
 

 

 

Best Interest of the Child  

Rapportages in procedures binnen het Vreemdelingenrecht 

 

Het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen- en Vreemdelingenrecht, verbonden aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, doet gedragswetenschappelijk onderzoek bij kinderen en gezinnen die te 

maken krijgen met een procedure in het vreemdelingenrecht. Deze onderzoeken worden door de 

advocaat als deskundigen-rapportage in de vreemdelingenprocedure ingebracht.  

De onderzoeken worden uitgevoerd conform de BIC-methodiek (Best Interest of the Child). Het 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind vereist dat de belangen van het kind een eerste overweging 

vormen bij elk besluit dat een kind raakt. Eén van de doelstellingen van het Onderzoeks- en 

Expertisecentrum is dat deze belangen van het kind ook daadwerkelijk worden meegewogen 

wanneer er een besluit wordt genomen in een migratieprocedure. Dit doel wordt verwezenlijkt door 

het uitvoeren van diagnostisch onderzoek naar het belang van het kind en het opstellen van 

rapportages die in de migratieprocedure worden ingebracht. In de rapportage wordt vanuit 

gedragswetenschappelijk perspectief een deskundigenadvies uitgebracht over het belang van het 

kind in het migratierecht.  

De onderzoekers geven geen advies over de uitkomst van de procedure, maar beschrijven wat de 

mogelijke uitkomsten van de procedure betekenen voor het ontwikkelingsbelang van het kind. De 

advocaat maakt de vertaalslag naar de juridische termen in het migratierecht. De onderzoekers  

houden zich daarbij uiteraard aan alle beroepsethische normen. Daarvoor is een checklist 

beschikbaar. 

 

Samenwerking onderzoeks- en expertisecentrum met NIP en NVO 

Het onderzoekscentrum werkt in de uitvoering van de gedragswetenschappelijke onderzoeken 

samen NIP- en NVO-leden. Deze zijn getraind in de BIC-methodiek, en voeren de onderzoeken 

zelfstandig (op vrijwillige basis) uit. In regionale kenniskringen worden kennis, ervaringen en 

mogelijke dilemma’s met elkaar gedeeld.  

De pool bestaat uit ongeveer 100 orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychologen en functioneert 

sinds het voorjaar van 2016. De leden van de pool werken in principe op vrijwillige basis. Op basis 

van tijdelijke subsidies worden indien mogelijk vergoedingen uitgekeerd. Reiskosten van en naar 

onderzoeksgesprekken worden door NIP of NVO vergoed, en de geaccrediteerde scholingsdagen, 

training en intervisie die meetellen voor (her)registratie zijn gratis. De coördinatie ligt in handen van 

het Expertisecentrum in Groningen. 

Het volgen van de training in de BIC-methodiek is voorwaarde om de onderzoeken te doen. 

Bij de selectie voor de training wordt gelet op lidmaatschap van NIP of NVO, niveau van 

vakbekwaamheid/beroepsregistratie, affiniteit/ervaring met de doelgroep, relevante werkervaring 

en kennis en vaardigheid als het gaat om diagnostisch onderzoek.  

 

Het Expertisecentrum heeft veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van de NIP- en NVO-

leden van de pool en voor de kwaliteit van de rapportages. Op deze manier kunnen veel meer 

kinderen bereikt worden en wordt de positie van het belang van het kind in het migratierecht 

verstrekt.  

Klik hier voor meer informatie over het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen- en 

Vreemdelingenrecht. 

http://www.rug.nl/research/study-centre-for-children-migration-and-law/
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/07/20091116_kinderrechtenverdrag.pdf
http://www.rug.nl/research/study-centre-for-children-migration-and-law/

