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EEN PAKKETJE MET PEDAGOGISCH MATERIAAL:  
“KEN JE RECHTEN” 
 

Thema’s Kinderrechten in het algemeen  

Moeilijkheidsgraad Gemakkelijk  

Leeftijd 10 - 12 jaar 

Groepsgrootte 1 - 30 leerlingen (heel de klas) 

Soort activiteit Groepsactiviteiten en reflectie. Eenvoudige oefeningen om over 
kinderrechten in het algemeen te leren. 

Samenvatting Dit pakket van vier leermiddelen belicht de rechten van het kind in het 
algemeen en helpt leerlingen hun kennis rond deze rechten uit te bouwen. 

Doelstellingen • Leerlingen leren hun rechten kennen, zijn zich bewust van het 
belang van deze rechten en hoe ze in alledaagse situaties aan bod 
komen.  

• Leerlingen oefenen rond kennis, begrip en praktijk van 
kinderrechten. 

• Leerlingen kunnen situaties herkennen waarin de rechten van het 
kind niet worden gerespecteerd en weten waar ze terecht kunnen 
wanneer het misloopt. 

Voorbereiding Er is geen specifieke voorbereiding vereist om met deze leermiddelen aan 
de slag te gaan. Aan het begin van elk van deze middelen vind je telkens 
de instructies die je moet geven bij de activiteiten. Hiervoor is er ook een 
specifieke handleiding voor docenten. 

Materiaal  • Een grote poster over het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
• Een kinderrechtenboekje voor leerlingen met een korte 

beschrijving van de rechten van het kind 
• Een werkboekje voor de leerlingen met oefeningen om te leren 

over hun rechten 
• Een handleiding voor leerkrachten om de rechten van het kind in 

de klas te introduceren en om de activiteiten en oefeningen uit dit 
pakket te kaderen. 

  

Instructies 

De kinderrechtenposter 

Wanneer je het als leerkracht in je klas over kinderrechten hebt, nodigen we je uit om 

deze grote poster in de klas op een zichtbare en toegankelijke plaats te hangen. Op die 

manier kunnen je leerlingen de beelden van dichterbij komen bekijken. De gekleurde 

vakken vertegenwoordigen elk een specifiek kinderrecht. Deze poster kan je ook helpen 

om bepaalde situaties of rechten te illustreren of kan simpelweg een referentie-

instrument zijn voor jou en je leerlingen. Hij kan ook gebruikt worden wanneer je met je 

leerlingen aan de slag gaat met de kinderrechtenboekjes. 
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• Op elk van de vakken vind je een specifiek recht gemarkeerd. Een vakje komt 

overeen met een artikel van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK). 

Elk kader toont het icoontje van een kind in een bepaalde situatie die verband 

houdt met een van zijn rechten. 

• Met deze poster willen we de rechten van het kind illustreren. Nodig de leerlingen 

uit om over een situatie te vertellen, een moment in hun leven, waar ze een of 

meerdere rechten mee kunnen linken. 

 

Het kinderrechtenboekje 

In dit boekje leren de leerlingen over hun rechten in een duidelijke en precieze taal, door 

de icoontjes die deze rechten illustreren en een korte beschrijving ervan. 

• Laat de leerlingen dit boekje doornemen. Ze zullen op de vijfde pagina ontdekken 

wat het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is (waarover we het in deze 

leermiddelen hebben). Nadat de leerlingen deze enkele pagina over het 

kinderrechtenverdrag hebben gelezen, kan je hen om hun mening vragen: wisten 

ze wat het IVRK was? 

• Laat de leerlingen het boekje verder lezen. Ze zullen dan lezen over de betekenis 

van elk kinderrecht, met behulp van de kleine icoontjes die deze rechten 

illustreren. 

• Wanneer de leerlingen het boekje helemaal hebben doorgenomen, kan je ze 

uitnodigen voor een klasgesprek. Het idee is dat zij hun mening of hun gevoelens 

over een of meerdere van deze rechten kunnen geven. 

 

Het werkboekje 

Als de leerlingen eenmaal de kans hebben gehad om vertrouwd te raken met de 

kinderrechten, kunnen ze nu aan de slag gaan om hun kennis in de praktijk te oefenen. 

Elke leerling krijgt hiervoor een werkboekje. In dit boekje staan in totaal 12 opdrachten. Bij 

deze oefeningen staan de instructies steeds duidelijk aangegeven; deze vind je als 

leerkracht ook terug in de handleiding (zie hieronder). 

• Na een of meer oefeningen zullen leerlingen zich realiseren dat er een of meer 

rechten aan verbonden zijn. 

• Deze oefeningen stellen leerlingen ook in staat het belang van deze rechten op 

verschillende niveaus te zien: op school, buiten de school, in het gezin, enz. 

(bijvoorbeeld oefening 10). 
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• Kinderrechten kunnen ook botsen. De oefeningen (bijvoorbeeld oefening 9) 

stellen je in staat terug te komen op dit soort situaties en te zien hoe je moet 

reageren. 

• Aan het einde van dit boekje worden twee spelletjes aangeboden - een in de 

vorm van een quiz (oefening 11) en het andere in de vorm van een spel van '7 

verschillen' (oefening 12). Zo kunnen de leerlingen hun kennis van hun rechten op 

een leuke en speelse manier testen. 

• In dit boekje kunnen leerlingen ook informatie vinden over de diensten waar ze 

terecht kunnen in geval van problemen en/of wanneer hun rechten niet 

gerespecteerd worden (pagina 16). 

 

De handleiding voor de leerkracht 

Deze handleiding zal je als leerkracht helpen om de activiteiten te begeleiden die in het 
werkboekje voor de leerlingen staan. Het is dus best om deze handleiding op voorhand 
goed door te nemen, om op die manier vertrouwd te raken met de opdrachten. Op de 
eerste pagina vind je algemene informatie over het Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind. Voor elke opdracht: 

• worden instructies voor de activiteit gegeven 

• worden de antwoorden op de oefeningen gegeven, evenals aanvullende 
informatie ter onderbouwing van de antwoorden. 

 

Bijlagen 

- De poster Ken je rechten: https://www.unicef.be/nl/education/poster-ken-je-

rechten?fromList=documents 
 

- Het kinderrechtenboekje Ken je rechten: https://www.unicef.be/nl/educa-

tion/kinderrechtenboekje-ken-je-rechten?fromList=documents 
 

- Het werkboekje Ken je rechten: https://www.unicef.be/nl/education/werkboekje-

ken-je-rechten?fromList=documents 
 

- De handleiding voor leerkrachten Ken je rechten: https://www.unicef.be/nl/edu-

cation/handleiding-leerkrachten-ken-je-rechten?fromList=documents 
 
Je kan deze documenten gratis via onze website bestel-
len. Zodra je je bestelling hebt geplaatst, sturen wij deze 
per post naar het adres dat je ons hebt opgegeven. 
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