
Sinds de situati eanalyse over de rechten van kinderen in Caribisch Nederland uit 2013, staan kinderrechten op 
de politi eke agenda. De Nederlandse overheid en de openbare lichamen hebben tal van beleidshervormingen 
en -programma’s doorgevoerd om de situati e van kinderen op de drie eilanden te verbeteren. Voorbeelden 
van vooruitgang zijn het behalen van de basiskwaliteit van alle scholen, de aandacht voor het armoede-
vraagstuk en de ontwikkelingen en investeringen in de kwaliteit van en de toegang tot kinderopvang.

Op basis van de situati eanalyse uit 2019 zijn de volgende drie kriti sche kernpunten geïdenti fi ceerd: 

(i)  Vanwege beperkte beschikbaarheid van data, is het moeilijk vast te stellen welke rechten aan
kinderen worden ontnomen of welke impact alle initi ati even sinds 2013 op het leven van kinderen 
hebben gehad. Zonder nulmeti ng en trends is het bijvoorbeeld moeilijk te bepalen of minder
kinderen het slachtoff er van kindermishandeling zijn of dat er minder kinderen met ontberingen
worstelen die het gevolg zijn van armoede;

(ii)  De coördinati e tussen ministeries en die tussen de ministeries en de openbare lichamen zou beter 
kunnen worden afgestemd op eiland specifi eke prioriteiten en sector overschrijdende doelstellingen;   

(iii)  Er zijn verschillende hiaten in de wetgeving en beleidsomgeving. Op het gebied van kinderbescherm-
ing is de defi niti e van kindermishandeling, noch een nadere omschrijving van de verantwoordeli-
jkheden van verschillende actoren in het kinderbeschermingssysteem en de diensten die aan slach-
toff ers van huiselijk geweld moeten worden verleend opgenomen in een wet. Op het gebied van 
onderwijs, zijn er in Caribisch Nederland geen normen vastgesteld voor onderwijsresultaten.

Situati eanalyse kinderen en jongeren
in Caribisch Nederland

VWS & J&V : (i) voer een juridische analyse uit op het 
gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, en 
verduidelijk hoe en wanneer het Verdrag van Istanbul 
voor Caribisch Nederland zal worden gerati fi ceerd; en 
(ii) ontwikkel een alomvatt end wett elijk kader.

OCW : versnel de ontwikkeling van een gezamenlijke 
visie en acti eplan voor het meten en interpreteren van 
leerresultaten voor het Nederlands, Papiaments, Engels 
en rekenen, en rapporteer regelmati g over de voort-
gang en de resultaten aan belanghebbenden.

Openbare lichamen : ontwikkel een coherent, geïnte-
greerd en gecoördineerd jeugdbeleid met een monitor-
ings-en evaluati ekader. 

BZK : versterk de coördinati e op het gebied van kinder-
rechten in het algemeen en kinderbescherming in het 
bijzonder vóór de introducti e van nieuwe initi ati even op 
de eilanden.

SZW : Voer een analyse uit van kinderen die in armoede 
leven om de datakloof te dichten. 

Ministeries en openbare lichamen tezamen : versterk 
de rol van het CBS en verhoog de middelen die hen in 
staat stelt om de capaciteit binnen de openbare licha-
men op te bouwen, zodat de benodigde data system-
ati sch kan worden gegenereerd en de Jeugdmonitor 
Caribisch Nederland op lange termijn basis kan worden 
uitgebreid.

Factsheet

Op basis van de situati eanalyse uit 2019, zijn 30 aanbevelingen opgesteld voor de Nederlandse overheid en de 
openbare lichamen. Als deze zijn uitgevoerd, zal dit er toe leiden dat de impact van toekomsti ge initi ati even 
gericht op het verbeteren van het welzijn van kinderen kan worden gemeten. Daarnaast zullen alle inspanningen 
goed gecoördineerd zijn en het noodzakelijke wetgevende kader en beleidsomgeving in plaats. Per verantwoor-
delijke actor worden de volgende 7 aanbevelingen geprioriteerd: 



VWS : 
- Voer onderzoek uit naar het welzijn, het gedrag, en 

mentale en seksuele gezondheid van adolescenten.
- Onderwijzen professionals in hoe ze een gesprek 

met misbruikte kinderen kunnen aangaan.
- Bekijk of in de meldcode onder meer een kindcheck 

kan worden opgenomen, zodat het 5-stappenplan 
in gevallen van huiselijk geweld ook rekening houdt 
met het belang van het kind.

- Verhoog de kwaliteit van de dienstverlening mbt 
kinderbescherming en inspecteer deze regelmati g; 
sti muleer de samenwerking tussen de autonome 
landen en Caribisch Nederland.

J&V : 
- zorg ervoor dat jeugdige gevangenen (i)  gescheiden 

worden van volwassen criminelen in detenti e;
(ii) begeleiding, onderwijs en vaardigheidstraining 
krijgen; en (iii) contact hebben met hun ouders.

- Zet stappen in de richti ng van een verbod op lijf-
straff en, in nauw overleg met de openbare lichamen 
en in regelmati ge dialoog met de lokale bevolking 
van Caribisch Nederland.

SZW : 
- Doe onderzoek naar multi dimensionale armoede 

om basis informati e over armoede te verzamelen, 
inclusief de onderliggende oorzaken. 

- Versterk de multi disciplinaire benadering voor het 
aanpakken van armoede en het monitoren  van 
armoedebestrijding.

- Draag er zorg voor dat openbare lichamen voldoen-
de capaciteit hebben voor de implementati e van 
strategieën voor armoedebestrijding.

OCW : 
- Ondersteun Middelbare scholen bij de begeleiding 

van leerlingen die naar het hoger onderwijs of de 
arbeidsmarkt gaan en bij de implementati e van een 
volgsysteem voor afgestudeerden. 

- Ondersteun scholen bij het integreren van kinder-
rechteneducati e en parti cipati e in hun curriculum. 

Openbare lichamen (met de steun van relevante min-
isteries): 
- Ontwikkel een coördinati e- en monitoringsmecha-

nisme voor het brede scala aan acti viteiten op het 
gebied van kinderbescherming. 

- Voer een nulmeti ng uit naar de houding ten opzich-
te van geweld tegen vrouwen en kinderen. 

- Faciliteer discussies om consensus op te bouwen over 
defi niti es van diverse vormen van kindermisbruik. 

- Gebruik een onderwijsregistrati esystemen om te rap-
porteren over het aantal voorti jdige schoolverlaters.

- Consolideer opvoedondersteunende programma’s. 
- Breng het belang van vroege sti mulati e van kinderen 

naar de gezinnen en moedig ouders aan om de bena-
dering in de kinderopvang thuis over te nemen.

- Implementeer een langdurig media-initi ati ef gericht 
op ouders over het belang van vroege sti mulati e van 
kinderen.

Alle relevante ministeries, inclusief BZK, en de open-
bare lichamen tezamen : 
- Stel lokale overheden in staat om eff ecti ever beleid 

te maken door mandaten voor het nemen van be-
langrijke beslissingen, te decentraliseren.

- Voer teambuildingssessies uit tussen de verschillen-
de lagen van de overheid en niet-gouvernementele 
actoren, wat parti cipati eve beleids-en programma-
ontwikkeling bevordert, ownership op de eilanden 
culti veert en de wederzijdse accountability die 
nodig is voor langetermijnplanning versterkt.

- Werk samen aan het versterken van het verzame-
len, delen en gebruiken van data; bouw voort op de 
resultaten en aanbevelingen van de situati eanalyse; 
neem informati e en data over Caribisch Nederland 
op in nati onale publicati es; en gebruik data voor 
eff ecti eve communicati e. 

- Faciliteer consistente consultati emechanismes met 
NGO’s, de samenleving, kinderen en adolescenten. 

- Investeer in een goede nulmeti ng, een monitorings 
en evaluati eframework, en rapporteer regelmati g 
over alle geïntroduceerde initi ati even die zich richten 
op het verbeteren van de situati e van de kinderen. 

Hieronder worden de resterende 23 aanbevelingen vermeld die gelijkelijk van belang zijn voor het verbeteren 
van de situati e van kinderen in Caribisch Nederland. Alle geformuleerde aanbevelingen hebben betrekking op
(i) de wet- en regelgeving, (ii) coördinati e vanuit de overheid, (iii) genereren van feiten, dataverzameling,
monitoring en beheer, (iv) versterking van diensten en capaciteitsopbouw, en (v) bewustwording en parti cipati e.

Factsheet


