrijke rol.  

De manier waarop we naar kinderen en jongeren kijken, hoe we met hen omgaan en welke plaats 

we hen toebedelen in de samenleving kunnen we omschrijven als ons ‘kindbeeld’. Dit kindbeeld 
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wordt beïnvloed door maatschappelijke waarden en normen, net zoals de context waarbinnen 

kinderen en volwassenen samenleven.  

Grofweg zijn er twee dominante kindbeelden, namelijk kindbeelden die uitgaan van bescherming en 

kindbeelden die actorschap centraal stellen. Een kindbeeld waarbij uitgegaan wordt van een 

actorschapsperspectief zal kinderen en jongeren bekwaam vinden om hun mening te uiten en 

misschien veel aandacht hebben voor kinderen en jongeren die al vrij mondig zijn (Kenniscentrum 

Kinderrechten, 2016). Indien er eerder vanuit een beschermingsperspectief naar kinderen en 

jongeren gekeken wordt, zal dit bijvoorbeeld mee bepalen in welke mate zij zeggenschap over beleid 

krijgen. Mogelijks betrek je hen als beleidsmaker bijvoorbeeld minder vanwege de angst om hen te 

veel te belasten. 

Welk kindbeeld gehanteerd wordt , bepaalt dus mede gedrag en handelen door professionals. Het 

kindbeeld van beleidsmakers zal dus ook voor een deel bepalen welk beleid gemaakt en 

geïmplementeerd wordt  met betrekking tot kinderen en jongeren. Maar het kan ook bepalen welke 

kinderen en jongeren er op de radar zitten en welke groep kinderen en jongeren niet gezien worden. 

Hetzelfde geldt voor de drempels die zij ervaren: afhankelijk van het kindbeeld dat wordt 

gehanteerd, zal er hier meer of minder van bewustzijn over zijn.   

Een kinderrechtenperspectief nodigt uit om een evenwicht te zoeken tussen deze twee 

benaderingen. Het vraagt om een kindbeeld waarbij we enerzijds kinderen en jongeren vertrouwen 

in wat ze kunnen en waarin we hen anderzijds ondersteunen in wat ze (nog) niet kunnen 

(Kenniscentrum Kinderrechten, 2016). 

Intersectionaliteit nodigt daarnaast  uit om na te denken over welke kinderen en jongeren we al dan 

niet op onze radar hebben, welke kinderen en jongeren niet of minder zichtbaar zijn, maar ook welke 

kinderen en jongeren we benaderen vanuit een perspectief van actorschap en welke kinderen en 

jongeren vanuit beschermingsperspectief en waarom we dat juist doen. Handelen vanuit een 

intersectionele bril zal dus eveneens helpen om bepaalde impliciete veronderstellingen die ieder van 

ons heeft, zelf hebt meer duidelijk te maken, via onder meer reflectie over de eigen positie en 

handelen. Intersectionaliteit helpt onzichtbare groepen meer zichtbaar te maken.  

Ook macht is, net zoals binnen intersectionaliteit, een belangrijk concept wanneer het gaat over 

relaties tussen kinderen, jongeren en volwassenen. Machtsrelaties spelen altijd, zowel tussen 

kinderen en jongeren onderling als tussen kinderen en jongeren en volwassenen. Dit hoeft niet 

negatief te zijn, maar een kinderrechtenbenadering vraagt wel om  hiervan bewust te zijn en als 

beleidsmaker na te denken over de eigen macht en hoe  hiermee om te gaan.  

Door meer bewust te zijn van welk kindbeeld beleidsmakers hanteert, kunnen de eigen assumpties 

in vraag gesteld worden en eigen impliciete veronderstellingen meer expliciet worden gemaakt. Dit 

zorgt er ook voor dat er ook meer bewustwording is over op welke assen van identiteit kinderen en 

jongeren zich bevinden, op welke manier deze assen machtsgeladen zijn en wat voor gevolgen dat 

heeft voor kinderen en jongeren.  
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3.3 Overlappende doelstellingen  
Ten slotte zijn er belangrijke gelijkenissen vast te stellen in de doelstellingen van de intersectionele 

theorie en kinderrechten. Op twee fundamentele vlakken zien we overeenkomsten tussen wat 

intersectionaliteit beoogt en wat kinderrechten trachten te realiseren: namelijk de emancipatie van 

groepen in de samenleving die met uitsluiting te maken hebben en een meer solidaire en 

rechtvaardige samenleving.   

Kinderrechten hebben onder meer als doel om de onmacht van kinderen en jongeren aan te klagen 

en om hun (machts-)positie te versterken. Dit kan enerzijds via het aanmoedigen van degenen die 

over macht beschikken (in dit geval volwassenen) een deel van hun macht uit handen te geven. 

Anderzijds dienen kinderrechten ook om degenen die over minder macht beschikken te versterken 

(en dus te empoweren) (Lembrechts, 2016). 

Ook intersectionaliteit moedigt de ‘machtigen’ aan om zich meer bewust te worden van hun 

machtspositie, en om tegelijkertijd ook een deel van deze macht uit handen te geven, om normen in 

vraag te stellen enom bewust te zijn van die machtsongelijkheden. Ook versterkt het intersectioneel 

kader zij die minder macht hebben. Gezien intersectionaliteit bepaalde (machts-)verhoudingen 

zichtbaar maakt, kan dit ervoor zorgen dat zij versterkt worden in hun streven naar een meer gelijke 

verdeling van macht. Het kan met andere woorden een bron van emancipatie worden voor degene 

die te maken hebben met uitsluitingen.  

Zowel kinderrechten als intersectionaliteit streven bovendien naar een meer solidaire samenleving, 

waar alle burgers (kinderen en jongeren inclusief) volwaardig deel van uitmaken. Kinderrechten 

beogen sociale rechtvaardigheid en menselijke waardigheid voor kinderen en jongeren. Dit houdt 

bijvoorbeeld in dat zij allen voldoende toegang hebben tot voorzieningen om in hun basisbehoeften 

te voorzien, kinderen en jongeren gelijk kunnen deelnemen aan de samenleving, er voldoende 

kwaliteitsvolle woonruimte beschikbaar is en kinderen en jongeren zich maximaal kunnen ontplooien 

vanuit onderwijs. Ook een intersectionele denkwijze vraagt dat er met de noden van alle kinderen en 

jongeren rekening wordt gehouden en dat er in kaart wordt gebracht wat de verschillende dimensies 

van uitsluiting zijn om zo te komen tot een meer gelijkwaardige samenleving voor iedereen. Het 

actief tegengaan van uitsluiting is met andere woorden een achterliggende doelstelling van beiden. 
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4. Het Vlaamse jeugd en Kinderrechtenbeleid vanuit een 
intersectionele bril 
4.1 Intersectionaliteit vraagt om een andere manier van beleidsvoering 
Intersectionaliteit vraagt om een andere manier van beleidsvoering dan we op dit moment gewend 

zijn. Zoals gesteld in de handleiding van ella (2014) kan intersectioneel denken niet iets zijn dat enkel 

‘in de marge’ gebeurt of enkel door bepaalde enthousiaste beleidsmakers.    

Waarom moeten beleidsmakers meer gebruik maken van een intersectionele bril? Omdat op die 

manier hun beleid beter zal aansluiten bij de realiteit en diversiteit in de samenleving en bij de 

onbewuste obstakels die sommige kinderen en jongeren ervaren (Plan International, persoonlijke 

communicatie, 2021). Het niet in acht nemen van de verbondenheid tussen diverse gronden van 

uitsluiting, zal als gevolg hebben dat zowel de definiëring van het beleidsprobleem als oplossingen 

en kansen niet adequaat genoeg zijn of voldoende aansluiten bij de realiteit (Rothenberg, 2003). 

Intersectionaliteit geeft ons de tools om deze verbondenheid en de implicaties hiervan op vlak van 

macht en onderdrukking bloot te leggen en aan te pakken. Een intersectionele bril is daarom een 

extra tool om de rechten binnen het Kinderrechtenverdrag te waarborgen voor alle kinderen en 

jongeren, met aandacht voor al hun ervaringen. 

Zoals eerder vermeld, vraagt een intersectionele kijk om het in beeld brengen van diverse 

mechanismen en de manier waarop ze op elkaar inspelen en elkaar versterken. Beleid daarentegen, 

zoals Wekker (2003) stelt, hanteert vaak een categoriale benadering. Wanneer we dit toepassen op 

beleid met betrekking tot kinderen en jongeren zien we vaak dit: ofwel gaat het bijvoorbeeld 

beleidsmaatregelen die gericht zijn op jonge nieuwkomers, ofwel om kinderen met een beperking. 

Discriminatiegronden worden vaak gescheiden en gestapeld, wat ervoor zorgt dat groepen gezien 

Tussentijds besluit: een intersectionele manier van beleidsvoering met betrekking tot 

kinderrechten, zorgt voor een bredere kijk op de mogelijke kwetsbaarheden waar kinderen en 

jongeren mee te maken krijgen. Het zorgt ervoor dat naast de as leeftijd, ook andere assen zoals 

bijvoorbeeld gender, klasse en onderwijsniveau van ouders in rekening worden gebracht bij het 

uittekenen en uitvoeren van beleid voor kinderen en jongeren. Dit kan er mede voor zorgen dat  

obstakels die veelal onder de oppervlakte liggen, meer zichtbaar worden en dat beleid dus ook 

meer en beter is afgestemd op het leven van diverse kinderen en jongeren in maatschappelijk 

kwetsbare situaties.  

Daarnaast zien we dat er heel wat overlap bestaat tussen de uitgangspunten en doelstellingen 

van het Kinderrechtenverdrag en intersectionaliteit en dat een intersectionele manier van 

denken het respecteren van rechten kan bevorderen. Het loont met andere woorden de moeite 

om bij het vormgeven van een kinderrechtenbeleid waar het bereiken van alle kinderen en 

jongeren centraal staat, ook te vertrekken vanuit een intersectioneel denkkader. 
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worden als een homogeen geheel (ella, 2014). Hierbij wordt er uitgegaan van duidelijk afgrensbare 

en elkaar niet overlappende groepen, wat niet aansluit bij de diversiteit in de samenleving (Wekker, 

2003). Ook zal dit de dominantie van één bepaalde categorie vaak in stand houden en versterken. In 

de realiteit is er echter sprake van diverse categorieën binnen die groepen. Het voeren van dat soort 

‘blind’ beleid, kan echter zorgen voor een versterking van bestaande ongelijkheid (Rothenberg, 

2003). 

Een intersectioneel  jeugd- en kinderrechtenbeleid bestaat uit beleid dat huidige patronen van 

discriminatie en uitsluiting tegengaat waarbij het belang van alle kinderen en jongeren voorop staat. 

Non-discriminatie is één van de vier leidende principes van het Kinderrechtenverdrag. Een 

intersectionele kijk hierop biedt een kader om uitsluiting, machtsrelaties en de invloed van 

verschillen tussen kinderen en jongeren bloot te leggen en aan te pakken. Intersectionaliteit nodigt 

uit om beleid te voeren waarbinnen verschillende groepen kinderen en jongeren een plaats krijgen, 

en waarin de dominantie van één groep niet wordt herbevestigd (Wekker, 2003). Zoals eerder 

gesteld, focust beleid echter vaak eenzijdig op bepaalde kenmerken van groepen kinderen en 

jongeren, en dus niet op het samenspel van deze kenmerken, waardoor sommige uitkomsten en 

machtsverhoudingen niet gezien worden. Antidiscriminatiebeleid zoals we dat nu kennen binnen 

kinderrechtenbeleid is daarom vaak niet toereikend genoeg in het erkennen van de verschillende 

dimensies en machtsrelaties die het leven van kinderen en jongeren mee vorm geven. 

4.2 Vrijetijdsbesteding voor allen – een JKP-prioriteit van naderbij bekeken  
Het Vlaams Jeugd en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) is een transversaal beleidsplan, dat op 

initiatief van de Vlaamse minister van Jeugd, tevens coördinerend minister van kinderrechten, tot 

stand komt en waarin de engagementen van de voltallige Vlaamse regering op vlak van kinderen en 

jongeren tijdens de regeerperiode wordt uiteengezet.  

Het huidige JKP (2020-2024) omvat vijf prioritaire doelstellingen13. Elke prioriteit in het JKP is 

opgedeeld in een aantal tactische en operationele doelstellingen. Voor de prioriteit 

‘vrijetijdsbesteding voor allen’ staan in deze doelstellingen onder meer het wegwerken van drempels 

via participatieve trajecten centraal, evenals het faciliteren van inspirerende praktijken en 

methodieken die inzetten op toeleiding, uitwisseling en ontmoetingen. 

In onderstaande analyse bekijken we in welke mate er reeds sprake is van een intersectionele blik 

binnen deze specifieke prioriteit en op welke vlakken er nog stappen vooruit kunnen gezet worden. 

De finaliteit hiervan is om  via een concrete case aan te geven hoe een intersectionele blik (meer) kan 

worden toegepast binnen het Vlaamse kinderrechtenbeleid.  Hierbij is het belangrijk op te merken 

dat de operationalisering van de acties binnen het JKP nog verder vorm gegeven wordt, via de 

jaarlijkse beleids- en begrotingstoelichting. Onderstaande analyse is dan ook meteen een uitnodiging 

om bij het verder concretiseren van deze acties een intersectionele blik mee te nemen.  

 
13 Het volledige JKP is te vinden via volgende link: https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-
09/JKP2020-2024.pdf. Voor meer info over het JKP, zie ook https://jkp.vlaanderen/  

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-09/JKP2020-2024.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-09/JKP2020-2024.pdf
https://jkp.vlaanderen/
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4.2.1 Een intersectionele aanzet naar vrije tijd voor allen  
Binnen deze prioriteit van het JKP zijn er reeds een aantal elementen terug te vinden die vanuit een 

intersectionele bril aan te moedigen zijn. Ze beantwoorden aan het tegengaan van diverse 

uitsluitingsmechanismen.  

“De Vlaamse overheid ondersteunt en stimuleert de uitwerking van een vrijetijdsbeleid dat 

vertrekt vanuit kruisbestuivingen.” (TD. 4.2, p.36);   

“We stimuleren inspirerende kruisbestuivingen tussen en binnen verschillende sectoren en/of 

beleidsniveaus ter bevordering van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid” (O.D. 4.2.1, p. 37) 

Zo zien we ten eerste dat er heel wat nadruk gelegd wordt op samenwerkingen, op het inzetten op 

kruisbestuivingen en op bruggen maken tussen verschillende sectoren (zoals bijvoorbeeld tussen 

jeugdgulp en jeugdwerk). Een intersectionele aanpak, die werk wil maken van verschillende 

uitsluitingsmechanismen, kiest uitdrukkelijk voor samenwerkingen over diverse organisaties en 

sectoren heen. Door het samenbrengen van verschillende perspectieven, kan er meer 

bewustwording zijn rond eventuele blinde hoeken in beleid. Het erkent dat er samenwerking nodig 

is, om niet alleen in te kunnen spelen op complexe noden van kinderen en jongeren, maar ook om 

expertise uit te wisselen en te delen. Het feit dat het JKP een transversaal plan is en dus over 

beleidsdomeinen heen werkzaam is, biedt ook al heel wat kansen om  intersectioneel te werk te 

gaan (Uit De Marge, persoonlijke communicatie, 2021). 

Een bijkomend positief aspect is dat er binnen deze prioriteit ook gesteld wordt dat er vanuit lokale 

praktijken geleerd moet worden en dat er dus wordt samengewerkt over verschillende 

beleidsniveaus heen. Het samenwerken met lokaal ingebedde organisaties is dan ook cruciaal, gezien 

zij kennis hebben over hoe bepaalde doelgroepen te bereiken en hoe samenwerkingen succesvol 

kunnen worden aangevat (Plan International, persoonlijke communicatie, 2021). Zoals eerder gesteld 

is het belangrijk vanuit een intersectioneel kader om op zoek te gaan naar samenwerkingen waarbij 

expertise gedeeld wordt, gezien het onmogelijk is om op alle assen expert te zijn. Om 

samenwerkingen vlot te laten verlopen, is er echter wel nood aan het structureel uitwisselen van 

informatie, voldoende tijd en afstemming en het samen op voorhand bepalen van de 

gemeenschappelijke uitgangsprincipes (Uit De Marge, persoonlijke communicatie, 2021; Plan 

International, persoonlijke communicatie, 2021).  

“We zetten in op een aanbod voor kinderen en jongeren/jongvolwassenen van de culturele 

buitendiensten. We hebben hierbij aandacht voor kwetsbare groepen en de drempels die zij ervaren. 

Deze nemen we mee in het ontwikkelen van dit aanbod.” (OD. 4.2.2.1, p. 38) 

“We ondersteunen STEM-partnerschappen en de STEM-academie in het verhogen van de aandacht 

voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.” (OD 4.2.2.2, p. 38) 

Ten tweede wordt er regelmatig verwezen naar ‘kwetsbare kinderen en jongeren’ binnen deze 

prioriteit. De doelstellingen zijn er onder meer op gericht om specifieke doelgroepen te bereiken. 

Ook de toegankelijkheid naar bepaalde diensten toe (zoals binnen sport en STEM-trajecten) moet 

verhoogd worden voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, aldus deze prioriteit van het JKP. 

Ook is er aandacht voor het feit dat deze groepen bepaalde drempels ervaren. De nadruk op 
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kinderen en jongeren in kwetsbare situaties is vanuit een intersectionele blik toe te juichen. Op deze 

manier wordt er erkend dat zij zich in een andere situatie bevinden dan de ‘dominante groep’ en dat 

zij speciale noden hebben, waaraan aandacht gegeven moet worden via bepaalde acties en bij het 

ontwikkelen van het aanbod.  

“We betrekken kinderen en jongeren als co-creatoren voor de invulling en vormgeving van 

een vrijetijdsbesteding op vraag en eigen maat” (OD 4.1.1., p. 35) 

Ook de aandacht voor participatie en het betrekken van kinderen en jongeren, die we in bepaalde 

mate terugvinden binnen deze prioriteit van het JKP, is een positief element bekeken vanuit een 

intersectionele aanpak. Binnen de theorie van intersectionaliteit staat het expliciet geven van een 

stem aan degenen die met verschillende uitsluitingsmechanismen te maken krijgen centraal. 

Kinderen en jongeren bevinden zich, alleen al vanwege hun leeftijd, in een positie die ervoor zorgt 

dat zij geen of minder toegang hebben tot bepaalde diensten in de samenleving. Hen betrekken en 

luisteren naar hen stem is dan ook cruciaal, ook om er op die manier voor te zorgen dat het beleid 

wel degelijk voldoende aansluit bij wat ze nodig hebben.  

4.2.2 Hoe vanuit een intersectionele bril mee de prioriteit ‘vrijtetijdsbesteding voor allen’ 
verder realiseren?  
Hoewel er, zoals bovenstaand reeds gesteld, wel degelijk aandacht is voor kwetsbare groepen binnen 

deze prioriteit van het JKP, raden we aan om in de verdere concretisering van de doelstellingen 

voldoende duidelijk te maken over welke kinderen en jongeren het gaat. Binnen deze prioriteit 

worden nu reeds een aantal specifieke groepen van kinderen en jongeren benoemd (zoals kinderen 

met een beperking) maar vaak wordt er ook gesproken over de generieke groep ‘kwetsbare kinderen 

en jongeren’. Om uitsluiting op basis van meerdere kenmerken tegen te gaan, moet duidelijker 

gemaakt worden welke kinderen en jongeren uitsluitingen ervaren, hoe dit hun leven en positie in de 

samenleving bepaalt en wat hiertegen gedaan kan worden (ella, persoonlijke communicatie, 2021). 

Het in kaart brengen van de specifieke noden en hierop inspelen, is hierbij ook noodzakelijk (Plan 

International, persoonlijke communicatie, 2021).  

Hetzelfde geldt voor drempels. Binnen deze prioriteit wordt meermaals de wens uitgesproken om 

drempelverlagend te werk te gaan en er zo voor te zorgen dat meer kinderen en jongeren gebruik 

kunnen maken van het vrijetijdsaanbod. Deze doelstelling is natuurlijk toe te juichen, maar 

duidelijkheid over welke drempels het precies gaat, wat de oorzaken van de drempels zijn, welk 

normatief kader hier eventueel mee gepaard gaat, welke assen van belang zijn om deze drempels in 

kaart te kunnen brengen en hoe deze drempels actief tegengegaan kunnen worden, is noodzakelijk  

in de verdere concretisering van deze prioriteit (ella, persoonlijke communicatie, 2021).  

Ten derde zien we binnen deze prioriteit op dit moment weinig aandacht voor machtsrelaties. Dit 

hangt samen met bovenstaande gebrek aan het zichtbaar maken over welke drempels en welke 

kinderen en jongeren het gaat die extra aandacht nodig hebben. Een intersectionele blik vraagt om 

ook aandacht te hebben voor macht, sociale relaties, privileges en uitsluiting bij de verwezenlijking 

van deze prioriteit, namelijk meer kinderen en jongeren die toegang hebben tot het vrijetijdsaanbod.  

Als vierde element wijzen we op de nood aan het betrekken van kinderen en jongeren. 

Voorafgaande aan de opmaak van het JKP vond er weliswaar een participatief proces plaats, waarin 
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organisaties en kinderen en jongeren input konden geven op de prioriteiten van het JKP. Tijdens de 

uitvoeringsfases worden ook diverse organisaties betrokken die de stem van kinderen en jongeren 

vertegenwoordigen. Een intersectionele aanpak nodigt uit om binnen de concretisering van elke 

doelstelling ook minstens na te gaan hoe er een stem kan gegeven worden aan diverse kinderen en 

jongeren, hoe dit hen verder kan emanciperen, hen meer kan toe leiden naar het vrijetijdsaanbod en 

hoe er gewaarborgd wordt dat ook de meest kwetsbare kinderen en jongeren steeds gehoord 

worden. Wanneer het gaat om het tegengaan van drempels bijvoorbeeld, is het raadzaam om 

kinderen en jongeren die hiermee geconfronteerd worden, zo veel mogelijk te betrekken. Vraag ook 

aan hen hoe het komt dat zij geen aansluiting vinden bij het aanbod bijvoorbeeld (ella, persoonlijke 

communicatie, 2021). Vertrouwen, nabijheid en de nodige tijd hiervoor voorzien, is hierbij cruciaal.  

Ten vijfde is het belangrijk om aandachtig te blijven bij het gebruik en de invulling van de 

terminologie en concepten die te maken hebben met intersectionaliteit. Binnen deze prioriteit 

wordt de term ‘intersectionaliteit’ niet expliciet benoemd. Dit hoeft ook niet om een intersectionele 

manier van werken te garanderen (ella, persoonlijke communicatie, 2021). Wel wordt er gebruik 

gemaakt van termen zoals ‘kruisbestuivingen’ en ‘kruispunten’, bijvoorbeeld bij de tweede tactische 

doelstelling: 

“Een kwaliteitsvol vrijetijdsbeleid heeft oog voor kruispunten waarop kinderen en jongeren zich 

bevinden. We stimuleren daarom een geïntegreerd vrijetijdsbeleid, waarin kruisbestuiving centraal 

staat en waarin sectoren onderling en samen de handen in elkaar slaan om dit te verwezenlijken, op 

Vlaams en (boven)lokaal niveau. Hierdoor maken we vrije tijd op maat voor alle kinderen en 

jongeren.” (p. 36) 

Belangrijk hierbij is de vaststelling dat intersectioneel werken, niet enkel betekent dat men rekening 

houdt met kruispunten en kruisbestuivingen. Het hanteren van deze terminologie kan echter 

verwarrend zijn of de indruk wekken dat er vanuit dit kader gewerkt wordt. Zoals eerder gesteld, is 

het bovendien niet voldoende om discriminatiegronden als het ware ‘op te stapelen’ om van een 

intersectionele blik te spreken. Het is daarnaast evenmin voldoende om in te zetten op 

samenwerkingen op een kruispunt (Uit De Marge, persoonlijke communicatie, 2021). 
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Het gaat er wel om dat meerdere discriminatiegronden samen gezien worden en dat er aandacht is 

voor het effect van die interactie op de positie van kinderen en jongeren in de samenleving en welke 

macht ze hier al dan niet door hebben. Zoals eerder gesteld, zal er afhankelijk van de situatie, 

bepaald moeten worden over welke assen het gaat, aangezien niet alle assens teeds in rekening 

gebracht kunnen worden.  

5. Eerste conclusies, aanbevelingen en reflectievragen  
Dit beleidsadvies toont aan dat een intersectionele kijk niet enkel van belang is voor beleidsmakers 

die bezig zijn met ‘diversiteitsvraagstukken’. Het belangt alle beleidsmakers aan in  het vormgeven 

van de samenleving en vraagt dan ook inspanningen, ook – en misschien wel vooral –  van diegenen 

die bezig zijn met kinderrechten. Want kinderrechten mogen dan misschien wel universeel zijn, de 

manier waarop kinderen en jongeren hun rechten en kindertijd beleven varieert enorm (Hanson & 

Peleg, 2020). Bovendien is intersectionaliteit een manier van denken die behoorlijk wat reflectie en 

inspanning vraagt, wat vanzelfsprekend de nodige uitdagingen met zich meebrengt.  

Een intersectionele aanpak en een kinderrechtenaanpak kennen heel wat raakvlakken, zoals de nood 

aan een transversale aanpak, aandacht voor reflectie en inzetten op een rechtvaardige en solidaire 

samenleving voor alle kinderen en jongeren.  Toch is een intersectionele aanpak ook een 

meerwaarde voor een sterke realisatie van kinderrechten net omdat het dwingt stil te staan bij 

machtsongelijkheden en het samenspel van uitsluitingsmechanismen waar kinderen en jongeren 

mee te maken hebben.  

Intersectionaliteit biedt beleidsmakers een manier om meer bewust te zijn van de diversiteit 

waarmee kinderen en jongeren te maken hebben, op vlak van hun ervaringen en op vlak van hun 

rechten. Het kan ervoor zorgen dat er meer bewustzijn komt voor de complexe identiteiten van 

kinderen en jongeren en de diverse manieren van onderdrukking of privileges waarmee zij te maken 

krijgen, naast de mogelijke uitsluiting vanwege hun kind zijn (Hanson & Peleg, 2020).   

De toepassing van een intersectionele blik binnen beleid is niet eenvoudig. Toch zijn er manieren om 

deze denkwijze meer in te bouwen binnen beleidsvormingsprocessen waar kinderen en jongeren 

Tussentijds besluit: Het in acht nemen van diverse assen van identiteit en de interactie van 

deze assen op vlak van (machts-)ongelijkheid binnen beleid op vlak van kinderrechten, kan 

vanwege veschillende elementen bijdragen tot het realiseren van rechten van kinderen en 

jongeren zoals vervat in het Kinderrechtenverdrag.  

Wanneer we kijken naar het Vlaamse JKP en meer bepaald naar de prioriteit vrije 

tijdsbesteding voor allen, zien we dat er al heel wat elementen aanwezig zijn die aansluiten bij 

een intersectioneel kader, zoals de aandacht voor samenwerkingen, voor kinderen en jongeren 

in kwetsbare situaties en het geven van een stem aan kinderen en jongeren. Toch zijn er nog 

verscheidene mogelijkheden om meer te vertrekken van een intersectionele bril bij het verder 

vorm geven van deze prioriteit. Het expliciet benoemen van drempels en van over welke 

kinderen en jongeren het gaat die met uitsluiting en machtsongelijkheid te maken krijgen is 

daar één van.  
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centraal staan. We maken in wat volgt een onderscheid tussen aanbevelingen op het individueel 

niveau van beleidsmakers en op het overkoepelend beleidsniveau.  

Er zijn een aantal manieren die individuele (Vlaamse) beleidsmakers kunnen toepassen in hun eigen 

werk om jeugd- en kinderrechtenbeleid op intersectionele wijze vorm te geven:  

- Wees aandachtig voor de verschillen tussen kinderen/jongeren: kinderen en jongeren zijn 

geen homogene groep, maar kennen onderling heel wat verschillen op basis van 

bovenstaande besproken kenmerken. Denk als beleidsmaker na over deze verschillen en 

breng in kaart wat deze verschillen betekenen op vlak van uitsluiting, drempels en macht én 

wat het samenspel van verschillende kenmerken betekent.  

 

- Denk na over de norm/standaard die je hanteert: ga na wie de impliciete beleidssubjecten 

zijn in je beleidsteksten. Met andere woorden: welk kinderen en jongeren worden bij het 

maken en uitvoeren van beleid als standaard genomen? Houd je steeds de noden in het 

achterhoofd van kinderen met een migratie-achtergrond die in armoede wonen, of denk je 

(impliciet) voornamelijk aan autochtone kinderen die behoren tot de middenklasse? 

Afhankelijk van welk perspectief je hanteert, zal de uitkomst van je beleid waarschijnlijk 

anders zijn. Wekker (2003) geeft aan dat het in verschillende opzichten beter zou zijn om bij 

alle beleidsteksten een burger (in dit geval kind of jongere) te hanteren die afwijkt van de 

norm. Beleidsmakers kunnen hierbij zich ook de vraag stellen wat ze nodig hebben om zich in 

te leven in diverse situaties.  

 

- Stel de andere vraag: deze methode van Matsuda (1991) helpt je na te gaan welke andere 

dimensies er mogelijks meespelen bij een situatie van uitsluiting (ella, 2014). Concreet 

betekent dit dat je bijvoorbeeld bij elke situatie van seksisme ook nagaat of er sprake is van 

racisme of een andere vorm van discriminatie (Of bijvoorbeeld in een situatie van racisme: ‘is 

er sprake van een klasse-dimensie?, Op welke vlakken ervaren kinderen en jongeren een 

bepaalde behandeling vanuit het referentiekader van volwassenen? ‘Is er sprake van 

leeftijdsdiscriminatie voor kinderen en jongeren?, enz.). Op deze manier krijg je meer zicht op 

de verschillende sociale dimensies en hoe die een rol spelen.  

 

- Betrek kinderen en jongeren: kinderen en jongeren zijn zich vaak bewust van mechanismen 

van uitsluiting en discriminatie. Een intersectionele aanpak, vraagt net zoals een 

kinderrechtenbenadering om kinderen en jongeren op structurele wijze te betrekken bij de 

discussie over hoe we dit tegen kunnen gaan (Uit De Marge, persoonlijke communicatie, 

2021). Vul niet in hun plaats in hoe dit hun leven mee vorm geeft, maar vraag het hen zelf. 

Betrek hen ook bij het formuleren van oplossingen om dit tegen te gaan.   

 

- Bouw reflectiemomenten in: beleid intersectioneel vormgeven is geen eenvoudige taak. Het 

vraagt onder meer om een gewijzigde manier van kijken naar de doelgroepen van beleid, 

aandacht voor degenen die mogelijks uit de boot vallen en wat de redenen daarvoor kunnen 

zijn. Maar het vraagt ook om na te denken over je eigen manier van kijken en het in vraag 

stellen van je eigen positie in de samenleving, wat geen eenvoudige taak is (Uit De Marge, 

persoonlijke communicatie, 2021). De manier waarop jij of de structuur waarin je werkzaam 

bent bepaalde zaken invult, zal namelijk grote gevolgen hebben voor het beleid dat 

ontwikkeld wordt. Voldoende reflectie in verschillende fases van het beleidsproces is dus 
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noodzakelijk. Zoals ella (2014) stelt, gaat het ook om principes in vraag te stellen die al lang 

als vanzelfsprekend worden beschouwd.  

 

De volgende aanbevelingen situeren zich meer op het overkoepelend niveau en vragen inspanningen 

van overheden en instellingen, en niet zozeer van individuen: 

- Maak uitgesplitste data nog meer beschikbaar: om beleid te ontwikkelen, wordt er vaak 

gebruik gemaakt van cijfermateriaal en data. Cijfergegevens voeden niet alleen beleid, maar 

zijn ook een manier om beleid te evalueren en te monitoren (denk maar bijvoorbeeld aan de 

Vlaamse Kinderrechtenmonitor). Vaak zijn data echter niet opgesplitst naar verschillende 

groepen (zoals gender of afkomst). Dit zorgt ervoor dat een deel van de werkelijkheid onder 

de radar blijft. Om ongelijkheid meer zichtbaar te maken, is het gebruik van gekruiste data en 

tabellen noodzakelijk (ella, persoonlijke communicatie, 2021). 

 

- Ontwikkel, stel beschikbaar en verspreid actief kennis rond intersectionaliteit: deze manier van 

denken en handelen, blijft voor velen onbekend terrein. Dit geldt ook voor beleidsmakers die 

op één of andere manier met kinderrechten bezig zijn. Investeer als overheid dan ook in 

meer kennis over intersectionaliteit, voor iedereen die in zijn of haar beleidsdomeinen 

invloed uitoefent op het leven van kinderen en jongeren. Het expertisecentrum ella biedt 

heel wat vormingen aan om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld naar de aanspreekpunten 

jeugd- en kinderrechtenbeleid toe. Wees ervan bewust dat het tijd kost om vertrouwd te 

geraken met deze manier van denken (Uit De Marge, persoonlijke communicatie, 2021).  

 

- Faciliteer en versterk partnerschappen: een intersectionele manier van werken is bij uitstek 

een bevoegdheidsoverschrijdende werkwijze. Een overheid die op intersectionele wijze wil 

werken, zou dit dan ook moeten aanmoedigen en faciliteren. Zoals ella (2014) stelt, vraagt 

een intersectionele werkwijze om sterke partnerschappen en allianties om ongelijkheden 

aan te pakken. Het is als organisatie onmogelijk om werkzaam te zijn op alle dimensies van 

sociale uitsluiting. Daarom is het net belangrijk dat organisaties samenwerken en kennis en 

expertise met elkaar uitwisselen. Overheden kunnen deze manier van werken, die vaak botst 

met huidige formele structuren en subsidiekanalen, vergemakkelijken, door samenwerkingen 

over bevoegdheidsdomeinen heen meer mogelijk te maken. Bovendien kan de overheid hier 

zelf nog meer op inzetten, door blijvend actief  middenveldorganisaties te betrekken (Plan 

International, persoonlijke communicatie, 2021).  
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6.Vervolg intersectionaliteit en kinderrechten: tijd voor 
verdere verdieping?   
Dit advies biedt een eerste aanzet tot het verbinden van het Vlaamse kinderrechtenbeleid met een 

intersectionele aanpak. Na afronding van dit advies blijven er nog heel wat relevante vragen 

onbeantwoord of vereisen deze nog een uitgebreider antwoord, zoals:  

- Hoe kunnen een intersectionele werkwijze en een kinderrechtenbenadering elkaar nog 

verder versterken?  

- Waar bevinden zich moeilijkheden, wanneer je vanuit een intersectionele bril verder aan 

kinderrechten tracht te werken?  

- Hoe kunnen we andere domeinen waar kinderrechten ook een centrale rol spelen, zoals 

onderwijs, verbinden met een intersectioneel kader?  

- In welke mate gebruiken Vlaamse beleidsmakers op dit moment een intersectionele bril bij 

het vormgeven van hun beleid? Waarom gebeurt dit wel of waarom niet? Wat is hiervoor 

nodig?  

Deze en andere vragen zouden in een vervolgstudie of volgend beleidsadvies verder geëxploreerd 

kunnen worden. Dit kan een volgende stap zijn in het vormgeven van het Vlaamse jeugd- en 

kinderrechtenbeleid vanuit een intersectioneel kader, om op die manier bij te dragen aan een 

Reflectievragen  
Volgende vragen moeten beleidsmakers helpen de realiteit en diversiteit onder kinderen 

en jongeren niet uit het oog te verliezen, maar ook om hun beleid maar vanuit een 

intersectionele bril vorm te geven:  

- Hoe worden kinderen en jongeren volgens jou geconfronteerd met dynamieken 

van uitsluiting op basis van etniciteit, gender, klasse, handicap, enz.?  Hoe worden 

zij geconfronteerd met uitsluiting op basis van verschillende kenmerken? Hoe kan 

jouw beleid dit trachten tegen te gaan? 

 

- Welke kinderen of jongeren houd jij voornamelijk voor ogen bij het vormgeven van 

beleid? Waarom net die kinderen en jongeren en anderen niet?  

 

- Welke kinderen en jongeren staan voornamelijk centraal in campagnes, 

beleidsdocumenten en praktijken rond het realiseren van kinderrechten? Welke 

kinderen en jongeren worden weinig hierbij weinig betrokken of staan hierbij 

weinig centraal? Hoe komt dat volgens jou? 

 

- Hoe zorg je ervoor dat je je als beleidsmaker voldoende kan inleven in de 

leefwereld van andere groepen, waartoe je zelf niet behoort? Hoe doen jouw 

collega’s dit en kan je hieruit iets leren?  
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kinderrechtenbeleid in Vlaanderen dat structureel drempels, op basis van gender, klasse, etnische 

afkomst, enz. voor alle kinderen en jongeren tracht weg te werken. Want niet actief inzetten op het 

tegengaan van discriminatie en uitsluiting, zal steeds in strijd blijven met kinderrechten.  
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Bijlagen 
Bijlage 1: Vragenlijst experteninterview rond intersectionaliteit  
 

1. Algemene vragen rond intersectionaliteit 

 

- Kan u uitleggen hoe u het begrip intersectionaliteit zou omschrijven? Zijn er bepaalde 

concepten die centraal staan binnen deze manier van denken?  

 

- Waarom is dit een belangrijk kader voor beleidsmakers?  Heb je een voorbeeld van een 

beleidsmaatregel/plan waar het intersectioneel denken volgens u geslaagd is toegepast? 

 

- Welke kansen brengt een intersectionele blik met zich mee?  

 

- Welke uitdagingen brengt een intersectionele blik met zich mee?  

 

- Hoe zorg je dat iedereen vanuit een intersectionele blik vertrekt? En wat is daarvoor nodig? 

Waarop loopt samenwerking vanuit een intersectionele aanpak soms mis?  

 

 

2. Vragen rond intersectionaliteit en kinderrechten  

 

- Wat is volgens u de link tussen intersectionaliteit en kinderrechten? Waarom is 

intersectionaliteit ook relevant voor het realiseren van kinderrechten?  

 

- In welke mate kan een intersectionele bril een aanvulling vormen op het Verdrag voor de 

Rechten van het Kind?  

 

- Hoe kan kinderrechtenbeleid volgens u meer op intersectionele wijze worden vorm gegeven? 

Wat is daarvoor nodig? In welke mate denkt u dat dit momenteel in Vlaanderen al het geval 

is?  

 

- Kent u goede praktijken/voorbeelden waarbij kinderen en jongeren of kinderrechten en 

intersectionaliteit samen komen?  

 

3. Vragen rond JKP en prioriteit van vrije tijd  

 

- Niet alle kinderen en jongeren hebben in dezelfde mate toegang tot vrije tijdsactiviteiten. De 

prioriteit ‘vrije tijdsbesteding voor allen’ van het Jeugd en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) wil 
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dit actief tegen gaan. Als je vertrekt vanuit een intersectionele bril, hoe ga je dan aan de slag 

met zo’n prioriteit? Wat zou het uitgangspunt of -punten moeten zijn?  

 

- De Vlaamse overheid wil werk maken van een inclusief en divers vrijetijdsbeleid en daarbij 

vertrekken vanuit kinderen en jongeren. Welke concepten binnen de theorie van 

intersectionaliteit zijn volgens u hierbij belangrijk?  

 

- De Vlaamse overheid wil drempelverlagend werken om zo meer kinderen en jongeren 

toegang te verlenen tot vrijetijdsactiviteiten. Is dit vanuit een intersectioneel kader een 

passende wijze om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk kinderen en jongeren toegang 

hebben tot het vrije tijdsaanbod? Of zijn er nog andere invalshoeken van belang?  

 

 

 

 


