
 

 
 

Welkomstwoord 
Prof. dr. Luc De Schepper 
Rector Universiteit Hasselt 
15 januari 2019 
 
 
Geachte genodigden, 
Geachte decanen, geachte eredoctor in spe, 
Beste collega’s, studenten en alumni, 
Beste buren, 
Dames en heren, 
 
Toen de UHasselt tien jaar geleden in blijde verwachting was van een rechtenopleiding, 
hadden mijn voorganger Harry Martens en ik het over “een droom waarop we twee 
decennia hebben moeten wachten”. Vandaag kunnen we gerust stellen dat de opleiding 
het wachten meer dan waard was. 
 
Deze faculteit heeft haar plaats in het universitaire landschap meer dan verworven. Ze 
heeft het leven van vele jongeren richting én doel gegeven. Ze heeft de samenwerking 
binnen en buiten de regio fors versterkt. Ze heeft de wereld binnengebracht in deze Oude 
Gevangenis – ooit een gesloten, nu een open huis. Denk maar aan het veerkrachtige web 
dat ze in één decennium heeft geweven tussen universiteit, FOD Justitie, Provincie en 
werkveld. Het Hasseltse gerechtsgebouw, de RechtsBibliotheek Limburg, de Provinciale 
Bibliotheek Limburg… Ze zijn dankzij die intense samenwerking haast verlengstukken 
geworden van ons onderwijs en onderzoek; van onze aula’s, leslokalen en het Centrum 
Overheid en Recht. Een faculteit gedreven door een geloof in insluiting en ontsluiting; en 
door een bewustzijn van de intellectuele erfenis die ze beheert, verrijkt, vernieuwt én 
weer overdraagt. 
 
Als ik dezer dagen praat met collega’s, politici, beleidsmakers en het middenveld over het 
Groeiplan van de UHasselt, dan verwijs ik vaak naar het succes van de rechtenopleiding 
bij het aanspreken van méér jong talent. Meer dan tien jaar geleden lag de participatie 
van Limburgse 18-jarigen aan de rechtenopleiding ónder die van andere Vlaamse 
18-jarigen. Deze faculteit is er expliciet gekomen om die achterstand weg te werken. 
Daar is ze goed in geslaagd: volgens de recentste participatiecijfers (uit academiejaar 
2015-2016) volgen namelijk gemiddeld méér Limburgse 18-jarigen rechten dan 
leeftijdsgenoten uit de rest van Vlaanderen. Er wordt dus talent aangeboord dat 
voorheen niet of nauwelijks werd aangeboord. 
 
Dames en heren,  
 
Een universiteit viert mijlpalen door anderen te verwelkomen in haar gemeenschap. In 
zekere zin symboliseert dat gebruik de openheid voor andere ideeën, inzichten en kennis. 
Voor debat, ook. Al onze 75 eredoctoren – wetenschappers, kunstenaars, architecten, 
artiesten en denkers – zijn diep verbonden met de samenleving.  
 
Elk vastberaden om uitdagingen aan te pakken. Elk gedreven door een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel voor heden en toekomst. Elk aangevuurd door engagement. 
Het zijn waarden die hen met onze civic universiteit verbinden. 
 
Dr. Vanobbergen: sociale bewogenheid is ook de grondtoon in uw carrière. Als kinder-
rechtencommissaris hebt u een stem gegeven aan hen die doorgaans moeten zwijgen; 
hebt u issues voor het voetlicht gebracht die doorgaans onbelicht blijven. Uw – wat in het 



 

 
 

Engels zo mooi heet – commitment to contribute inspireert. Namens onze onderzoekers, 
medewerkers en studenten verwelkom ik u dan ook tot onze academische gemeenschap!  
Dames en heren, beste collega’s, studenten en alumni, geachte genodigden, 
 
In de universitaire wereld is tien jaar slechts een oogwenk. Maar in die oogwenk is er aan 
en door deze faculteit veel moois gerealiseerd. Er waren veel succesverhalen – en er 
zullen er ongetwijfeld nog vele volgen. Ik zou iedereen die ervoor gezorgd heeft dat we 
vandaag staan waar we staan van harte willen bedanken voor hun werk en toewijding. 
Onze partners, onderzoekers, medewerkers en onze studenten. LSM en alle stakeholders 
in de juridische en bestuurlijke wereld – in het bijzonder de rechtbank, Bibliotheek en de 
FOD Justitie.  
 
En vooraleer ik dit podium verlaat, wil ik uiteraard nog de faculteit Rechten feliciteren 
met tien mooie jaren!  
 
 

 



 

10 jaar rechten in Hasselt 
Prof. dr. Harry Martens 
Ererector Universiteit Hasselt 
Voorzitter opleidingsbestuur rechten 
15 januari 2019 
 
 
Dames en Heren, 
 
Wie de geschiedenis van de Universiteit Hasselt kent weet dat nieuwe opleidingen, nieuwe 
faculteiten altijd gepaard gingen met veel discussie. Dat was voor de opleiding rechten niet 
anders.  
 
Na een bescheiden start in 1973 als LUC, met enkel kandidaturen wetenschappen, 
tandheelkunde en geneeskunde duurde het tot 1991 vooraleer we met de integratie van de 
EHL, een faculteit economie kregen. Een opleiding rechten, toch een koninginnenstuk in het 
onderwijsaanbod van een universiteit, bleef op ons verlanglijstje staan.     
 
Onze reeds lang bestaande samenwerking met de Universiteit Maastricht leidde in 2000 tot 
de oprichting van de transnationale Universiteit Limburg, de tUL, en nieuwe 
masteropleidingen.  
 
Het idee voor een opleiding rechten in de tUL werd terug opgepikt. In mei 2006 werd – als 
onderdeel van het Limburgplan – door de Vlaamse Regering de onderwijsbevoegheid van de 
tUL uitgebreid met het studiedomein “rechten”, van meet af met een bachelor én 
masteropleiding.  
 
In een brief lichtte de toenmalige minister van onderwijs, Frank Vandenbroucke, de 
beslissing toe :  

• De opleiding moest een innoverende invulling krijgen teneinde een al te grote 
overlapping met het bestaande opleidingenlandschap in het studiegebied rechten 
te vermijden.  

• er moest gebruik gemaakt worden van de expertise van de Universiteit 
Maastricht, maar ook waar nodig van die van andere Vlaamse universiteiten  

• de opleiding moest de te geringe participatie van Limburgse studenten 
aanpakken 

 
Vooruitlopend op die beslissing had de rector mij gevraagd om alvast een 
“curriculumvoorbereidingsgroep” op te starten. Voor Hasselt deden we beroep op 
Anne Mie Draye, hoogleraar rechten in de economiefaculteit, Hugo Lamon, bestuurslid van 
de Orde van de Vlaamse Balies en Jan De Groof, hoogleraar onderwijsrecht en 
regeringscommissaris van de UH. Aan Nederlandse zijde werd de delegatie geleid door 
Aalt Willem Heringa, toen decaan van de Maastrichtse rechtsfaculteit. Hij werd geassisteerd 
door de Vlaming Peter Van den Bossche, hoogleraar in Maastricht, en René De Groot 
eveneens hoogleraar in Maastricht.  
 
De besprekingen leidden tamelijk snel tot een voorstel van curriculum dat ingediend werd 
bij de Erkenningscommissie die de macrodoelmatigheid van de nieuwe opleiding diende te 
beoordelen. De Erkenningscommissie gaf een negatief oordeel. Een grotere aanwezigheid 
van Belgische juristen in het curriculum was absoluut noodzakelijk om de opleiding een 
civiel effect te geven in Vlaanderen.  De participatie van een bestaande Vlaamse juridische 
faculteit was dus aangewezen.  
 



 

De procedure bood ons een herkansingsmogelijkheid. Na overleg met de 
universiteitsbesturen hebben we ons voorstel geherformuleerd met de rechtsfaculteit van de 
KU Leuven als derde partner. Paul Van Orshoven, decaan van de rechtsfaculteit van de 
KU Leuven, en  de hoogleraren Koen Geens en Wouter Devroe, namen vanaf toen deel aan 
de werkgroep.  
 
De eerste vergadering met de nieuwe partner leverde meteen een aangepast curriculum op.  
Het curriculum focust op de Europees-internationale dimensie van het recht met daarnaast 
een grondige kennis van het nationale en deelstatelijke recht. Het onderwijs wordt voor een 
groot deel in kleine groepen georganiseerd, opdrachtgestuurd bij het begin van de 
opleiding, om dan over te gaan naar probleemgestuurd onderwijs. Het voorgestelde 
curriculum werd ook getoetst in een klankbordwerkgroep met vertegenwoordigers uit het 
afnemend veld.  
 
Op 22 september 2006 besliste de Vlaamse Regering positief over ons aangepast voorstel. 
De werkgroep kon nu beginnen met een aanvraagdossier voor een Toets Nieuwe Opleiding 
bij de NVAO.  
 
Parallel aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum moesten we ook voor de financiering 
van de opleiding zorgen. De overheid had namelijk bepaald dat we de eerste drie jaar geen 
beroep konden doen op de reguliere financiering voor universitaire opleidingen. Ook daarna 
zou er grote vertraging zitten op de financiering. Gelukkig konden we beroep doen op 
middelen van de stichting Limburg Sterk Merk (LSM) om de hele opstartperiode van de 
opleiding te financieren. Dit was maar mogelijk door de unanieme steun van alle Limburgse 
beleidsverantwoordelijken voor de uitbouw van de Universiteit Hasselt als prioritair 
actiepunt in de  reconversie van de provincie, waarvoor veel dank. 
    
Op 22 mei 2007 nam de NVAO een positief besluit over onze aanvraag, dat in oktober 2007 
bekrachtigd werd door de Vlaamse Regering.   
In oktober 2008 ging de nieuwe bacheloropleiding van start. 
Op 18 maart 2011 volgde de erkenning van de masteropleiding. 
 
Dat was zeer kort de geschiedenis. Laten we nu even stil staan bij de resultaten.  
Van bij de start was de opleiding een groot succes. Het eerste academiejaar schreven zich 
293 studenten in terwijl we in onze plannen maar gerekend hadden op 188 studenten. In 
2010 was de bacheloropleiding volledig uitgebouwd en moest onderwijs georganiseerd 
worden voor 604 studenten terwijl we maar voor 474 studenten financiering voorzien 
hadden. We moesten al onmiddellijk terug aankloppen bij LSM voor extra financiering. 
De participatie doelstelling was onmiddellijk bereikt. Vroeger koos 1,4% van de Limburgse 
18-jarigen voor een opleiding rechten, nu 1,9%. Dat wil zeggen dat de achterstand van 
33% ten opzichte van de rest van Vlaanderen door de nieuwe opleiding onmiddellijk 
weggewerkt is.  
 
De opleiding rechten slaagt er ook goed in om daarbij de kansengroepen te bereiken, de 
beursstudenten, de studenten met een migratieachtergrond, studenten uit laaggeschoolde 
gezinnen, … Onze score voor kansengroepen is van de hoogste binnen de UHasselt en bijna 
dubbel zo hoog als die van de laagst scorende Vlaamse rechtenfaculteit. Nog maar eens een 
bewijs voor onze stelling dat een plaatselijk aanbod wel degelijk de participatie stimuleert, 
in het bijzonder van de kansengroepen.   
 
Zowel de bacheloropleiding als de masteropleiding hebben ondertussen reeds een externe 
kwaliteitstoets ondergaan, de zogenaamde onderwijsvisitaties, en zijn op basis van de 
positieve oordelen door de NVAO geaccrediteerd geworden. De visitatiecommissie 
beoordeelde onze zorg voor de kwaliteit, in het bijzonder onze aanpak om problemen snel 
te remediëren, als “excellent”, dat wil zeggen een voorbeeld voor anderen. Centraal 



 

element in de kwaliteitszorg is het opleidingsbestuur waarin de drie faculteiten met hun 
decanen vertegenwoordigd zijn, maar ook een ruime vertegenwoordiging van de studenten. 
Elke maand bekijkt het opleidingsbestuur het reilen en zeilen van de opleiding en beoordeelt 
ook de resultaten van de evaluaties van de afgewerkte blokken.  
 
Tot slot een dankwoord. Het is duidelijk dat velen hun bijdrage hebben geleverd en nog 
leveren aan dit succesverhaal.  
 
Maar de pioniers die er hun schouders onder gezet hebben wil ik toch in het bijzonder 
vermelden. De decanen van Maastricht en Leuven, Aalt-Willem Heringa en 
Paul Van Orshoven, de opleidingsdirecteur van het eerste uur en latere decaan van onze 
faculteit Anne Mie Draye. Petra Foubert, de opleidingsdirecteur die van 2011 tot 2018 met 
grote inzet de samenwerking tussen de drie partners heeft mogelijk gemaakt, en haar 
opvolger Elly Van de Velde, die nu de acties aanstuurt.  
 
Dank ook aan de decanen van onze partnerfaculteiten, Hildegard Schneider, Jan Smits en 
Bernard Tilleman en al de leden van het opleidingsbestuur van de voorbije tien jaar, in het 
bijzonder de studenten, die hebben bijgedragen tot de succesvolle opleiding die we nu 
kennen.  
    



 

Het Kinderrechtencommissariaat als voorbeeld  
van innovatie in de rechtspraktijk 
Prof. dr. Eric Lancksweerdt 
Copromotor 
15 januari 2019 
 
 
Geachte heer Kinderrechtencommissaris, 
Geachte genodigden, 
 
Onze rechtenfaculteit bestaat nu 10 jaar. Het motto is: “Rechten in Hasselt, 10 jaar 
vernieuwend”.  
 
Wie wil vernieuwen heeft inspiratie nodig. Juristen of organisaties die anders willen gaan 
werken vanuit de gedachte dat er nood is aan een zo humaan mogelijke rechtspraktijk, 
hebben behoefte aan lichtende voorbeelden. 
 
Het Kinderrechtencommissariaat en de persoon van de Kinderrechtencommissaris 
kunnen zonder meer als bezielde vernieuwers worden beschouwd. 
Met een decreet van 3 februari 1997 werd het Kinderrechtencommissariaat opgericht en 
werd het ambt van Kinderrechtencommissaris ingesteld. Een relatief kort en eenvoudig 
decreet, maar als men ziet hoe dit decreet in de praktijk tot leven werd gewekt, kan men 
alleen maar in bewondering staan.  
 
Wat globaal gezien aan vernieuwing bezig is in de wereld van het recht, wordt sinds jaar 
en dag toegepast door het Kinderrechtencommissariaat, onder de krachtige impuls van 
de Kinderrechtencommissaris. 
 
In de juridische wereld is er een toenemende bekommernis om het welzijn van mensen. 
Vanuit het Kinderrechtencommissariaat probeert men elke dag opnieuw met een intense 
gedrevenheid en een groot hart op te komen voor het welzijn van kinderen, zij die zo 
broos en kwetsbaar zijn. 
 
Binnen de rechtspraktijk wordt er steeds meer interdisciplinair gewerkt, en ook hier ziet 
men hoe het Kinderrechtencommissariaat het voortouw nam door vanuit verschillende 
invalshoeken en in samenwerking met zeer veel maatschappelijke spelers te timmeren 
aan een verbetering van de positie van het kind. 
 
In de wereld van het recht wordt er  meer zorg gedragen voor de relaties tussen 
mensen. Het Kinderrechtencommissariaat heeft steeds het kind in zijn context gezien, de 
context van gezinnen, scholen, jeugdverenigingen, e.d. 
 
In de juridische wereld wordt meer gekeken naar wat de concrete omstandigheden 
vereisen. En ook hier kan men vaststellen dat het Kinderrechtencommissariaat vanuit de 
tastbare, doorleefde verhalen van kinderen vertrekt om hun problemen op te lossen. 
Nog zo’n vernieuwing is dat juristen proberen om mensen bij hun probleemoplossend 
vermogen te brengen, bij hun veerkracht. Zij proberen mensen te empoweren. Het 
Kinderrechtencommissariaat gelooft in de kracht en de weerbaarheid van kinderen en 
probeert die keer op keer aan te spreken. 
 
Kortom, een faculteit die vernieuwing in het vaandel draagt maakt een voor de hand 
liggende keuze om een eredoctoraat uit te reiken aan de persoon die op een erg 
vernieuwende manier opkomt voor de rechten van kinderen. 
 



 

We kunnen de symbolische rol en de betekenis van het Kinderrechtencommissariaat en 
de Kinderrechtencommissaris nauwelijks overschatten als het gaat over de humanisering 
van het recht. Wanneer we een sprong in de tijd zouden kunnen maken, pakweg naar 
het jaar 2500, en we kijken dan terug naar het onze huidige tijd, dan zou het 
Kinderrechtencommissariaat in het oog springen als een van die instellingen die 
daadwerkelijk het verschil maakten als het aankomt op een innoverende toepassing van 
rechtsregels. Door het sterk maatschappelijk engagement, de onvoorwaardelijke 
dienstbaarheid aan een kwetsbare groep, de brede invalshoek van waaruit wordt 
gewerkt, de samenwerking met vele anderen, de bezieling en het enthousiasme, en de 
medemenselijkheid die steeds het ultieme richtsnoer is. Het is vanuit een bewogen 
bekommernis voor kinderen, vanuit liefde voor diegenen die nog niet in staat zijn ten 
volle voor zichzelf op te komen, dat veel prachtig werk wordt verricht. Het 
Kinderrechtencommissariaat helpt kinderen om zich ten volle te kunnen ontplooien als 
mens, in alle menselijke schoonheid. Is dat niet hetgeen waar het werkelijk om gaat?  
Het werk van de Kinderrechtencommissaris past in een grotere beweging naar een 
menselijke wereld, dat is een wereld waarin iedereen kansen en stimulansen krijgt om 
zijn talenten en kwaliteiten te kunnen ontwikkelen en ze vervolgens ten dienste te stellen 
van anderen en de gemeenschap. 
 
Beste Bruno, duizend keer dank voor jouw  fantastisch en inspirerend werk, waar niet 
alleen onze rechtenfaculteit  maar eigenlijk de hele juridische wereld een voorbeeld 
kunnen aan nemen.  



 

Laudatio  
Prof. dr. Charlotte Declerck 
Promotor 
15 januari 2019 

 
In 2003 behaalde Bruno Vanobbergen het diploma van doctor in de pedagogische 
wetenschappen met het proefschrift Geen Kinderspel. Een pedagogische analyse van de 
vertogen over de commercialisering van de leefwereld van kinderen. Hij is gastprofessor 
aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van de Universiteit Gent en was 
docent interculturele pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.  
 
Sinds juni 2009 is Bruno Vanobbergen Vlaams Kinderrechtencommissaris. In deze 
hoedanigheid houdt hij de samenleving wakker om de belangen en rechten van het kind 
centraal te stellen en geeft hij het kind een duidelijke stem in het maatschappelijke 
debat. Met onuitputtelijk enthousiasme en grote betrokkenheid wijst hij ieder van ons op 
de noodzaak en het belang het kinderrechtenperspectief te erkennen in antwoorden op 
maatschappelijke en individuele vraagstukken. 
 
Bruno Vanobbergen doet dit op een niet-polariserende manier, ook via de sociale media, 
zelfs in complexe aangelegenheden zoals migratie- en vluchtelingenbeleid of 
(kans)armoede. Hij legt de vinger op de wonde en formuleert heldere, onderbouwde, 
genuanceerde en overtuigende standpunten, steeds vanuit kinderrechtenperspectief. 
 
Zo maakt hij telkens weer duidelijk dat het Kinderrechtenverdrag een Verdrag is voor alle 
kinderen, ook voor kinderen zonder papieren en dat het derhalve de fundamentele taak 
is van de overheid om kinderen en jongeren op de vlucht bescherming te bieden. Ook 
wijst hij er ons voortdurend op, met verwijzing naar onderzoeksrapporten, dat kinderen 
uitzetten die reeds in een land geworteld zijn schadelijke gevolgen heeft voor hun 
fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. En dat de kinderen van IS-terroristen vooral 
kinderen in gevaar zijn en geen gevaarlijke kinderen. 
 
Bruno Vanobbergen wijst ons ook voortdurend op de pedagogiek van de kinderrechten. 
Kinderrechten nodigen elk van ons uit om een beleid en een praktijk te ontwikkelen die 
kinderen en jongeren niet a priori als incompetent of onwetend beschouwen, maar om 
juist te zoeken naar hoe je ook hen in vrijheid verantwoorde keuzes kunt laten maken. 
Hierbij vraagt elk thema, elk vraagstuk een afweging tussen de vrijheid die we aan het 
kind willen geven, de vaardigheden en kennis die nodig zijn om met die vrijheid om te 
gaan en het belang van het kind dat we willen beschermen. Dit is geen gemakkelijke 
oefening, geeft Bruno Vanobbergen grif toe, maar mag ons niet tegenhouden om samen 
met kinderen en jongeren telkens weer deze oefening te maken. 
 
Bruno Vanobbergen herinnert er ons bovenal aan dat kinderrechten en mensenrechten 
niet de inzet mogen worden van een ideologische strijd, maar in tegendeel ons 
gezamenlijk referentiekader vormen, en dat wat we in de eerste plaats nodig hebben, 
een overgang is van een kijk op kinderen als diegenen die dezelfde rechten hebben als 
volwassenen naar een kijk op kinderen die mee vorm geven aan ons begrip van 
mensenrechten. Pas als we kinderrechten op deze manier kunnen denken en concreet 
vorm geven – aldus Bruno Vanobbergen in zijn werk Het Kind van onze dromen – zullen 
kinderen een volwaardige plek als medeburger verwerven in onze samenleving. 
 
Bruno Vanobbergen is er voor iedereen. Hij luistert naar het verhaal van kinderen én 
naar de zorgen van hulpverleners. Vervolgens worden deze individuele verhalen 
gebundeld en verruimd tot een maatschappelijk probleem op basis waarvan hij concreet 



 

beleidsadvies formuleert dat kan leiden tot een beter ‘samen-leven’. En is dat niet wat 
uiteindelijk ook het recht beoogt: samenleven mogelijk en beter maken? 
Zo bijvoorbeeld benadrukt Bruno Vanobbergen in zijn recentste werk Spelen in zwarte 
sneeuw het belang van het kinderrechtenperspectief op armoede en dit op basis van 
individuele verhalen van kinderen, ouders en hulpverleners én onderzoeken. Vervolgens 
formuleert hij vanuit dit perspectief een reeks voorstellen op maatschappelijk-structureel 
niveau om gezinnen, mensen, kinderen uit de armoede te halen. Na het lezen van het 
werk ontstaat in hoofde van de lezer een onstuitbare drang om deze voorstellen verder 
te concretiseren en ook te realiseren.  
 
Waar wachten wij op?  
 
Bruno Vanobbergen wordt vanaf 1 maart algemeen directeur van het nieuwe Vlaamse 
Agentschap Opgroeien en zal voortaan ook daadwerkelijk en concreet vanuit 
kinderrechtenperspectief beleidsbeslissingen kunnen nemen. 
 
Ten slotte. 
Wie de werken van Bruno Vanobbergen leest, zoals Kind van onze Dromen, stelt vast dat 
Bruno zich graag laat inspireren door kunst en kunstenaars. Enige tijd geleden 
onderstreepte hij ook het belang van kunst voor kinderen. Kunst leert kinderen niet 
alleen naar zichzelf kijken en voor zichzelf een taal vinden maar leert hen ook omgaan 
met de wereld en zorg dragen voor deze wereld. 
 
In haar werk De vriendschap schrijft Connie Palmen: “Echt uitzonderlijke mensen weten 
zelden van zichzelf dat ze uitzonderlijk zijn en als ze er door de jaren heen achter 
beginnen te komen dat iets hen van anderen onderscheidt, kost het ze meestal hun 
verdere leven om er zich bij neer te leggen”.   
 
Vandaag wenst de faculteit Rechten tot uitdrukking te brengen hoe een echt uitzonderlijk 
mens Bruno Vanobbergen is. Alleen hopen we oprecht dat hij dit al een beetje beseft. En 
anders zal dit eredoctoraat hem hierbij hopelijk op weg helpen.  
 
Het verheugt ons dan ook ten zeerste dat, op deze heel bijzondere feestdag, ter 
gelegenheid van tien jaar rechten in Hasselt, een eredoctoraat van onze universiteit 
wordt uitgereikt aan Bruno Vanobbergen en dit voor zijn doorgedreven inzet om het kind 
een duidelijke stem te geven in het maatschappelijke debat en om steeds en overal het 
belang van kinderrechten centraal te stellen in de samenleving.  
 
Graag nodig ik de Rector uit op voordracht van de faculteit Rechten het eredoctoraat uit 
te reiken aan Bruno Vanobbergen. 
 



 

Toespraak Eredoctoraat 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toespraak uitreiking 

Eredoctoraat aan 

kinderrechtencommissaris Bruno 

Vanobbergen door de Faculteit 

Rechten van de Universiteit 

Hasselt 
 

Excellenties, 

Dames en heren, 

Vrienden en familie, 

 

Ik moet bekennen dat ik nooit goed ben geweest in het omgaan met lof en 

waarderende woorden. Ze maken me verlegen. Ik had dat al toen ik als kind 

een cadeautje kreeg en onder de aanblik van mijn ouders en familie het 

geschenk moest openen. Iedere keer dacht ik: “ik hoop dat ik er echt blij mee 

ga zijn anders word ik nog meer verlegen.” Van dit eredoctoraat was ik 

gelukkig al een tijdje op de hoogte. Het heeft me toegelaten woorden te 

zoeken voor de waardering en de erkenning die ik vandaag van de Universiteit 

Hasselt mag ontvangen. Het krijgen van dit eredoctoraat, mijnheer de rector 

en beste collega’s, heeft me in de eerste plaats ontroerd. Dat is misschien een 

beetje vreemd. Kan je ontroerd geraken door lof over jezelf? Blijkbaar wel. Ik 

heb graag dat mensen mij graag hebben. Dat maakt me gretig, maar tegelijk 

kwetsbaar. Dat heeft geen onbelangrijke rol gespeeld in de manier waarop ik 

kinderrechtencommissaris zijn heb ingevuld. Maar natuurlijk ben ik ook 

ontzettend blij en gelukkig met dit eredoctoraat. Nadat professor Ackaert me 

met dit nieuws had opgebeld, had ik nog net de tijd om Astrid, mijn vrouw, 

een sms te sturen. Meteen daarna ben ik de K12 van het UZ Gent binnen 

gewandeld. Ik ging er op werkbezoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Toen 

ik terug buitenkwam, dacht ik aan wat Leonard Nolens, mijn lievelingsdichter, 

ooit schreef: “Er zijn twee soorten mensen: zij die hun leven hebben gekregen 

en zij die hun leven moeten verdienen.” Ik draag dit eredoctoraat dan ook op 

aan alle kinderen en jongeren die ik de voorbije jaren heb ontmoet en die tot 

de tweede groep behoren. 

DATUM 15 januari 2019 
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Beste mensen, 

 

Veel belangrijker dan de aandacht die vandaag naar mij gaat, is de keuze van 

de Faculteit Rechten om voor haar 10-jarige verjaardag kinderen en hun 

rechten centraal te stellen. Aandacht vragen voor kinderrechten is aan de 

vooravond van de dertigste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag geen 

evidentie. In een opiniestuk in De Standaard van dit weekend schrijft Paul 

Goossens: “Ook België is niet immuun voor het groeiend scepticisme rond 

mensenrechten.” Om daar meteen aan toe te voegen: “Zonder de 

veiligheidsgordel van de mensenrechten zinkt de democratie weg in 

uitsluiting en brutaliteit.” Mensenrechten en kinderrechten zijn er voor alle 

mensen en voor alle kinderen. Het is het uitgangspunt van onze kijk op de 

wereld. Dat bij dit uitgangspunt vandaag keer op keer vraagtekens worden 

geplaatst, baart me grote zorgen. We kunnen en mogen niet aanvaarden dat 

kinderen die in gevaar verkeren, voorgesteld worden als gevaarlijke kinderen. 

Of het nu om vluchtelingenkinderen, kinderen van IS-strijders of kinderen met 

moeilijk gedrag gaat. Wanneer een kind als een gevaar wordt voorgesteld, is 

het gevaar op uitsluiting en brutaliteiten zeer reëel. Terecht volgt hierop 

verontwaardiging. Maar laten we ons niet in onze verontwaardiging verliezen, 

maar de rug rechten en vertrouwen hebben in de instrumenten waarover we 

beschikken. 

 

Ons instrument bij uitstek is natuurlijk het Kinderrechtenverdrag. Het klinkt 

misschien wat raar, maar ik ben van dit verdrag de afgelopen 10 jaar zeer 

sterk gaan houden. Het biedt namelijk krachtige kapstokken om goede 

praktijken voor kinderen en jongeren te ontwikkelen. Er bestaan intussen 

zoveel inspirerende voorbeelden in onderwijs, in de jeugdhulp, in de kinder- 

en jeugdpsychiatrie, in de sport, in de kunsteducatie, noem maar op, die 

iedere keer weer opnieuw tonen dat werken vanuit kinderrechten bevrijdend 

werkt. Niet alleen voor kinderen en jongeren, maar voor alle betrokkenen. Kijk 

naar Micha die samen met zijn leerlingen een kinderrechtencharter voor de 

school ontwikkelde. Kijk naar Ellen die ons prikkelt en uitdaagt om over 

inclusie in onderwijs na te denken. Kijk naar Luc, Chris en Saskia die samen 

met zoveel anderen een jeugdhulp vormgeven waarin nabij zijn centraal staat. 

Kijk naar Ine, Jeroen, Veerle en hun collega’s die met zoveel hart en ziel het 

belang van hun OKAN-leerlingen verdedigen. Kijk naar Gerd en haar 

bijzondere boek over samen met kinderen naar kunst kijken. Kijk naar Stijn en 

zijn grote hart voor alle kinderen op zijn internaat. Kijk naar Barbara! Kijk naar 

Davud! Kijk naar Evelien! Kijk naar Sibille en co en hun enorme inspanningen 

om alle kinderen een luisterend oor te bieden. Kijk naar Annelien die een prijs 

heeft gewonnen voor haar schitterende scriptie over het thuisgevoel in de 

jeugdhulp. Wat een rijkdom! We hebben bronnen in overvloed. Laten we ons 

daaraan laven in plaats van te verdrinken in gekanker. 

 

Ik hou van de krachtige kapstokken van het Kinderrechtenverdrag. Maar ik 

hou nog meer van de geest van dit verdrag. Het Kinderrechtenverdrag is 

revolutionair omdat het elk kind als burger erkent. Als burger die 

bescherming verdient, maar tegelijk ook als burger met een stem. Kinderen 

hebben het recht om gehoord te worden. Zo stelt het mooie en belangrijke 

artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag. Via ons ombudswerk, maar ook door 

kinderen op te zoeken en te ontmoeten, proberen wij op het 

Kinderrechtencommissariaat zo goed mogelijk naar de stemmen van kinderen 

te luisteren. Een stem krijgen is een recht. Maar het is een recht dat met een 

ontzettend grote verantwoordelijkheid gepaard gaat. Dat dit niet evident is, 

tonen zoveel volwassenen ons iedere dag opnieuw. Een stem staat nooit op 

zich alleen, maar moet in staat zijn om zich met anderen te kunnen 

verbinden. De verleiding is groot om te zeer in het infantiele te blijven, om 

ons aanvankelijke egocentrisme te cultiveren, om geobsedeerd te volharden in 

onze eigen verlangens en om geen andere dan onze eigen onmiddellijke 
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belangen in ogenschouw te nemen. Gedacht vanuit de kinderrechten en de 

mensenrechten, betekent een stem krijgen toegang verkrijgen tot een 

relatievorm met anderen waarin het oneens-zijn getolereerd wordt, net zoals 

het niet-op-elkaar-lijken. Ik vond het zo mooi dat Rewina in het filmpje dat u 

daarnet zag het recht op anders zijn zo treffend wist te verwoorden. In een 

samenleving, geschraagd door kinder- en mensenrechten, zoekt ieder lid niet 

systematisch naar waarin hij de ander overtreft, maar naar waarin hij van de 

ander verschilt, waarin de ander hem verrijkt. Het is de afstand tot de ander 

die me helpt afstand te nemen van mijzelf. Dat is geen gemakkelijke opgave. 

Ze vereist uitwisseling, solidariteit en samenwerking. Dat vraagt moed en ook 

kracht om tegen de stroom in te zwemmen. Maar als David ervan overtuigd is 

dat de president van de Verenigde Staten oor zal hebben naar wat de Vlaamse 

kinderrechtencommissaris te vertellen heeft, waarom zouden wij dan niet 

geloven dat we dit kunnen. 

 

Ik ervaar het eredoctoraat dat ik vandaag krijg dan ook vooral als een symbool 

van het bondgenootschap tussen onderzoek, beleid en praktijk. Het is voor 

mezelf en voor alle medewerkers van het Kinderrechtencommissariaat een 

grote eer om vanuit de academische wereld erkenning te krijgen voor het 

werk dat we verrichten en verricht hebben. We hebben elkaar nodig. Er is maar 

een sterk Kinderrechtencommissariaat als er ook sterk academisch onderzoek 

op het vlak van kinderrechten gebeurt. Wij hadden de voorbije periode nooit 

zo overtuigend kunnen werken rond bijvoorbeeld kinderarmoede, dak- en 

thuisloosheid, inclusie, kinderen op de vlucht, geweld en kindermishandeling, 

het recht op onderwijs en de bruggen tussen familierecht en onderwijsrecht 

zonder een goede samenwerking met vele Vlaamse academici. Ik hoop heel 

sterk dat het Kinderrechtencommissariaat ook in de toekomst op jullie kan 

blijven rekenen. 

 

Geachte aanwezigen, 

 

Ik wil tenslotte woorden van dank uitspreken ten aanzien van de vele mensen 

die ermee voor gezorgd hebben dat ik hier vandaag sta. Ik dank in de eerste 

plaats de vele kinderen en jongeren die ik de voorbije 10 jaar heb gesproken 

en ontmoet. Toen ik op 2 juni 2009 als kinderrechtencommissaris begon, heb 

ik nooit gedacht dat zij zo een grote stempel op mijn doen en denken zouden 

drukken. Ze hebben er niet alleen voor gezorgd dat ik de 

kinderrechtencommissaris geworden ben die ik vandaag ben, maar zij hebben 

een ander mens van mij gemaakt. Ik dank ook de vele professionals waarmee 

ik heb mogen samenwerken. Als kinderrechtencommissaris is het belangrijk 

om vanuit een grote onafhankelijkheid te werken, maar de vele 

partnerschappen en soms zelfs hechte vriendschappen hebben zoveel moois 

mogelijk gemaakt. Ik wil ook het Vlaams Parlement en in het bijzonder Jan 

Peumans bedanken voor de goede samenwerking tijdens de voorbije 10 jaar. 

Het vertrouwen dat u in mij en het Kinderrechtencommissariaat herhaaldelijk 

heeft gesteld, is belangrijk geweest om het Kinderrechtencommissariaat te 

laten uitgroeien tot een betrouwbare en gewaardeerde paraparlementaire 

instelling. Ik dank ook de collega’s van de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale 

Pedagogiek en breder van de Faculteit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen van de Universiteit Gent. Het is samen met jullie dat ik de 

fond heb mogen leggen van datgene wat me vandaag sterk drijft: vanuit 

respect voor complexiteit en nuance werk maken van een wereld waarin alle 

kinderen tot hun recht mogen komen. Ik dank uiteraard ook mijn vrouw, mijn 

kinderen, mijn ouders, schoonouders, familie en goede vrienden. Zij weten als 

geen ander hoe kwetsbaar het werk van een kinderrechtencommissaris soms 

is. En hoe belangrijk het is om onvoorwaardelijk vertrouwen te krijgen. En ik 

dank tenslotte alle medewerkers van het Kinderrechtencommissariaat, “mijn 

team”. Het Kinderrechtencommissariaat is een kruispunt van vele wegen. Dat 

vraagt altijd veel meer handen dan er beschikbaar zijn. Jullie hebben zoveel 

mogelijk gemaakt. Ik zal dit nooit vergeten. KRC olé olé.  
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Dank je wel! 

 

 

Bruno Vanobbergen,Vlaams kinderrechtencommissaris 

 

Hasselt, 15 januari 2019 



 

 
 

Een faculteit met een duidelijk engagement 
Prof. dr. Johan Ackaert 
Decaan faculteit Rechten 
15 januari 2019 
 
 
Sta me toe dat ik op mijn beurt begin met een paar dankwoorden. In de eerste plaats 
aan iedereen die meegewerkt heeft aan deze viering, de collega’s van deze faculteit 
(zowel AP, ATP, studenten en alumni) en de medewerkers van de centrale 
communicatiedienst. Zonder hen was deze organisatie niet mogelijk. 
 
Bij uitbreiding alle waardering voor degenen die deze opleiding hebben mogelijk gemaakt 
en ervoor gezorgd hebben dat ze op de kaart staat. Ik ga niet alle namen herhalen maar 
wil me toch even richten tot ererector Harry Martens. Hij was er van bij het begin bij en 
is nog altijd voorzitter van het opleidingsbestuur. Harry fungeert daarin als een ware 
pater familias en is eigenlijk onze ultieme garantie op kwaliteit. 
 
Ik sluit me uiteraard graag aan bij de felicitaties aan onze nieuwe eredoctor. U is de 
zesde eredoctor in het tienjarig bestaan van onze faculteit.  
 
De allereerste was Marc Bossuyt (Universiteit Antwerpen) die zijn sporen verdiende in tal 
van internationale organisaties gericht op mensenrechten en, zoals u weet, de gewezen 
voorzitter van het Grondwettelijk Hof is.  
 
Na hem volgde Silvana Sciarra (Universiteit van Firenze en Sienna), die net als haar 
voorganger lid werd van het Grondwettelijk Hof, maar dan het Italiaanse. We huldigden 
haar evenwel vooral voor haar onderzoek naar en betrokkenheid bij de vraag naar de 
duurzaamheid van sociale solidariteitsmechanismen in het licht van de wereldwijde 
financiële en economische crisis.  
 
Het derde eredoctoraat kenden we toe aan Heinz Klug (Universiteit van Wisconsin) 
omwille van zowel zijn activisme tegen het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime als zijn 
bijdrage tot de totstandkoming van een democratische grondwet voor dat land na een 
vreedzaam transitieproces.  
 
Na hem eerden we Emmanuel de Merode, directeur van het Virungapark in het fel 
geplaagde en geteisterde Congo. Zijn streven om een ecologisch systeem te vrijwaren, 
niet alleen om van het systeem op zich, maar vooral om mensen in dit kwetsbare gebied 
te beschermen (vaak aan een dramatische kostprijs) lag aan de basis van dit 
eredoctoraat.  
 
Het laatste eredoctoraat (vorig jaar nog) kenden we toe aan Susanne Baer (Vrije 
Universiteit van Berlijn en Universiteit van Michigan). Net als de eerste twee gelauwerden 
werd ze lid van het Grondwettelijk Hof, weze het het Duitse. Ze muntte uit in onderzoek 
naar sociale rechtvaardigheid, gendergelijkheid en antidiscriminatieregels. Ze was een 
van de rechters van het vermelde Grondwettelijk Hof dat het algemeen verbod op 
hoofddoeken in Duitse scholen afwees. Helaas zouden sommigen, niet gehinderd door 
enige kennis van zaken, hen vandaag omschrijven als wereldvreemde of activistische 
rechters. 
 
Bruno Vanobbergen hoort perfect thuis is in dit rijtje eredoctores thuis. U zal gemerkt 
hebben dat het in de regel systematisch om mensen gaat die nauw betrokken zijn bij het 
recht, maar daar een duidelijk maatschappelijk engagement aan koppelen. Het zijn 
mensen die bijdragen tot vernieuwingen in het recht en daarbij niet aarzelen om 



 

 
 

platgetreden paden te verlaten. In die zin wensen we overigens met dit eredoctoraat, als 
faculteit opnieuw bij te dragen tot de roeping van deze universiteit als civic university. 
 
In deze hulde betrekken we, zoals aangegeven door collega’s Eric Lancksweerdt als 
Charlotte Declerck, zowel u als persoon als de instelling het Kinderrechtencommissariaat. 
Ik moet toegeven, bij het toewijzen van dit eredoctoraat aan u, school alleszins wat 
mezelf betreft, enig welberekend eigenbelang in. Ik word over een goede maand 
grootvader, en zoals alle ouders en grootouders in deze wereld, hoop ik dat het kind alle 
geluk moge meemaken en bespaard blijft van ellende. Dus stiekem reken ik daarbij op 
uw hulp. De schrijnende kwetsbaarheid van kinderen komt dagelijks aan bod in de 
actualiteit. We lezen helaas al te vaak noodlottige verhalen over kinderen als 
verkeersslachtoffers. Of hoe we falen in het onttrekken van jongeren aan de klauwen van 
de prostitutie. De tragische dood van Mawda door een politiekogel, vorig jaar nog, 
confronteerde ons met de brute realiteit die kinderen moeten ondergaan, in wanhopige 
pogingen van ouders om toch maar een beter en vooral veiliger bestaan voor hen op te 
zoeken. Door Mawda kreeg het neologisme of veeleer het Orwelliaans newspeak begrip 
transmigrant voor ons plotseling een heel menselijk en fragiel gezicht. Deze en volgende 
weken beraadt de samenleving zich over de problematiek rond de terugkeer en opvang 
van kinderen van Belgische IS-misdadigers uit het Midden-Oosten. U zal in dit debat 
ongetwijfeld al gemerkt hebben dat het welzijn en de toekomst van die kinderen niet 
altijd de grootste bekommernis is in de afwegingen die hieromtrent gemaakt worden. En 
hetzelfde geldt voor het debat rond het terugsturen van kinderen van uitgeprocedeerde 
asielzoekers. Bruno Vanobbergen heeft onze ogen al vaak daarvoor geopend. 
 
We mogen als samenleving niet voorbijgaan aan de gevolgen van die lotgevallen en 
trauma’s die mensen op jeugdige leeftijd treffen voor het verdere leven. De literatuur 
schenkt daar meer en meer aandacht aan. Ik zou u, in deze context, in de eerste plaats 
het boek van Koen Aerts Kinderen van de Repressie willen aanbevelen. In dat boek 
onderzoekt hij uitermate gedocumenteerd hoe kinderen van ouders die de Nieuwe Orde 
instapten en daarvoor ook het gelag betaalden bij de repressie zich later ten aanzien van 
de democratie en de rechtstaat oriënteerden. Hoewel het geen zwart/wit verhaal is,  is 
het duidelijk dat de jaren veertig bij die kinderen die bewust de bevrijding beleefden, 
zeer vaak krassen op de ziel voor het leven achter lieten. Ik citeer de auteur: “Het 
gewicht van het verleden komt in verschillende maten en eenheden: als een grote last, 
soms een ereprijs, dan weer een maatschappelijke opdracht, een ongemakkelijke angel 
of een schadeloze blindganger”. Ik raad iedereen die meent zich te moeten mengen in 
het debat over het lot van de kinderen van IS-terroristen aan om dit boek te lezen. 
In dezelfde lijn, maar met een heel andere insteek blikt de Franse succesvolle socioloog 
en filosoof Didier Eribon in Retour à Reims terug op zijn jeugdervaringen in rode 
arbeiderswijken in Reims, de terugkeer naar en confrontatie met zijn roots in de 
ondertussen geruisloos tot FN-bastions verworden bidonvilles in de stad die beter 
gesitueerden doorgaans associëren met Champagne. Hij ontwijkt geen enkele 
existentiële vraag naar de invloed van zijn opvoeding in een achtergestelde 
arbeidersbuurt voor zijn later persoonlijk en professioneel leven. Hij slaagde er bij wijze 
van  miraculeuze uitzondering in om te ontsnappen aan de wetmatigheid van een 
onderwijssysteem dat enkel ongelijkheid reproduceert. Hij klimt fors omhoog op de 
academische en maatschappelijke ladder om finaal te vervreemden van zijn 
herkomstmilieu, met pijnlijke familiale breuken tot gevolg. Ook bij hem blijkt hoe 
jeugdervaringen krassen voor het leven zetten. 
  



 

 
 

Ook in deze regio lopen in alle stilte en in de schaduw jonge Didier Eribons rond zonder 
opgemerkt te worden. Bertold Brecht beschreef dit fenomeen in de Dreigroscheroper 
met: 
 
“Denn die einen sind im Dunkeln 
Und die anderen sind im Licht. 
Und man sieht nur die im Lichte 
Die im Dunkeln sieht man nicht.” 
 
Ererector Harry Martens gaf in zijn inleiding terecht aan dat we erin slagen sociale en 
etnisch-culturele diversiteit in onze leslokalen te brengen en dit zelfs beter doen dan 
elders. En toch mogen we, ondanks dit goede nieuws, niet op onze lauweren rusten.  
Bepaalde  kansengroepen blijven nog altijd ondervertegenwoordigd. We veroorloven ons 
om talent te verkwisten. Dit is overigens niet het probleem van deze opleiding alleen of 
van deze universiteit alleen. Daarnaast blijkt ook dat die groepen het aanzienlijke 
moeilijker hebben om, eenmaal gestart, het masterdiploma te behalen. Ze lopen, om het 
atletiekjargon te gebruiken, in de buitenbaan. De universiteit kan dit onmogelijk alleen 
oplossen (veel heeft te maken met kansen en beperkingen waarmee jongeren in hun 
jeugd te maken kregen, denk aan het verhaal van Eribon). Samenwerking met diverse 
maatschappelijke actoren is dus meer dan broodnodig. Maar voor universiteiten en 
opleidingen stopt het niet met het afschuiven van alle verantwoordelijkheden op de 
spreekwoordelijke voortrajecten. We moeten onszelf durven te bevragen naar de eigen 
mogelijkheden om die doorstroom te faciliteren. Daarom ook namen we in het 
strategisch onderwijsactieplan van deze opleiding het versterken van de in- en 
doorstroomkansen van studenten met specifieke sociaaleconomische kernmerken als een 
van de prioritaire doelstellingen, op. Als we de loop van justitie (in welk opzicht dan ook) 
dichter bij de maatschappelijke realiteit willen brengen, dan is meer diversiteit bij de 
instroom en doorstroom onontbeerlijk. Dat is wat mij betreft alvast de uitdaging voor de 
komende tien jaar (en hopelijk niet veel langer). Ik dank u. 
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