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Samenvatting

Dit jaar viert het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties zijn 25e ver-
jaardag. Eén van de sleutelbepaling van het verdrag is artikel 3 lid 1. Dit artikel 
heeft als strekking dat de belangen van het kind een eerste overweging moeten 
zijn bij alle besluiten waarmee het kind te maken kan krijgen. 
Als het vermoeden bestaat dat het kind wordt verwaarloosd of mishandeld,  is 
een van de eerste vragen of de veiligheid van het kind ‘thuis’ beschermd kan 
worden of dat het kind in een alternatieve vorm van opvang moet worden ge-
plaatst om de veiligheid en diens ontwikkeling te beschermen. Deze bijdrage 
presenteert een multidisciplinaire pedagogische-juridische methodiek die ge-
bruikt kan worden een dergelijke vraag te onderzoeken en een besluit te nemen 
waarbij het belang van het kind werkelijk eerste overweging is. Hierbij worden  
juridische en pedagogische inzichten  gecombineerd en kinderrechten in be-
schouwing worden genomen. De methodiek kan worden  uitgewerkt  voor alle 
soorten besluiten en alle rechtsgebieden in de Nederlandse, Europese en mon-
diale context die de belangen van het kind raken. 
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Inleiding

Op 20 november 2014 vierden we het 25-jarig bestaan van het Kinderrechten-
verdrag (VRK)1. Internationaal is in de afgelopen decennia de belangstelling 
voor de betekenis van het verdrag sterk gegroeid. De EU heeft kinderrechten 
op de agenda gezet en er wordt consistent beleid ontwikkeld om kinderrech-
ten op Europees niveau te implementeren (Visser-Schuurman, 2009). Dit werkt 
door in de lidstaten. Hierbij is aandacht voor een benadering van kinderrechten 
vanuit een interdisciplinair gedragswetenschappelijk-juridisch perspectief (zie 
onder andere Reynaert, Roose, Vandenhole, & Vlieghe, 2011; Van Crombrugge, 
Vandenhole, & Willems, 2008). Deze aandacht blijft in Nederland echter achter 
binnen het veld van de (ortho)pedagogische praktijk. Hoewel de Nederlandse 
Vereniging van Onderwijskundigen en Pedagogen (NVO) in haar beroepscode 
verwijst naar de rechten van kinderen (NVO, 2008) leeft het kinderrechten-
verdrag niet erg in het werkveld. Het verdrag is in de eerste plaats een juri-
disch document. Toch ligt er juist voor deze disciplines een belangrijke taak. Bij 
uitstek (ortho)pedagogen kunnen op basis van hun expertise ten aanzien van 
kinderen, hun ontwikkeling, gedrag en leefomgeving betekenis verlenen aan de 
juridische bepalingen van het kinderrechtenverdrag. Hierdoor kunnen kinder-
rechten en (ortho)pedagogische inzichten hand in hand gaan. In deze bijdrage 
vindt u een voorbeeld van hoe aan artikel 3 lid 1 van het kinderrechtenverdrag 
vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief betekenis kan worden verleend 
voor de praktijk van de (ortho)pedagogiek. Artikel 3 lid 1 heeft als strekking dat 
de belangen van het kind een eerste overweging dienen te zijn bij alle besluiten 
die de belangen van het kind kunnen raken. Op 29 mei 2013 heeft het Comité 
voor de Rechten van het Kind General Comment nummer 14 (GC nr. 14) uitge-
bracht over hoe deze specifieke bepaling geïnterpreteerd moet worden en hoe 
beleid conform hiermee moet worden vormgegeven2. Volgens dit GC moet in 
iedere procedure voor ieder individueel kind een assessment van diens belan-
gen plaatsvinden als het om een besluit gaat dat de belangen van het kind kan 
raken. De assessment moet zijn toegesneden op de specifieke kwestie die speelt. 

In deze bijdrage wordt -op hoofdlijnen- ingegaan op hoe de belangen van 
het kind in navolging van GC nr. 14 kunnen worden onderzocht en vastgesteld 
als er sprake is van een vermoeden van kindermishandeling of verwaarlozing. 
Hierbij ligt het accent op hoe een assessment eruit moet zien als de vraag speelt 
of het kind bij de ouder(s) kan blijven wonen of uit huis moet worden geplaatst 
om zijn of haar veiligheid en ontwikkelingsperspectief te beschermen.

De bijdrage is als volgt opgebouwd: eerst zal worden ingegaan op de bete-
kenis van artikel 3 lid 1 van het kinderrechtenverdrag voor de pedagogische 
praktijk (2). Hierna wordt het model Belang van het Kind en voorwaarden voor 
ontwikkeling geïntroduceerd waarbij GC nr. 14 op hoofdlijnen wordt bespro-
ken (3). GC nr. 14 wordt vervolgens meer gedetailleerd uitgewerkt voor kin-
dermishandelings- en verwaarlozingszaken. Hierbij wordt ingegaan op hoe een 
assessment van het belang van het kind volgens de systematiek van het GC 
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nr. 14 kan worden vormgegeven bij vermoedens van kindermishandeling of 
verwaarlozing en de vraag of de veiligheid van het kind thuis gewaarborgd kan 
worden (4). De bijdrage sluit af met enkele opmerkingen (5).

De betekenis van artikel 3 lid 1 Kinderrechtenverdrag voor de pedagogische praktijk

Met het Verdrag voor de Rechten van het Kind (VRK) van de Verenigde Naties 
(VN) is 25 jaar geleden een mondiaal normatief juridisch kader ontwikkeld van 
kinderrechten. Dit kader richt zich op de verplichtingen van staten om het 
welzijn van het kind te beschermen en diens ontwikkeling te waarborgen. Het 
VN-Comité voor de rechten van het kind toetst of staten het verdrag naleven 
en geeft staten aanwijzingen voor verbeteringen. Europese wet-, regelgeving en 
beleid baseren zich op de uitgangspunten van het kinderrechtenverdrag. Deze 
uitgangspunten worden bepaald door de vier kernartikelen (te weten de artike-
len 2, 3, 6, 12) van het verdrag die in onderlinge samenhang moeten worden 
bezien. Zij vormen het interpretatiekader en toetsingskader voor toepassing van 
de overige bepalingen van het verdrag. De belangen van het kind (artikel 3 
VRK) worden bepaald door diens mogelijkheden om zich te kunnen ontwikke-
len (artikel 6 VRK). De visie van het kind moet worden meegewogen in beslui-
ten die deze belangen raken (artikel 12 VRK) en kinderen moeten hierin gelijk 
behandeld worden (artikel 2 VRK) (Kalverboer, 2013). 

Niet alleen in het recht, ook in de Westerse (ortho)pedagogische praktijk 
staan belangen van het kind voorop. Bij alle (be)handelingen en alle beslui-
ten die onderwijskundigen en pedagogen nemen, moeten zij de belangen van 
kinderen als eerste overweging nemen ter onderbouwing van hun handelen 
(NVO, 2008). Belangen van kinderen kunnen aldus vanuit een interdisciplinair 
orthopedagogische/ juridische perspectief worden bezien (Kalverboer, 2013). 
Als men dit doet dan kan men stellen dat de belangen van het kind (art. 3 VRK) 
zijn gericht op diens (holistische) ontwikkeling tot volwassenheid (art. 6 VRK) 
binnen de culturele en sociaal maatschappelijke context van de samenleving 
waarin het kind opgroeit. Hierbij moet het kind kunnen participeren in de be-
sluiten die voor hem of haar belangrijk zijn (art. 12 VRK) en wordt het kind 
gelijk behandeld ten opzichte van andere kinderen (art. 2 VRK). De opvoeding 
van het kind eindigt als het zich heeft ontwikkeld tot volwassenheid en zich 
een plaats kan verwerven in de samenleving (Kalverboer, 2013). Het belang van 
het kind wordt overigens niet alleen bepaald door diens recht op ontwikkeling 
maar ook door diens recht op het beleven van een goede kindertijd (Grietens, 
2011; Kalverboer, 2013). Als een kind een goede kindertijd ervaart en de moge-
lijkheid heeft zich op positieve wijze te ontwikkelen tot volwassenheid, dient 
dit zijn of haar belangen. Het model Belang van het kind en voorwaarden voor 
ontwikkeling (Best Interests of the Child model) geeft aan hoe de kwaliteit van 
de leefomgeving van het kind eruit moet zien om de beleving van de kindertijd 
en het ontwikkelingsperspectief van het kind te waarborgen (Kalverboer, 2013; 
Kalverboer & Zijlstra, 2006; Zijlstra, 2012).
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Het model Belang van het kind en voorwaarden voor ontwikkeling (Kalverboer & 
Zijlstra, 2006)

In een gezamenlijke studie van Kalverboer en Zijlstra (2006) is het Best Interests 
of the Child (BIC)-model ontwikkeld. Het BIC-model bouwt voort op de lijst 
van ontwikkelingsvoorwaarden van Heiner en Bartels (1989) en is gebaseerd op 
een overzichtsstudie naar beschermende en risicofactoren in de leefomgeving 
van het kind (Kalverboer & Zijlstra, 2006; Zijlstra, 2012). Het model bestaat uit 
14 opvoedingscondities die in het leven van het kind van voldoende kwaliteit 
moeten zijn om het kind een goede kindertijd te laten beleven en diens ontwik-
keling te waarborgen. Samen staan de condities voor de kwaliteit van de op-
voedingsomgeving (zie figuur 1). Als de opvoedingscondities over een langere 
periode van voldoende kwaliteit zijn, is sprake van continuïteit en stabiliteit. 
Het kind groeit op in een kwalitatief goede leefomgeving en kan zich ontwik-
kelen (Kalverboer, 2013; Kalverboer & Zijlstra, 2006). Als de condities over een 
langere periode van onvoldoende kwaliteit zijn, kan dit het kind schaden in 
zijn ontwikkeling en beleving van de kindertijd. Dit geldt in het bijzonder voor 
kwetsbare kinderen.

Figuur 1 Het BIC-model

Familie 

Actuele situatie
Fysiek welzijn
1. Adequate verzorging
 Adequate verzorging is de zorg voor gezondheid en fysiek welbevingen (bijvoorbeeld 

het bieden van ruimte, verwarming, kleding, persoonlijk eigendom, voeding, inko-
men enz) passend bij het kind. Daarnaast ervaren de ouders geen zorgen met betrek-
king tot deze conditie.

2. Veilige fysieke directe omgeving
 Een veilige fysieke directe omgeving biedt lichamelijke bescherming aan het kind. 

Dat betekent afwezigheid van gevaar in woning en omgeving, afwezigheid van bed-
reigende toxische invloeden, afwezigheid van mishandeling en afwezigheid van 
geweld in de directe omgeving van het kind. 

Opvoeding
3. Affectief klimaat
 Een affectief klimaat impliceert geborgenheid, steun en begrip van de ouder, passend 

bij het kind en tot uiting komend in de relatie die het kind met zijn ouder heeft. 
4. Een ondersteunende flexibele opvoedingsstructuur
 Een ondersteunende flexibele opvoedingsstructuur omvat verschillende aspecten zo-

als:
	 •	 	Voldoende	regelmaat	in	het	leven	van	alle	dag;
	 •	 	Aanmoediging,	stimulering,	geven	van	instructies	en	het	stellen	van	realistische	

eisen; 
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	 •	 	Het	stellen	van	grenzen,	het	geven	van	regels,	het	geven	van	inzicht	in	en	argu-
menten voor de gestelde grenzen en regels;

	 •	 	Het	uitoefenen	van	controle	op	het	gedrag	van	het	kind;
	 •	 	Het	voldoende	ruimte	laten	aan	het	kind	voor	eigen	wensen	en	vrijheid	voor	eigen	

initiatief en experimenteren, even als de vrijheid om over de structuur te (leren) 
onderhandelen;

	 •	 	Het	kind	krijgt	niet	meer	verantwoordelijkheid	dan	hij	aankan	en	ervaart	zo	binnen	
die begrenzing de gevolgen van zijn gedrag, leert zo de gevolgen in te schatten en 
zijn gedrag af te wegen. 

5. Adequaat voorbeeldgedrag ouder
 Het kind neemt gedrag, optreden, waarden en normen van zijn ouders over die nu en 

later van belang zijn. 
6. Interesse
 Het tonen van belangstelling voor het kind en zijn leefwereld door de ouder.

Gezin; toekomst en verleden
7. Continuïteit in opvoeding en verzorging, toekomstperspectief
 Een ouder verzorgt het kind en voedt het zodanig op dat er hechting optreedt. Het 

basisvertrouwen dat ontstaat wordt in stand gehouden door de beschikbaarheid van 
de ouder. Het kind ervaart een toekomstperspectief. 

Samenleving: huidige situatie
8. Veilige fysieke wijdere omgeving
 De buurt waarin het kind opgroeit is veilig evenals de samenleving. Criminaliteit, 

oorlogen, natuurrampen, (bedreigende) besmettelijke ziekten e.d. zijn afwezig. 
9. Respect
 De behoeften, wensen, gevoelens en verlangens van het kind worden serieus ge-

nomen door de omgeving van het kind. 
10. Sociaal netwerk
 Het kind (gezin) heeft diverse steunbronnen in zijn omgeving waarop hij een beroep 

kan doen.
11. Educatie
 Het kind krijgt scholing en opleiding en de gelegenheid tot het ontplooien van tal-

enten (bijvoorbeeld sport of muziek). 
12. Contact met vrienden en leeftijdsgenoten
 Het kind heeft omgang met andere kinderen in gevarieerde situaties passend bij de 

belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van het kind.
13. Adequaat voorbeeldgedrag in de samenleving 
 Het kind komt in contact met andere kinderen en volwassenen van wie hij gedrag, 

optreden, waarden en normen kan overnemen die voor hem nu en later van belang 
zijn. 

Samenleving: toekomst en verleden 
14. Stabiliteit in levensomstandigheden, toekomstperspectief 
 De omgeving verandert niet onvoorzien en plotseling. Optredende veranderingen 

komen aangekondigd en zijn inzichtelijk voor het kind. Identificatiefiguren en steun-
bronnen blijven bestaan, evenals de mogelijkheid tot het aangaan van relaties door 
eenheid van taal. De samenleving biedt het kind een toekomstperspectief.
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De BIC-methodiek voor de beoordeling van het belang van het kind 

Aan het BIC-model zijn twee vragenlijsten ontleend waarmee zowel de profes-
sional als ook het bij het besluit betrokken kind de kwaliteit van de opvoe-
dingsomgeving van het kind kan beoordelen en vergelijken met de situatie die 
ontstaat als een specifiek besluit genomen wordt. Met beide vragenlijsten kan 
per ontwikkelingsconditie worden bepaald welke artikelen uit het kinderrech-
tenverdrag geschonden worden als de kwaliteit van betreffende conditie onvol-
doende is. (Kalverboer & Zijlstra, 2006; Ten Brummelaar, Kalverboer, Harder, 
Post, Zijlstra, & Knorth, 2014). Op basis van besluitvormingsregels die ontleend 
zijn aan de kernartikelen van het kinderrechtenverdrag wordt gekozen voor het 
alternatief dat het kind de beste kindertijd en de beste ontwikkelingskansen 
biedt. 

Het VN Kinderrechtencomité over artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag

In 2011 hebben de gezamenlijke Nederlandse Non Gouvermentele kinderrech-
tenorganisaties (NGO’s) de BIC-methodiek voorgedragen bij het VN-Kinder-
rechtencomité om een bijdrage te leveren aan de discussie over de inhoud van 
artikel 3. Het Comité heeft in het op 29 mei 2013 uitgebrachte GC nr. 14 de 
BIC-methodiek in die tekst geïntegreerd. 

GC nr. 14 geeft aan dat de assessment (‘belang van het kind’-beoordeling) en 
de vaststelling (determination) van het ‘belang van het kind’ op zeer systemati-
sche wijze moet plaatsvinden. Er worden specifieke materiële en formele eisen 
gesteld om tot een goede assessment en een goede vaststelling te komen. Het 
VN-kinderrechtencomité geeft aan dat voor iedere besluitvormingsprocedure moet 
worden bepaald wat de relevante elementen zijn van het ‘belang van het kind’-
assessment (GC nr. 14 para 46, p. 12). Aan de elementen moet betekenis worden 
verleend en onderling gewicht worden toegekend (GC nr. 14 para 46, p. 12). Er 
moet een procedure worden gevolgd die wettelijke garanties en een juiste toepas-
sing van het recht verzekert waarbij juridische waarborgen ervoor zorgen dat het 
‘belang van het kind’ in het besluit een eerste overweging zal zijn (GC nr. 14 para 
46, p. 12). Vaststelling van het ‘belang van het kind’ gebeurt in iedere individuele 
zaak en beoordeling vindt plaats in het licht van de specifieke omstandigheden, 
de sociaal culturele context en individuele kenmerken van ieder kind waarbij alle 
relevante elementen worden gewogen (GC nr. 14 para 46-49, p. 12 en GC nr. 14 
para 80-83, p. 17-18). Degenen die het besluit nemen, moeten rekening hou-
den met de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind: continuïteit en stabiliteit 
van de huidige en toekomstige situatie moet worden beoordeeld (GC nr. 14 
para 84, p. 18). De elementen hebben betrekking op de kenmerken van het kind  
(GC nr. 14 para 55-57, p. 13-14) en op de sociale en culturele context waarin het 
kind opgroeit (GC nr. 14 para 48, p. 12). Overige elementen die belangrijk ge-
acht worden om mee te nemen in het assessment zijn: het behoud van de fami-
liaire omgeving en het handhaven van banden en relaties met familie, vrienden 
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en kennissen (GC nr. 14 para 58-70, p. 14-15), zorg, bescherming en veiligheid 
van het kind (GC nr. 14 para 71-74, p. 15-16), de situatie van kwetsbaarheid 
(GC nr. 14 para 75-76, p. 16-17 en het recht op onderwijs (GC nr. 14 para 79, 
p. 17). Verder moet het ‘belang van het kind’ worden onderzocht door profes-
sionals, met verstand van de ontwikkeling van kinderen, bij voorkeur door een 
multidisciplinair team (GC nr. 14 para 94, p. 20). In het kader van de ‘belang 
van het kind’-beoordeling moet het kind zijn of haar zienswijze/visie kunnen 
geven en hieraan moet passend gewicht worden toegekend (GC nr. 14, para 
53-54, p. 13 en GC nr. 14 para 88-89, p. 18). Wanneer een besluit niet in lijn is 
met het ‘belang van het kind’, moet deugdelijk gemotiveerd worden waarom 
andere belangen zwaarder wegen (GC nr. 14 para 97, p. 20). Kinderen moeten 
de mogelijkheid krijgen om tegen een besluit in beroep te gaan en bij conflicte-
rende belangen, moeten ze een specifieke belangenvertegenwoordiger kunnen 
inschakelen (GC nr. 14 para 98, p. 20 en GC nr. 14 para 96, p. 20)(Kalverboer 
& Beltman, 2014).

Een voorbeeld van hoe een assessment rond kindermishandeling en verwaarlozing 
eruit moet zien als de richtlijnen van GC nr. 14 worden gevolgd

Als er sprake is van een vermoeden van kindermishandeling, is een van de eer-
ste vragen die beantwoord moet worden of de veiligheid van het kind in de 
thuissituatie voldoende beschermd kan worden of dat het kind uit huis ge-
plaatst moet worden om diens veiligheid en ontwikkeling te waarborgen. Om 
deze vraag te beantwoorden moet vastgesteld worden of de ouder(s) door han-
delen of nalaten hun kind schade toebrengen. Tevens dient te worden vast-
gesteld of er signalen zijn in het gedrag of het uiterlijk van het kind die kun-
nen wijzen op mishandeling of verwaarlozing. Daarnaast moeten we weten 
wat de gevolgen van de mishandeling of verwaarlozing kunnen zijn voor de 
toekomst van het kind en waarom de ouders niet in staat zijn om hun kind 
te beschermen. De risico’s voor de veiligheid van het kind moeten niet alleen 
voor de directe toekomst maar ook voor de langere termijn worden onderzocht  
(Ten Berge, et al., 2012).

Figuur 2 geeft een schematische weergave van hoe een belang-van-het-kind-
assessment en een belang-van-het kind-vaststelling kan worden vormgegeven 
als de vraag speelt of het kind uit huis moet worden geplaatst in verband met 
zijn of haar veiligheid. De keuze en inhoud van de elementen van de assess-
ment is ontleend aan literatuur over mishandeling en verwaarlozing, de BIC-
methodiek en aan wat GC nr. 14 voorschrijft. Dit laatste betekent dat er ook 
enkele elementen in de figuur zijn opgenomen die volgens het comité altijd 
onderdeel moeten uitmaken van de assessment en niet specifiek van toepassing 
zijn op mishandelings- en verwaarlozingszaken (Dubowitz, 2011; Kalverboer, 
2013; Kalverboer & Zijlstra, 2006; Reece, 2011; Ten Berge et al., 2012; Zijlstra, 
2012).
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Figuur 2  De elementen, hun inhoud en de weging ervan in de belang van het kind assessment wanneer er sprake is 

van kindermishandeling of verwaarlozing in overeenstemming met GC Nr. 14

Relevante elementen in de belang van het kind assessment en de inhoud van de elementens

Individuele eigenschappen van het kind De sociale en culturele context waarin het 
kind opgroeit

Identiteit3

- Geslacht

- Leeftijd

- Religie en geloof

- Seksuele geaardheid

- Culturele achtergrond

Kwetsbaarheid
- Gezondheid van het 

kind

- Achtergrond van 
blootstelling aan 
(huiselijk) geweld 

- Duur van de periode 
van (huiselijk) geweld 

- Het kind’s huidig 
fysiek, cognitief, so-
ciaal en emotioneel 
functioneren en de 
ontwikkeling

- Specifieke handicaps 
van het kind

Kwaliteit van de opvoedingsomgeving
De huidige en de te verwachten ontwikkelingsmo-
gelijkheden van het kind: zijn de 14 condities 
voor ontwikkeling van het BIC-model nu en in de 
toekomst van voldoende kwaliteit?

Elementen in de assessment met specifieke relevantie:

Thuis
- Zorg, bescherming 

en veiligheid van het 
kind (condities 1, 2, 
3, 4, 8 van het BIC-
model)

- Handhaving van 
gezinsbanden, gezin-
somgeving en relaties 
(condities 7, 10, 12, 
14 van het BIC-
model)

- Het recht op onder-
wijs van het kind 
(conditie 11 van het 
BIC-model)

- Het recht op gezond-
heid (condities 1, 2, 3, 
8 van het BIC-model)

Uithuisplaatsing
- Handhaving van 

gezinsbanden, gezin-
somgeving en relaties 
(condities 7, 10, 12, 14 
van het BIC-model)

- Wordt de ontwikkeling 
van het kind verstoord 
als het kind teruggaat 
naar het originele 
gezin?

- Bij pleeggezinplaats-
ing: de periode 
van verblijf in het 
pleeggezin en de 
gehechtheid aan de 
pleegouders, vergelek-
en met de gehechtheid 
aan de biologische 
ouders.

De visie van het kind

Op de kwaliteit van zijn/haar (holistische) ontwikkeling, opvoedingssituatie en zijn/haar perspectief.

Weging van de elementen in de procedure

Het grootste gewicht wordt toegekend aan de elementen die het meest bijdragen aan het perspectief op 
een gunstige ontwikkeling van het kind op de korte en lange termijn en aan de beleving van een goede 
kindertijd in een veilige sociale en culturele opvoedingsomgeving met het volle en effectieve genot op 
kinderrechten.

Advies voor het vaststellen van het belang van het kind gebaseerd op de assessment

De oplossing die het recht op leven en (holistische) ontwikkeling van het kind op de korte en lange 
termijn het best waarborgt, wordt in het belang van het kind geadviseerd. De visie van het kind wordt 
meegewogen. Als het kind te jong is om betrokken te worden in het besluitvormingsproces, wordt het 
kind vertegenwoordigd door degene die zijn of haar belangen moeten behartigen.
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I   De elementen in de assessment en hun betekenis

Ontleend aan GC nr. 14 zijn de meest belangrijke elementen in de belang van 
het kind assessment bij vermoedens van mishandeling of verwaarlozing de vol-
gende: 

1. De individuele kenmerken en eigenschappen van het kind; 
2. Handhaven van gezinsrelaties en van overige relaties; 
3. Zorg, bescherming en veiligheid van het kind; 
4. Situatie van kwetsbaarheid; 
5. Het recht op gezondheidszorg. 

Naast deze elementen, zijn tevens de andere in GC nr. 14 genoemde elementen 
relevant omdat de belang van het kind assessment er toe dient om vast te stel-
len welk besluit nu en op termijn de holistische ontwikkeling van het kind het 
best waarborgt (GC nr. 14 para 42, p. 11 en para 82, p.17).

1) De individuele kenmerken en eigenschappen van het kind
Bij een vermoeden van kindermishandeling moet het kind worden onder-

zocht om een beeld te krijgen van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals uiterlijk, 
de gezondheidsconditie en eventueel letsel. Naast het onderzoek dat gericht is 
op het fysiek van het kind, zijn de cognitieve ontwikkeling, de sociale en emoti-
onele ontwikkeling, het gedrag en de identiteit elementen die in de assessment 
een plaats moeten krijgen. Hierbij moet onderzocht worden of het kind in staat 
is om gehechtheidrelaties aan te gaan en of deze met de ouder(s) tot stand zijn 
gekomen. Dit geldt ook voor de relaties met de andere leden uit het gezinssy-
steem (Ten Berge et al., 2012). 

2) Handhaven van gezinsrelaties en van overige relaties (de condities 7, 10, 12, 14 van het BIC-model) 
Volgens het Comité voor de Rechten van het Kind moet als er sprake is van 
een mogelijke scheiding van ouder(s) en kind er altijd een belang van het kind 
assessment en vaststelling worden gedaan. Het Comité verwijst hierbij naar de 
specifieke rechten op gezinsleven van het kind die zijn vastgelegd in de artike-
len 9, 18 en 20 van het kinderrechtenverdrag (GC nr. 14, para 58, p.14). Het 
Verdrag geeft weer dat: ‘Een kind niet tegen zijn wil van zijn of haar ouders 
gescheiden mag worden tenzij […] zo’n scheiding noodzakelijk is in het belang 
van het kind (art. 9, para 3 VRK). Daarnaast heeft het kind dat van zijn ouder(s) 
gescheiden is, het recht om op reguliere basis persoonlijke en directe relaties en 
contacten met beide ouders te onderhouden, behalve wanneer dit niet in het 
belang is van het kind’ (GC nr. 14, para 60, p.14). Scheiding van ouders en kind 
mag alleen als laatste middel worden ingezet, wanneer het kind gevaar loopt tot 
directe schade of als het om andere redenen noodzakelijk is om diens belangen 
te waarborgen. Scheiding vindt niet plaats als er minder ingrijpende maatrege-
len genomen kunnen worden om het kind te beschermen. 

Voordat overgegaan wordt tot de scheiding van ouder(s) en kind, moet wor-
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den onderzocht of de veronderstelling klopt dat de ouders daadwerkelijk op on-
juiste en schadelijke wijze invulling geven aan hun gezag en of de opvoedings-
mogelijkheden verbeterd kunnen worden dan wel of er mogelijkheden zijn in 
de familie om voor het kind te zorgen, tenzij scheiding noodzakelijk is om het 
kind (GC nr. 14, para 61, p.14) te beschermen. In geval van een scheiding moet 
de staat garanderen dat de situatie van het kind en zijn of haar familie is onder-
zocht en beoordeeld, indien mogelijk door een multidisciplinair team van goed 
opgeleide professionals met de juiste inschakeling van rechterlijke instanties, 
in overeenstemming met artikel 9 VRK zodat is vastgesteld dat er geen andere 
optie is in het belang van het kind (GC nr. 14, para 64, p.15). Bij scheiding 
moet degene die het besluit neemt waarborgen dat het kind contacten en rela-
ties onderhoudt met zijn of haar ouders en familie tenzij dit in strijd is met het 
belang van het kind (GC nr. 14, para 65, p.15). In besluiten over ouderlijk gezag 
is het belang van het kind het enige criterium. Het is in strijd met die belangen, 
indien de wet automatisch ouderlijk gezag geeft aan een of beide ouders. Bij de 
beoordeling van de belangen van het kind moet de rechter rekening houden 
met het recht van het kind om zijn of haar relatie met beide ouders te behou-
den, samen met de overige elementen van het concrete geval (GC nr. 14, para 
67, p.15). Behoud van de familiale omgeving omvat het behoud van de banden 
van het kind in bredere zin. Deze banden gelden voor de uitgebreide familie, 
zoals grootouders, ooms, tantes en vrienden, school en de ruimere omgeving 
en zijn met name relevant in gevallen waarin de ouders zijn gescheiden en op 
verschillende plaatsen wonen (GC nr. 14, para 70, p. 15).

3) Zorg, bescherming en veiligheid van het kind (de condities 1, 2, 3, 4, 8 van het BIC-model) 
Bescherming en zorg hebben betrekking op het welzijn van het kind in de 
meest brede zin; het gaat om het welzijn van het kind en diens ontwikkelings-
mogelijkheden. Dit omvat hun basale behoeften op materieel, fysiek, educatief 
en emotioneel gebied als ook de behoeftes aan genegenheid en veiligheid (GC 
nr. 14, para 71, p. 15-16). Emotionele zorg is een basisbehoefte van kinderen. 
Kinderen moeten al op jonge leeftijd een gehechtheidrelatie kunnen opbouwen 
met een verzorger en deze relatie moet voortduren om het kind een stabiele 
omgeving te bieden (GC nr. 14, para 72, p. 16). 

De beoordeling van de belangen van het kind moet ook betrekking hebben 
op de veiligheid van het kind, dat is, het recht van het kind op bescherming 
tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik (art. 
19 VRK), seksuele intimidatie, druk van groepsgenoten (peer pressure), pesten, 
vernederende behandeling en bescherming tegen seksuele, economische en an-
dere uitbuiting (art. 32-39 VRK), (GC nr. 14, para 73, p. 16). De mogelijkheid 
van toekomstige risico’s en schade en andere gevolgen van de beslissing voor 
de veiligheid van het kind moet deel uitmaken van de beoordeling (GC nr. 14, 
para 74, p.16). 
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4) Situatie van kwetsbaarheid
Een belangrijk element van overweging in de assessment en vaststelling van 
het belang van het kind is kwetsbaarheid. Hiervan is onder andere sprake bij 
handicaps en bij slachtoffers van misbruik. (GC nr.14, para 75, p.16). De assess-
ment moet een geïndividualiseerde beoordeling van de geschiedenis van elk 
kind vanaf de geboorte bevatten welke is uitgevoerd door een multidisciplinair 
team waarbij het gehele ontwikkelingsproces van het kind bekeken wordt (GC  
nr. 14, para 76, p.16). Aan de kwaliteit van de opvoedingsomgeving van 
het kind moeten bij een kwetsbaar kind extra hoge eisen worden gesteld  
(Kalverboer & Zijlstra, 2006; Zijlstra, 2012).

5) Het recht op gezondheidszorg (condities 1, 2, 3 en 8 van het BIC-model)
Kinderen die het slachtoffer zijn van fysieke mishandeling dan wel misbruik 
hebben een speciaal medisch onderzoek nodig. Dit medische onderzoek moet 
alle relevante factoren bevatten die meespelen bij de mishandeling (Reece, 
2011). Dit geldt ook voor kinderen die het slachtoffer zijn van verwaarlozing 
(Dubowitz, 2011).

Het recht van het kind op onderwijs (conditie 11 van de BIC-model) 

Het doel van de belang van het kind assessment is om vast te stellen hoe de ho-
listische ontwikkeling van het kind het best kan worden gewaarborgd. Educatie 
is daarom altijd onderdeel van de assessment.

II   De visie van het kind

De visie van het kind over diens functioneren en over de kwaliteit van de hui-
dige opvoedingsomgeving in vergelijking met de alternatieven bij uithuisplaat-
sing moet worden meegenomen in de assessment. Vindt het kind zelf dat het 
thuis goed gaat en dat het zich goed ontwikkelt? Ziet het kind risico’s in de op-
voedingsomgeving voor zijn veiligheid? Specifiek zal hierbij aandacht moeten 
zijn voor de loyaliteiten van het kind. De ouder(s) die in gebreke zijn gebleven, 
de druk waarmee het kind geconfronteerd kan worden omdat bijvoorbeeld de 
niet verwaarlozende- of mishandelende ouder positieve gevoelens koestert voor 
zijn of haar partner. De assessment moet daarom met waarborgen zijn omkleed 
zodat het kind zo veel mogelijk kan aangeven wat zijn of haar wensen zijn en 
hoe hij of zij wat er gebeurd is ervaren heeft. Dit vraagt om een grote kundig-
heid van het team dat de assessment uitvoert waarbij sprake moet zijn van een 
balans tussen vaardigheden, training en ervaring (Saywitz, Lyon & Goodman, 
2011), (zie ook de procedurele waarborgen).
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III   De weging van de elementen bij vermoedens van kindermishandeling of verwaarlozing. 

In de weging van de elementen ten opzichte van elkaar, wordt het grootste ge-
wicht toegekend aan die elementen welke het meest bijdragen aan de veiligheid 
van het kind en een gunstige ontwikkeling op de korte en de lange termijn, de 
beleving van een goede kindertijd en het volledige en effectieve genot van de 
CRC-rechten. Verschillende alternatieve oplossingen worden onderzocht. 

IV   Het advies voor de vaststelling van het belang van het kind

Het advies voor de belang-van-het-kind-vaststelling is de oplossing die het recht 
op leven en ontwikkeling van het kind op de korte en de lange termijn het best 
beschermt. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de visie van het 
kind; hoe ouder het kind en hoe verder in zijn of haar ontwikkeling, hoe groter 
het gewicht dat aan deze visie wordt toegekend.

Procedurele waarborgen bij de uitvoering van de assessment en de instrumenten, setting

De assessment moet worden uitgevoerd door een multidisciplinair team, in een 
kindvriendelijke omgeving en de visie van het kind moet in aanmerking wor-
den genomen (zie ook paragraaf 4 van dit artikel).

In het voorbeeld van de assessment zoals hier gepresenteerd, wordt gebruik 
gemaakt van de BIC-methodiek. De BIC-Selfreport kan gebruikt worden om 
inzicht te krijgen in de visie van het kind over de kwaliteit van zijn of haar 
huidige en te verwachte opvoedingssituatie bij de verschillende alternatieven 
die gekozen kunnen worden. De BIC-Q kan gebruikt worden om de visie van 
de professional weer te geven op de kwaliteit van de opvoedingssituatie bij de 
verschillende alternatieven. Daarnaast kan met de BIC-vragenlijsten worden 
bepaald welke kinderrechten geschonden kunnen worden bij de keuzes van 
de verschillende alternatieven. Naast de BIC-vragenlijsten, zijn er verschillende 
diagnostische middelen (persoonlijkheidsvragenlijsten, traumalijsten, observa-
ties) die specifiek ingezet kunnen worden om een beeld te verkrijgen van de 
individuele eigenschappen van het kind en diens kwetsbaarheid. De assessment 
vraagt om een aparte kundigheid en ervaring. Richtlijnen en protocollen kun-
nen bijdragen aan een accurate en complete assessment en rapportage (Saywitz, 
Lyon & Goodman, 2011).

Afsluitend

In deze bijdrage is aangegeven hoe GC nr. 14 kan worden uitgewerkt voor een 
assessment als er sprake is van vermoedens van kindermishandeling of mis-
bruik. Het Comité voor de Rechten van het Kind roept Staten op om het GC 
bekend te maken en uit te werken voor alle beroepsgroepen en voor kinderen 
die te maken hebben besluitvormingsprocedures waarbij belangen van kinde-

© 2014 Koninklijke Van Gorcum



Pedagogiek 34e jaargang  • 3 • 2014 •234

Margrite Kalverboer

ren een rol spelen (GC nr. 14 para 100, p.21). Met deze bijdrage is een voor-
beeld gegeven hoe een uitwerking er uit kan zien bij besluitvormingsprocedures 
waarbij de vraag speelt of veiligheid van het kind in het geding is en waarmee 
gedragswetenschappers geconfronteerd kunnen worden. GC nr. 14 is in de eer-
ste plaats een juridisch document dat vertaling behoeft vanuit een gedragswe-
tenschappelijk perspectief om in beleid maar ook in individuele zaken tot een 
systematische en zorgvuldige afweging van belangen te komen wanneer het 
kinderen betreft. Juist in zaken zoals bij mishandeling, misbruik en verwaarlo-
zing, is het van evident belang dat de besluitvorming op een voor alle betrok-
kenen transparante en navolgbare wijze plaatsvindt. Het besluit tot het uithuis-
plaatsen van een kind grijpt zeer diep in de levens van alle betrokkenen in. Een 
dergelijk besluit verdient een dubbele toets; een gedragswetenschappelijke en 
juridische. GC nr. 14 biedt een transparante handleiding voor het ontwikkelen 
van assessmentprocedures waarin zowel gedragswetenschappelijk inzichten als 
kinderrechten vervat zijn.

Noten
1  In navolging van Willems (2006) wordt de afkorting VRK gehanteerd in plaats van IVRK.
2   VN-Kinderrechtencomité (2013), General Comment no. 14 on ‘The right of the child to 

have his or her best interests taken as a primary consideration’: http://www2.ohchr.org/
english/bodies/crc/docs/GC.14.pdf (opgevraagd op 6 juni 2013).

3   GC nr. 14 geeft aan dat deze elementen deel moeten uitmaken van iedere belangen-van-
het-kind-assessment, vandaar dat ze in het overzicht zijn opgenomen.

Abstract

This year the Convention on the Rights of the Child celebrates its 25th anni-
versary. One of the key-principles of the Convention is article 3 sub 1 about 
the child’s best interests to be a primary consideration in all decision making 
procedures in which children are involved. In decision making procedures con-
cerning cases of suspicion of child abuse or neglect one of the first questions is 
if the child’s safety can be protected ‘at home’ or if the child should be placed in 
alternative care to protect his immediate safety and developmental prospects. 
This paper shows how based on an combined judicial and behavioural scientific 
framework the child’s best interests are to be assessed and determined so judi-
cial and behavioural scientific insights are combined and children’s rights are 
taken into account in decision making procedures concerning the child’s best 
interests. The method presented can be applied in all kinds of decision making 
procedures in different (legal) areas in the international, European and nation 
context. 
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Résumé 

Cette année le CRC des Nations Unies célèbres son 25ème anniversaire. L’une 
des principales dispositions de la Convention est l’article 3 paragraphe 1. Cette 
article est l’effet que les intérêts de l’enfant doit être une considération primor-
diale dans toutes les décisions qui l’enfant peut faire face.

Si on soupçonne qu’un enfant est négligé ou maltraité, il est l’une des pre-
mières questions de la sécurité de l’enfant  est protégé  a “maison” ou que 
l’enfant doit être dans un place alternative pour protéger son sécurité et son 
développement. 

Cette contribution présentes une méthodologie pédagogique et juridique 
multidisciplinaire qui peut être utilisé pour enquêter cette question et de déci-
der où les intérêts de l’enfant sont  vraiment une considération primordiale. 
La méthodologie peut être développé pour tous les types de décisions et dans 
tous les territoires juridique dans une contexte nationale, Européen et mondial 
atteinte aux intérêts de l’enfant.
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