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Methodieken 

DE KINDERRECHTENRAP 

Instructies 
Download de poster van de Kinderrechtenrap, de lesmap ‘Filosoferen over kinderrechten’ 
en eventueel het partituur. 

Toon de kinderen eerst het videoclipje van De Kinderrechtenrap. Dit animatiefilmpje werd 
gemaakt door een groep kinderen onder de begeleiding Kidscam vzw. 

Zing samen het lied aan de hand van de tekst op de poster en bespreek. 

Suggesties voor opvolging 

Bij de Kinderrechtenrap hoort een lesmap ‘Filosoferen over kinderrechten’. Ga aan de slag 
met fragmenten uit prachtige kinderboeken en filosofeer samen over belangrijke 
levensvragen die raken aan kinderrechten. 

Thema’s Kinderrechten algemeen - Eigen mening en inspraak - Gelijke 
behandeling/diversiteit – Gezondheidszorg – Privacy - Samenkomen - 
Familie - Ontpanning en cultuur - Identiteit - Veiligheid en bescherming - 
Kwaliteitsvol onderwijs en informatie 

Moeilijkheidsgraad Gemakkelijk  

Leeftijd 6 - 9 jaar 

Groepsgrootte 6 à 20 leerlingen  

Soort activiteit lespakket met video/ audio 
Zingen, (voor)lezen, praatronde, filosoferen. 

Samenvatting De Kinderrechtenrap is een liedje over kinderrechten met muziek van 
Kapitein Winokio in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat. De 
tekst werd geschreven door Joke van Leeuwen op basis van gedachten van 
tientallen kinderen verzameld door Silvie Moors. 
 
Er hoort een videoclip/animatiefimpje bij en een lesmap ‘Filosoferen over 
kinderrechten’ (voor kleuters en lagere school) bevat een schat aan 
fragmenten uit prachtige kinderboeken met telkens vragen en een 
leidraad voor een klasgesprek. 

Doelstellingen Kinderen laten kennis maken met kinderrechten. Kinderen laten nadenken 
over kinderrechten. Kinderen aanmoedigen om hun mening te uiten 
hierover. 

Voorbereiding / 

Materiaal  Kinderrechtenrap : lied en animatiefilmpje op YouTube (origineel + 
karaoke-versie) 
Poster met de tekst van het lied 
Lesmap : Filosoferen over kinderrechten 
Partituur 

  

https://www.youtube.com/watch?v=s9iOcDVABmE&t=11s
https://www.kinderrechten.be/professionals/kinderrechteneducatie
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Ideeën voor actie 

20 november: Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Op 20 november 1989 
nam de Verenigde Naties het kinderrechtenverdrag aan, want alle toenmalige lidstaten 
keurden het Verdrag unaniem goed. In de periode rond 20 november zijn er steeds heel 
wat organisaties die actie ondernemen om de kinderrechten extra in de kijker te zetten. 

Tips voor de begeleider 

 Als leerkracht kan je De Kinderrechtenrap gebruiken om rond kinderrechten te 

werken in de klas.  

 Laat kinderen bij het filosoferen zoveel mogelijk zelf nadenken en praten. Stel open 

vragen, maar wees niet te sturend.  

 

Varianten 

/ 
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