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Methodieken 

SCHATTENJACHT 

Instructies 
 Wanneer de deelnemers binnenkomen, leg je uit dat er papiertjes verstopt zijn 

met waardevolle dingen op. Vraag aan de deelnemers om ernaar te zoeken. Wie 
een kaartje vindt, mag dat aan bord komen ophangen. 

 Wanneer er 5 rechten gevonden zijn, geef je een signaal (met een fluitje, trom, 
bel of ander instrument). Iedereen verzamelt dan aan het bord om de gevonden 
schatten van naderbij te bestuderen. Elke vinder mag zijn/haar kaartje luidop 
voorlezen. Met enkele vragen kan je een kort gesprekje hierover uitlokken: 

o Wat is dat, een recht? 

o Wat betekent dit recht volgens jou? Probeer het eens in je eigen woorden uit 
te leggen. 

o Kan je een voorbeeld geven van dit recht in je eigen leven? 

o Kan je een voorbeeld geven van een situatie waarin dit recht niet wordt 
toegepast (een schending)? 

 Aanvullend geef je wat uitleg over het ontstaan en de bedoeling van het 
kinderrechtenverdrag. Toon het officiële verdrag en lees er een stukje uit voor. 

Thema’s Kinderrechten algemeen, kinderrechtenverdrag.  
Mensenrechten en kinderrechten zijn waardevol. Ze worden 
neergeschreven in speciale documenten. 

Moeilijkheidsgraad Makkelijk  

Tijdsduur 25 à 50 minuten 

Leeftijd 6 – 9 jaar  

Groepsgrootte 2 – 25 deelnemers 

Soort activiteit Zoekspel 

Samenvatting Kinderrechtentekeningen zijn verstopt in het lokaal. Deelnemers gaan op 
zoek naar de kaartjes, en maken zo kennis met het Kinderrechtenverdrag.  

Doelstellingen Dit zoekspelletje is een snelle manier om het Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind in te leiden. Het is nuttig deze activiteit te gebruiken bij de 
eerste lessen over kinderrechten. Het kan ook gebruikt worden om de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in te leiden. 

Voorbereiding Je maakt een kopie van de kinderrechtenkaartjes met de titels van de 
kinderrechten en verknipt ze. 

Vóór de deelnemers aankomen, verstop je elk kaartje op een verschillende 
plaats in het lokaal. 

Materiaal  Kaartjes titels kinderrechten 
Kinderrechten tekeningen 
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 Je laat de deelnemers verder zoeken tot ze er nogmaals 5 verzameld hebben en je 
weer even stopt om deze reeks te bekijken. 

 Voor de laatste zoektocht kondig je aan dat er nog 7 schatten verborgen zijn. 
Waarover denken de deelnemers dat die zouden gaan? Je noteert hun ideeën op 
bord. 

 Als de laatste rechten aan bord hangen, kan je die laten vergelijken met de 
eerdere ideeën van de deelnemers die op bord geschreven zijn.  

Varianten 

Je kan de kinderrechtentekeningen verstoppen i.p.v. de rechtenkaartjes en daarmee 
werken. Bij de bespreking kunnen de kaartjes van de rechten dan telkens bij de passende 
tekening gehangen worden (of omgekeerd). 

 


