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WERELDVLUCHTELINGENDAG 

Aan de vooravond van wereldvluchtelingendag geeft kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen samen 

met de grote onderwijsverstrekkers Mieke Van Hecke (VSKO), Raymonda Verdyck (GO!), Patrick Weyn (POV) en 

Patriek Delbaere (OVSG) een signaal aan de nieuwe regeringen.  

Het schooljaar zit er bijna op. Wie zit er na de zomervakantie opnieuw op de schoolbanken? Wie verdwijnt 

zonder enige begeleiding of voorbereiding? Hoe is het de leerlingen vergaan die in de loop van het schooljaar 

van de ene dag op de andere de school moesten verlaten? Scholen maken zich ernstig zorgen over het welzijn 

en de toekomst van een deel van hun leerlingen. 

Mieke Van Hecke: ‘Onderwijs en kinderen op de vlucht: de overheid mag niet op de vlucht slaan voor haar 

verantwoordelijkheid.’ 

Raymonda Verdyck: ‘Heb respect voor het recht van elk kind op onderwijs. Garandeer kinderen en jongeren die 

hier langer verblijven dat ze hun studies kunnen afmaken. Geef ze op zijn minst het voordeel van die bagage.’ 

Patriek Delbaere: ‘Onderwijs biedt altijd kansen, ook aan kinderen en jongeren op de vlucht.’ 

Patrick Weyn: ‘Onderwijs opent deuren, hier en in de hele wereld. Geef kinderen op de vlucht de kans een thuis 

te vinden op school en hun opleiding af te maken’. 

Voor veel kinderen en jongeren op de vlucht is het een harde realiteit dat ze geen toekomst in België hebben. 

De overheid kiest voor een terugkeerbeleid. Laat de terugkeer voor die kinderen en jongeren dan ook humaan, 

met een toekomstperspectief, ondersteund en voorbereid verlopen.  

Geef leerlingen de mogelijkheid om met een diploma in de hand sterker terug te keren. Overweeg om 

leerlingen die hier al jaren schoollopen in hun belang een plek te geven in de samenleving. 

Jeroen De Wolf, OKAN leerkracht en initiatiefnemer Zonderwijs: ‘Geïntegreerd, gemotiveerd en dan pas 

uitgeprocedeerd! Wij, leerkrachten, leven mee met leerlingen die al jaren in België verblijven en nog steeds 

uitgewezen dreigen te worden. Daarom vragen wij voor deze leerlingen een kinderpardon’. 

Blend, medeleerling van Sali, in het Technisch Berkenboom Instituut: ‘Sali was mijn beste vriend. Wij 

voetbalden elke dag na school. Plots moest hij terug naar Macedonië net voor de paasvakantie. Nu hoor ik 

niets meer van hem, zelfs niet op Facebook’. 

Aan de basis moet een humaan asielbeleid liggen dat gezinnen zo snel mogelijk zekerheid geeft. Zeker voor 

kinderen en jongeren moet de periode van onzekerheid zo kort mogelijk zijn om pijnlijke toestanden te 

vermijden.  

 

 

 



 

 

Niet-begeleide minderjarige keert sterker terug mét diploma 

Op 18 jaar moeten ‘niet-begeleide minderjarige vreemdelingen’ doorgaans het land verlaten. Van de ene op 

de andere dag verlaten ze ook de vertrouwde omgeving van hun school. Ook al staan ze op het punt een 

diploma secundair onderwijs te halen. De uitwijzing belet ze om hun opleiding af te maken. Dat hypothekeert 

hun toekomstkansen. Die opleiding afmaken zou ze wel sterker maken en ze beter in staat stellen een 

toekomst uit te bouwen, ook in hun land van herkomst. Tegelijk zou het ook een sterk signaal zijn voor de 

leerkrachten die zich elke dag vol overgave inzetten voor die kinderen op de vlucht: het is allemaal niet voor 

niets geweest. 

 

Aansluiten bij onderwijs en cultuur in land van herkomst 

Kinderen op de vlucht kunnen in het secundair onderwijs terecht in aparte onthaalklassen voor anderstalige 

nieuwkomers (OKAN). Voor die kinderen, van wie een groot deel het land zal moeten verlaten, moeten we een 

specifiek leertraject uitbouwen waarin hun taal en cultuur van herkomst een plek krijgen. Dat kan ze aan de 

competenties helpen die ze nodig hebben om na een eventuele terugkeer beter aansluiting te vinden bij de 

cultuur van hun land. 

 

Belang van het kind sterker laten doorwegen bij beslissing terugkeer   

Veel leerkrachten en leerlingen vallen telkens weer uit de lucht: plots duikt die ene leerling niet meer op of 

wordt hij ineens van school geplukt. Veel kinderen lopen 5 à 6 jaar school, sommigen zelfs 10 jaar, en worden 

dan uitgewezen. Sommigen zijn nooit in ‘hun’ land van ‘herkomst’ geweest, maar worden er na zoveel jaren 

wel naartoe gestuurd. 

Na 10 jaar schoollopen naar vreemd land  

In 1999 arriveert een Armeens koppel in België. Twee kinderen worden geboren in België, in 2000 en 

2003. Nu zitten ze in het tweede jaar secundair onderwijs en het vijfde jaar lager onderwijs. Het 

Armeens gezin met twee kinderen kreeg in 2006 een verblijfsrecht van onbeperkte duur. Maar het 

verblijfsrecht werd in 2011 ingetrokken omdat de ouders een valse naam hadden gebruikt. Het gezin 

wordt nu uitgewezen.  

Klacht binnengekomen bij het Kinderrechtencommissariaat 

Van school geplukt zonder voorbereiding? 

Twee Kameroense meisjes van zeven en acht worden half mei op de middag van school gehaald en met 

hun moeder overgebracht naar een verplicht terugkeercentrum in Wallonië. Ze liepen er sinds vorig 

schooljaar school. De kinderen en de school waren daar niet op voorbereid.  

Moet dat zo gebeuren? Kon dat niet voorbereid worden? 

Klacht binnengekomen bij het Kinderrechtencommissariaat. 

 

Kinderen op de vlucht die met hun ouders in ons land verblijven, moeten om uiteenlopende redenen ons land 

verlaten. Vaak is niet of veel te weinig rekening gehouden met het belang van het kind. De vele signalen vanuit 

scholen en organisaties over de huidige praktijken tonen dat de overheid dringend werk moet maken van een 

beleid waarin het belang van kinderen veel sterker doorweegt in beslissingen over gezinnen.  

De overheid kiest voor een afgewogen humaan terugkeerbeleid. De signalen en klachten bij het 

Kinderrechtencommissariaat en vanuit de onderwijswereld tonen aan dat de praktijk soms tekortschiet. Of de 

jongeren hier wonen of elders opgroeien, de overheid moet die jongeren een toekomst geven. 
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