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HET  PROJECT

Who's Right is een project over

Mensenrechten in Amsterdam-West.

Het gaat om het op tafel te leggen van

het fenomeen Mensenrechten bij de

doelgroep, i.e. burgers. Mensenrechten

als gemeenschappelijke taal in tijden van

(super)diversiteit en segregatie, een taal

om een brug mee te slaan omdat

Mensenrechten ons allemaal - welke

achtergrond dan ook-  verbindt. Lees

meer op www.whosright.nl

BEGR IP

Kinderen leren

begrijpen wat

mensenrechten en

kinderrechten zijn;

waarom ze belangrijk

zijn voor anderen en

voor henzelf en ze

leren dat de wereld

niet zwart-wit is.

BEELD

Kinderen krijgen een

beeld van hoe

kinderrechten een rol

spelen in hun eigen

omgeving.

INZ ICHT

Kinderen leren

nadenken over de

rechten die voor

henzelf van belang zijn,

en over morele

dilemma's. 

LEERDOELEN



L E S  1 Wat  zi jn  mensenrechten?

Wat  zi jn  kinderrechten?

Wat  z i jn  mensenrechten  en  k inderrechten?

STAP 1 - GESPREK [10 MIN]

Vraag kinderen wat zij verstaan onder mensenrechten en kinder-

rechten

Schrijf relevante elementen op het bord , maak twee woordspinnen

of lijsten .

Rechten die iedereen heeft

Bescherming tegen

overheid (dictatuur)

Niet discrimineren

Vrijheid van meningsuiting

Mensenrechten :

Rechten om het kind te

beschermen 

Tegen geweld

Tegen uitbuiting (kinderarbeid)

Ontvoering

Verwaarlozing

Kind mag zelf kiezen en eigen

mening geven

Kinderrechten :

Zorg dat de volgende punten genoemd worden: 

A A N T E K E N I N G E N



L E S  1 Wat  zi jn  mensenrechten?

Wat  zi jn  kinderrechten?

STAP 2 - FILMPJE, ONLINE [10 MIN]

Ga naar : www .kinderrechten .nl en kijk naar de VIDEO op de

homepage .

Vraag om reacties en kijk eventueel daarna gezamenlijk naar deze

lijst waar de Kinderrechten opgesomd staan : .

STAP 3 - DE RECHTENBAL [30 MIN]

Bal met daarop verschillende rechten 

Stift

Kaartjes met omschrijvingen van de rechten [zie bijlage 1]

Benodigdheden:

Voorbereiding:
Pak een bal (bijvoorbeeld een tennisbal) en schrijf er een of meer

rechten op

Familie

Gezond leven

Veiligheid

Jeugdstrafrecht

Migratie

 Participatie

 Werk

 Jeugdhulp

Educatie

Spelen

Privacy

Laat een leerling de bal naar een andere leerling gooien . 

De leerling die de bal vangt leest het recht voor dat het meest

bovenop de bal staat en hij/zij benoemt associaties bij het recht :

‘Waar denk jij aan bij dit recht?’ (1 minuut)

Andere leerlingen mogen aanvullen (1 ,5 minuut). Docent schrijft

relevante elementen op het bord . 

Daarop mag degene die de bal gooide controleren of het beeld van

de kinderen klopt , door op het kaartje te kijken met dit recht erop

(zie mensenrechten kaartjes in bijlage 1).

Herhalen vanaf A .

Uitvoering:
1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

http://www.kinderrechten.nl/
https://www.kinderrechten.nl/professionals/kinderrechten/
https://www.kinderrechten.nl/professionals/thema-familie/
https://www.kinderrechten.nl/professionals/thema-gezond-leven/
https://www.kinderrechten.nl/professionals/thema-veiligheid/
https://www.kinderrechten.nl/professionals/thema-jeugdstrafrecht/
https://www.kinderrechten.nl/professionals/thema-migratie/
https://www.kinderrechten.nl/professionals/participatie-van-het-kind/
https://www.kinderrechten.nl/professionals/thema-werk/
https://www.kinderrechten.nl/professionals/thema-jeugdhulp/
https://www.kinderrechten.nl/professionals/thema-leren/
https://www.kinderrechten.nl/professionals/thema-spelen/
https://www.kinderrechten.nl/professionals/thema-privacy/


L E S  1 Wat  zi jn  mensenrechten?

Wat  zi jn  kinderrechten?

STAP 4 - AFRONDING [10 MIN]

Wat heb je deze les allemaal geleerd?  Wat vind je hiervan het

meest belangrijk? Onderstreep dat .

Doe klassikaal nog één rondje van bevindingen :  ‘Wat vind je het

meest belangrijk van wat je vandaag hebt geleerd?’

Laat de leerlingen op papier zetten : 

Leerling Hassan gooit de bal naar Natasja . 

Natasja leest hardop voor ‘educatie ’ . Ze zegt ‘Dat betekent school .

Dus dat we naar school mogen , dat is ons recht , want zo kunnen we

later een baan krijgen . ’  

‘Docent : wie wil reageren?’ Vijf kinderen steken hun vinger op . Drie

krijgen de beurt . Er wordt gezegd : ‘In sommige landen hebben

kinderen geen school want daar zijn ze te arm . Of er is geen school . ’

Hassan heeft intussen het kaartje gezocht in de stapel met het

Recht op Educatie erop en hij leest voor . ‘Klopt dit met wat jullie

zeiden?’ vraagt de docent . Kinderen oordelen .

Volgende ronde .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

Voorbeeld rechtenbal

A A N T E K E N I N G E N



L E S  2 KINDERRECHTEN  DICHTBIJ

HUIS  (KAART  EN  CASUSSEN )

STAP 1 - OEFENING ‘KINDERRECHTEN IN JE
EIGEN BUURT’ [25 MIN]

Uitleg : Leg de oefening uit . Vraag leerlingen of zij al een beeld

hebben van hoe kinderrechten spelen in hun buurt .

Paren : Laat de leerlingen onderstaande opdracht uitvoeren in

groepjes van 2-3 personen . Welke van de volgende kinderrechten

horen bij welke plek?

Vergelijken : Laat de leerlingen de kaarten van elkaar bekijken . Laat

ze minimaal 3 verschillen opschrijven met de kaarten van anderen .

Interviewen : Laat de leerlingen elkaar interviewen over de

verschillen . Dat kan in groepjes of in de klas . 

Laat ze een vraag stellen volgens het volgende format : Jullie

hebben het recht op privacy in de school geplaatst . Wij juist

online . Waarom hebben jullie dat gedaan? Laat ze daarop kort

discussiëren . Benoem dat ze het niet eens hoeven te worden

maar dat het wel de bedoeling is dat ze elkaarbegrijpen .

De opdracht:
Deze opdracht heeft als doel leerlingen na te laten denken over de

betekenis van kinderrechten in hun eigen omgeving . Door hen te

vragen naar plekken die zij met de rechten associëren creëren we

bewustzijn van het belang van kinderrechten voor henzelf . De

oefening bestaat uit 4 stappen . Eventueel kunnen de laatste 2 worden

overgeslagen . 

 

Voorbereiding:
Print de bijgevoegde kaart van de buurt uit (bijlage 2). Print de

kaartjes met de verschillende kinderrechten uit en laat leerlingen in

tweetallen de kaartjes knippen via de stippellijnen .  

Print ook eenmaal de omschrijving van de kinderrechten (bijlage 3) en

leg ze op het bureau van de docent of op een aparte tafel (zo kunnen

de kinderen lezen of ze een recht goed begrepen/ onthouden

hebben). Ze staan ook online op een rij , bijvoorbeeld hier .

Uitvoering:
1 .

2 .

3 .

4 .

http://www.kinderrechten.nl/kinderrecht/alle-kinderrechten/


DE KINDERRECHTEN KAART

Opdracht 1:
Welke van de volgende kinderrechten horen bij welke plek?

Zet ze bij elkaar en vergelijk het met je buurman.

Doe de mensenrechtentest
OPDRACHT 2:



DE KINDERRECHTEN-

KAART

Uitleg kinderrechtenkaart

1.     Gelijkheid (dus geen discriminatie)

2.    Vrijheid van geloof 

3.    Recht op eigen cultuur (al je gebruiken)

4.    Educatie (school) 

5.    Privacy

6.    Familie

7.    Veiligheid

8.    Meningsuiting

9.    Recht op Jeugdstrafrecht

10.   Recht op werk

11.    Recht op vrije tijd

12.   Eten, een huis, kleren

13.   Recht op migratie

14.   Recht op informatie

15.   Niet ontvoerd worden

16.   Recht op paspoort (naam en nationaliteit)

17.   Recht op geen kindermisbruik 

18.   Recht op participatie 

 (meebeslissen over onderwerpen die ertoe doen)



DE KINDERRECHTEN-

KAART

 1.   Huis.................................................................................

2.   Je eigen kamer...............................................................

3.   De straat.........................................................................

4.   School............................................................................

5.   Online.............................................................................

6.   Schoolplein.....................................................................

7.   Winkelcentrum.................................................................

8.   Sportclub........................................................................

9.   Speeltuin.........................................................................

10.  Kerk/moskee/synagoge/tempel.....................................

11.   De huiskamer..................................................................

12.  Bibliotheek......................................................................

13.  Politiebureau...................................................................

14.  Stadsdeelkantoor/gemeentehuis....................................

15.  De rechtbank..................................................................

16.  De autoweg....................................................................

17.  Asielzoekerscentrum.......................................................

18.  Buitenland......................................................................



L E S  2 KINDERRECHTEN  DICHTBIJ

HUIS  (KAART  EN  CASUSSEN )

STAP 2 - DE KINDERRECHTENTEST [25MIN]

Ze uitgenodigd worden om na te denken over de concrete werking van kinderrechten
in het echte leven
Door een keuze te maken, moeten ze ook nadenken over ‘waarom’ en zullen ze
argumenten vinden en deze afwegen
Ze denken na over filosofische kwestie ‘in hoeverre kunnen kinderen hun eigen leven
bepalen?’, doordat de autonomie van een kind botst met de zeggenschap van
volwassenen: ouders, docenten, jeugdzorg, etc.

Eerst (zelf!) nadenken
Dan lopen/bordje opsteken
Je mag later wijzigen, maak je wijziging kenbaar en leg dan uit waarom je ‘overloopt’.
Geef aan dat het juist goed is als leerlingen durven te twijfelen en luisteren naar
andermans standpunt en daardoor flexibel blijven in hun meningen.
Dubbele vinger-regel: Als je ingaat op wat iemand net zei, dan mag je twee vingers
opsteken. Dan krijg je voorrang op diegenen die gewoon één vinger opsteken. Maar
dan moet je wel beginnen met de tekst: “Ik ga in op … , want die zei … maar/en ik
vind...."

Waarom kinderrechtendilemma’s?
Bij een dilemma wordt een situatie beschreven waarbij je, of in dit geval alle leerlingen,
moeten kiezen wat zij zouden doen of waarmee ze het eens zijn. Dit levert op dat:

Later in de opdracht zullen ze dieper gaan nadenken en inzichtelijke kennis krijgen van
de kinderrechten en hun noodzaak.

Wat moet je doen als gespreksleider?
Van tevoren selecteer je een aantal casussen die je leuk vindt om het over te hebben in
de klas. (Kies er bijvoorbeeld vijf voor een periode van 60 minuten). 

Je spreekt een teken af met de klas, bijvoorbeeld A is naar de rechter kant van de klas
gaan, B is de linker kant. Dit kan handig zijn bij leerlingen die de fysieke beweging goed
kunnen gebruiken. Je kunt ze ook laten zitten en bordjes van papier laten maken met A
en B.  Deze vormen zijn handiger dan vingers opsteken, want op deze manier blijf je zien
wat ze hadden.

Je spreekt af:



L E S  2 KINDERRECHTEN  DICHTBIJ

HUIS  (KAART  EN  CASUSSEN )

Als niemand praat, laten stemmen over een casus, dan iemand vragen

waarom hij dat gestemd heeft

Als sommigen niet praten, naar hun mening vragen over een stelling

Als één deelnemer  té aanwezig is, of twee de boel overnemen, wees blij

maar vergeet de rest niet, probeer ze erbij te betrekken door de stelling,

vraag te verplaatsen naar de rest

Tips: 

Maar de allerbelangrijkste tip voor gespreksleiders van een filosofisch
gesprek is: houd de Socratische houding aan! Socrates was de filosoof die zei:

‘Ik weet alleen zeker dat ik niets zeker weet.’ Voor een filosofisch gesprek in de

klas is het belangrijk dat je helemaal neutraal blijft en werkelijk geen enkele

voorkeur laat blijken voor een keuze bij de casussen en ook niet voor de

argumenten. Je zegt hoogstens ‘mooi verwoord’, maar nooit ‘goed zo, dat vind ik

ook.’ De leerlingen moeten helemaal vrij zijn om hun eigen antwoorden te

vinden en zodra jij als leerkracht laat doorschemeren wat je vindt is de keuze

bepaald en denken ze dat jij eigenlijk ‘gelijk’ hebt. Bij dit soort morele dilemma’s

is er, net als bij filosofische gesprekken, geen gelijk. We weten niet wat het ‘juiste’

antwoord is, er is zogezegd geen antwoordenboekje. 

Kijk maar wat er gebeurt als je leerlingen zelf hun eigen antwoorden laat vinden

en verwoorden. Vraag vooral vaak ‘waarom’ en laat ze hun keuzes

verantwoorden met argumenten. Als je de leerlingen d.m.v. de twee-vingerregel

op elkaar in laat gaan, dan moeten ze wel echt naar elkaar luisteren. Een betere

garantie op een goed gesprek kunnen we niet geven.

 

Wat is het meest interessante dat je vandaag door iemand hebt horen

zeggen? Schrijf erbij wie het zei. Iets wat je aan het denken heeft gezet; wat

je is bijgebleven…

Doe klassikaal nog één rondje van bevindingen: ‘Wat is je van vandaag het

meest bijgebleven?’

Laat de leerlingen op papier zetten: 

STAP 3 - AFRONDING (10 MINUTEN)



L E S  3 DISCUSSIETIJD

(60  min )

Kies andere casussen uit de Kinderrechtentest en voer weer het gesprek, zoals in

les 2.

STAP 1 - MAAK DE DOBBELSTENEN! (10 MIN)

STAP 2 - SPEEL HET SPEL! (20 MIN)

STAP 3 - GESPREK OVER CASUSSEN (20 MIN)

STAP 4 - AFRONDING (10 MIN)

de printjes

lijm of plakband

schaartjes

Knutselen kost wat tijd! Zorg voor de materialen:

Rol de dobbelstenen

Lees de stelling die gerold is, bijv: ‘Wij vinden kinderrechten overdreven.”

Wijs aan over wie het gaat volgens jou (ik/hij/zij/wij/jullie)

Verzin een situatie die past bij de uitspraak van de dobbelstenen. Dus

bijvoorbeeld: ‘Ja, wij vinden kinderrechten belangrijk, want we moeten

beschermd worden tegen kinderarbeid!’

Vinden de andere spelers dat je overtuigend was? Dan heb je een punt!

1.

2.

3.

4.

5.

Wat vond je van het discussiëren vandaag? Is het anders dan de vorige

lessen? Vind je dat je er zelf goed in begint te worden?

Doe klassikaal nog één rondje van bevindingen.

Laat de leerlingen op papier zetten: 

A A N T E K E N I N G E N



HET KINDERRECHTEN

DOBBELSPEL

Rol de dobbelstenen

Lees de stelling

Wijs aan over wie het gaat volgens jou (ik/hij/zij/wij/jullie)

Verzin een situatie die past bij de uitspraak van de

dobbelstenen.

Vinden de andere spelers dat je overtuigend was? Dan heb je

een punt!

Knip de onderstaande drie dobbelstenen uit en speel het

kinderrechten dobbelspel!

Jullie

vinden 

Jij 

vindt

Hij

vindt

Zij

vindt

Ik

vind

Wij

vinden



Leuk

OverdrevenStom Belangrijk

Interessant

Een

beetje

onzin

Familie

Gelijkheid  Veiligheid

Vrijheid

van

geloof

Privacy

Educatie

(School)



Het kringgesprek over een recht 
Deze opdracht is geschikt voor een kringgesprek. Door elkaar de beurt te geven met een
‘praatstok’ (talking stick) delen de leerlingen hun eigen ervaringen en ideeën. Zo wordt de
betekenis van één Kinderrecht uitgediept en mogelijkerwijs reflecteren leerlingen ook op
hun eigen leven. De rol van de docent is die van procesbegeleider: het gaat om het delen
van ervaringen en ideeën en niet om elkaar in de rede te vallen of te bekritiseren.
Daarbij kun je ervoor kiezen om een timer in te zetten. De leerlingen hebben bijvoorbeeld
ieder 1 minuut tijd om te delen. Dit kan heel kort zijn maar ook erg lang. Het mooie is dan
dat kinderen naar elkaar moeten blijven luisteren of in stilte wachten, want misschien
komt er nog iets in hem/haar op om te vertellen. 

Welk thema? Welk recht?
Je kiest voor dit kringgesprek een recht uit dat leerlingen interessant vinden of een recht
dat in het jeugdjournaal aan bod is gekomen. 

L E S  4 DELEN  IN  DE

SHARINGCIRCLE  (60  MIN )

STAP 1 - UITLEG (2 MIN)

STAP 2 - PRAATSTOK MAKEN (8 MIN)

Vertel over de sharing circle. De deel-cirkel. Het is een kringgesprek waarin

iedereen de tijd krijgt om eerlijk zijn verhaal te vertellen. Dit deden/doen

sommige Indianen (native americans) ook als ze willen vergaderen met elkaar.

Het zorgt dat iedereen de tijd krijgt en naar iedereen geluisterd wordt.

Pak een mooie stok of laat de leerlingen er zelf een maken.

Er is er maar één nodig voor de hele klas, maar je kunt er

natuurlijk door groepjes meerdere laten maken en in

groepjes werken. Het is wel goed om bij elk groepje een

begeleider te hebben. 

A A N T E K E N I N G E N



‘Privacy, - het recht op een privésfeer, een plek waar je jezelf kunt zijn – is voor

veel mensen heel belangrijk. Ik ben nieuwsgierig hoe jullie dat zien. Wanneer

maak jij gebruik van dit recht? Ken je voorbeelden van jezelf of iemand die je

kent waarin dit recht wordt geschonden?’

‘Als je deze ‘praatstok’ vast hebt ben je aan de beurt. 

Als de timer gaat, maak je je zin af en gaat de stok naar je buurman.

Je mag in deze cirkel ‘delen’ wat je over dit thema vindt en voelt. Je mag

hierbij dus ook voorbeelden uit je eigen leven geven. En niemand reageert op

je. Dat is een beetje gek misschien. 

Dit betekent ook: Geen discussie, iedereen luistert alleen naar de ander en

reageert niet.

Je spreekt (daardoor) vanuit jezelf, zo eerlijk mogelijk. Vanuit je hart, zou je

kunnen zeggen.

Alles wat er gezegd wordt, blijft tussen deze muren, dus niet doorvertellen!

We spreken wel een woord af, dat iedereen zegt als je klaar bent. Dit woord

betekent: ‘We hebben je gehoord, dank je wel voor het delen.’ Native

americans zeggen bijvoorbeeld ‘Aho Mitakuye Oyasin’, wat een soort groet is

waarbij je uitspreekt dat alles en iedereen verbonden is. Afgekort: Aho. Je

kunt zelf ook een afsluitingswoord bedenken met de leerlingen. Belangrijk is

dat je daarmee zegt dat iedereen geluisterd heeft en respecteert wat er is

gezegd.

Het kinderrecht
Kies een recht uit, dat het thema wordt voor deze oefening. Schrijf het thema op

het bord en introduceer het recht door een aantal vragen erover te stellen.

Bijvoorbeeld: 

Deze les kun je dus herhalen met ook andere kinderrechten die je relevant vindt.

Als je het open wilt houden, mag je ook de kinderrechten laten bestuderen zoals

in les 1, en dan kiezen leerlingen zelf een kinderrecht uit om hun eigen ervaring

ermee te delen.

Praatstok uitleg
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

L E S  4 DELEN  IN  DE

SHARINGCIRCLE  (60  MIN )

STAP 3. KINDERRECHT UITLEG EN UITLEG
SHARING CIRCLE (5 MIN)



L E S  4 DELEN  IN  DE

SHARINGCIRCLE  (60  MIN )

STAP 4. DE SHARING CIRCLE  (35 MIN)

STAP 5 - AFRONDING (10MIN)

Leerlingen geven elkaar de praatstok. 

Als het alarmpje gaat is je tijd op

Iedereen zegt het afgesproken woord

Ga in een ronde kring zitten. Het liefst jongen-meisje-jongen-meisje i.v.m.

mogelijke onrust. Vertel de spelregels:

Welke van de 4 lessen zou je nog eens willen doen?

Wat wil je nu nog graag leren over Kinderrechten?

Doe klassikaal nog één rondje van bevindingen.

Laat de leerlingen op papier zetten: 

A A N T E K E N I N G E N



---------------------------------------------------------------------------------------------------

GEZOND LEVEN

Kinderen hebben het recht op een gezond leven, gezond opgroeien en een

zo goed mogelijke ontwikkeling. Dit betekent dat kinderen beschermd

moeten worden tegen schadelijke behandelingen, zoals mishandeling en

misbruik. Ook moeten ze beschermd worden tegen schadelijke stoffen,

zoals drugs en andere verdovende middelen. Kinderen hebben bovendien

het recht op de best mogelijke gezondheidszorg. Zo moeten kinderen naar

de dokter kunnen, vaccinaties krijgen en genoeg – gezond – eten en drinken

hebben.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VEILIGHEID

Kinderen hebben het recht op veiligheid. Dat betekent dat elk kind in een veilige

omgeving moeten kunnen opgroeien. Een leven met liefde en aandacht – zonder

geweld – is belangrijk voor een kind om zich te ontwikkelen.

B I J L A G E  1 MENSENRECHTEN -

KAARTJES

Print de onderstaande mensenrechtenkaartjes uit en knip ze uit op de stippellijn. 



EDUCATIE

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Elk land moet volgens het VN-

Kinderrechtenverdrag basisonderwijs gratis beschikbaar stellen, voortgezet onderwijs

aanmoedigen en vroegtijdig schoolverlaten tegengaan. Toch volgen wereldwijd 263

miljoen kinderen geen onderwijs. Dit zijn niet alleen kinderen die in een

conflictgebied of in armoede leven. Ook in Nederland zijn er ongeveer 16.000

kinderen die niet naar school gaan. Terwijl er in Nederland een leerplicht is.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

SPELEN

Elk kind heeft het recht op vrije tijd en ontspanning. Tijd waarin het kind kan

spelen of deelnemen aan culturele, artistieke of recreatieve activiteiten. Het

klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het lang niet voor alle kinderen. Denk aan

kinderen in detentie, kinderen in armoede of kinderen met een beperking. Het

recht op spelen moet zoveel mogelijk bevorderd worden, bijvoorbeeld door te

zorgen voor speelruimtes, programma’s voor kinderen en andere bezigheden.

Spelen helpt een kind zich sociaal en cultureel te ontwikkelen.

PRIVACY

Alle kinderen hebben recht op privacy. Zij moet worden beschermd tegen

inmenging in hun privé- of gezinsleven, huis of briefwisselingen. Voor ouders

betekent dit dat zij niet ongevraagd de post of het dagboek van hun kinderen

mogen lezen.



PARTICIPATIE

Kinderen hebben het recht om te participeren. Zij hebben het recht om

gehoord te worden als het gaat om zaken die invloed hebben op hun

leven. Hun mening telt. Deze mening kan gaan over alle rechten die

kinderen hebben. Dit is dan ook een belangrijk overkoepelend recht.

Daarvoor moeten kinderen wel voldoende informatie krijgen. Anders is

het immers moeilijk een mening vormen.

------------------------------------------------------------------------------------------

-------

------------------------------------------------------------------------------------------

-------

WERK

Kinderen moeten worden beschermd tegen kinderarbeid. Maar wat is

kinderarbeid? Onder kinderarbeid valt economische exploitatie en het

verrichten van gevaarlijk of schadelijk werk. Werk dient verboden te

worden als het: gevaarlijk is, onderwijs er door belemmerd wordt,

schadelijk is voor de gezondheid en/of schadelijk is voor de

lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke

ontwikkeling van het kind. Maar ouders mogen hun kind natuurlijk wel

vragen om de auto te wassen. En kinderen mogen vanaf een bepaalde

leeftijd licht werk doen, zoals een krantenwijk.

JEUGDHULP

Kinderen hebben het recht verzorgd, begeleid en opgevoed te

worden. Ouders zijn hier als eerste verantwoordelijk voor. De overheid

moet de rechten en verantwoordelijkheden van ouders respecteren.

En ze moet passende bijstand verlenen en zorgen voor toegang tot

voorzieningen en diensten voor hun kinderen, zoals kinderopvang. Als

ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen, moet de

overheid het kind helpen en opvangen.



JEUGDSTRAFRECHT

Kinderen die te maken krijgen met het strafrecht hebben het recht op

een speciale kindgerichte behandeling. Of zij nu dader zijn of

slachtoffer. Er moet altijd rekening worden gehouden met de leeftijd

van het kind. Een pedagogische insteek is gericht op het kind in

ontwikkeling met een lange toekomst voor zich. Het beschermen van

de privacy van het kind speelt in dat kader een grote rol.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

MIGRATIE

Alle rechten uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)

gelden voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Dus ook voor

kinderen die door hun migratie met het migratierecht te maken

hebben. Ze mogen niet op grond van hun afkomst of het feit dat ze

geen verblijfsvergunning hebben gediscrimineerd worden.

FAMILIE

Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de verzorging en de

opvoeding van hun kind. Als ouders deze verantwoordelijkheid niet kunnen

dragen, dan kan een voogd deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Als een

ouder of een voogd beslissingen moet nemen die het kind aangaan, dan

moeten zij het belang van het kind altijd voorop stellen. Het is daarbij ook

belangrijk dat er naar de mening van het kind wordt gevraagd en geluisterd.  


