
Sta in je recht
Lessen over

(kinder)rechten



Introductie
Er zijn aardig wat rechten in de wereld. Het is goed om te weten wat je rechten zijn en dat 
deze rechten ook beschermd worden door de overheid. 
In deze les ga je je verdiepen in een aantal rechten en praat je met je klasgenoten over wat 
jij belangrijk vindt. 

• Klassikale introductie en groepsopdrachtDuur: 2 x 60 minuten
Materialen: invulformulieren, 
fotocamera, witte muur, witte kleding, 
attributen in kleur.  

‘Een eigen telefoon en privacy, 
dat vind ík belangrijk!’
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Check mijn 
Rechten

Deel nu het rechten-werkblad uit. Elk viertal vult een werkblad in. 
Laat de leerlingen flink stoeien met een scherpe formulering van de kernboodschap. 

Van boodschap tot beeld
Leg uit dat de teams hun kernboodschap gaan presenteren in de vorm van een foto. 
De fotoshoot zal tijdens de volgende les plaatsvinden. Elk groepje bepaalt nu hoe ze door 
middel van een attribuut of object hun kernboodschap kunnen uitdragen. 

Huiswerk
Verzamel thuis witte kleding. Hoe stijlvoller, hoe beter. Witte jasjes of nette broeken werken 
erg goed. Laat de leerlingen ook bespreken wie er op zoek gaat naar welk object. Let op: 
de  objecten moet een duidelijke kleur hebben. Hoe groter het contrast met de kleding, hoe 
beter. 

in duo’s
Deel het kinderrechten-overzicht (VO) uit in de klas. De leerlingen gaan in duo’s de 
artikelen bespreken. Samen kiezen ze twee artikelen - rechten die ze het belangrijkst 
vinden. Bij elk artikel beschrijven de leerlingen op waarom ze juist deze gekozen hebben. 
Schrijf samen minimaal vier zinnen per artikel. 
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In viertallen
Elk duo vormt een viertal met een ander duo. 
Samen bespreken ze de vier artikelen die ze hebben 
gekozen. Vervolgens kiest elk viertal één recht uit die ze 
gaan uitbeelden tijdens de ‘check mijn recht-fotoshoot’. 

VO
LESBRIEF



Vervolgtips:
Zorg dat de hele school de rechten ergens 

kan zien: maak een rechten-expo!

Gebruik de resultaten van de fotoshoot voor 
een schoolcampagne over

mensenrechten!

Check mijn 
Rechten

. 
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REGELS:

- Modellen dragen witte kleding 

- Spijkerbroeken en sneakers zijn okay

- Je mag een attribuut gebruiken

- De achtergrond is wit

- Alleen full body shots
  
- Plaats de camera op ooghoogte

Check mijn 
Rechten

ACTIE & REFLECTIE

Het resultaat: een serie foto’s die rechten 
uitbeeldt op een manier waar de leerlingen 
achter staan.  

Reflecteer in de afsluitende les op de 
resultaten: 
 
- Welke rechten herken je meteen?
- Wat vinden we het sterkste beeld? 
- Waar ben je verbaasd over?
- Van welk beeld zou je meer van willen weten?
- etc. 

VO
LESBRIEF

Voorbereiding FOTOSHOOT
Laat elk groepje drie taken verdelen: 
één of twee modellen en één fotograaf. 

Om een krachtig beeld neer te zetten 
houdt elk groepje rekening met de ‘regels’ 
hiernaast. 

De fotoserie vormt het Manifest van de klas



Introductie
Een column is een korte tekst waar de schijver op een pittige 
manier zijn mening geeft. Een verhaal of gedachtengang met 
een persoonlijk tintje. 

Daag de klas uit om een column te schrijven met 
mensenrechten als onderwerp. Het gaat erom dat de 
leerlingen een eigen mening of ervaring kort en bondig kunnen 
noteren volgens de spelregels van een column.

• Individuele schrijfopdracht

Opdracht formuleren
Bespreek met de klas de functie van een column en de manier waarop deze is geschreven. 
Leg uit dat het gaat om een actueel stuk, over grote vraagstukken in de maatschappij of 
juist kleine dingen in je omgeving. 

Vervolgens gaan de leerlingen op zoek naar een krantenbericht waarin ze denken dat de 
rechten van de mens worden geschonden.

Voorbeeld: 
Je leest een bericht over het percentage gehandicapte jongeren die niet naar school kunnen.

Vervolgens gaan schrijven de leerlingen een column.
Maak gebruik van de ‘spelregels’ hieronder. 
Elke leerling schrijft een eigen column.
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Column-battle
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De spelregels:
1: Actualiteit 
Zorg dat het krantenbercht dat je gebruikt actueel is.

2: Doelgroep
Bedenk voor wie je deze column schrijft. Leeftijdsgenoten, 
oude dames of misschien kinderen. Het is belangrijk om dit 
vooraf te bepalen om een treffend stuk te maken. Je moet 
met een column je lezer namelijk aan het denken zetten. 
Kijk bij het schrijven af en toe door de bril van de lezer en 
vraag je af of het prikkelend genoeg is wat je bedenkt. Zo 
niet, doe er dan maar een schepje bovenop.

3: Opening & Slot
Wat is een goede opening? Hoe trigger je jouw doelgroep om 
verder te lezen? Geef niet alles weg in de eerste zin!
Zorg voor een slot waar je de lezer met een vraag achterlaat 
waar ze over na kunnen denken en pas op voor een afgezaagd 
‘open-einde’.

VO
LESBRIEF

Materialen: 
-Voorbeeld-column 

-Kranten 
 

-Het kinderrechten- 
overzicht in 
woorden



RESULTATEN:
De resultaten van de columns kunnen worden 

tentoongesteld... of maak er een wedstrijd 
van met een echte jury... of misschien kunnen 

ze één voor één worden  geplaatst in de 
schoolkrant.. of... als pamfletten worden 
uitgedeeld op het plein.... of misschien... 

en... en...en...

4: Lengte/aantal woorden 
Een column hoeft niet heel lang te zijn, ongeveer 400 woorden is genoeg. 
Liever kort en goed dan saai en langdradig. 

5: Taalgebruik
Taalgebruik en woordkeuze zijn heel belangrijk in een column. Ten eerste moet 
het persoonlijk zijn. De taal die je gebruikt moet dus een beetje lijken op JOUW 
spreektaal. Toch moet de taal ook passen bij de doelgroep en de ‘gemiddelde lezer’.  
Je kunt best af en toe eigen woorden bedenken om een punt duidelijk te maken, 
Voorbeeld: “... en je raadt het al, zag ik vandaag dus WEER zo’n vrouw op de fiets 
telefoneren, ik word zo langzamerhand GEK van die samsungzombies!”
Maar let op: misschien wordt jouw column ook in de plaatselijke krant gepubliceerd, 
dus hou het wel een beetje netjes.

6: Titel
Uiteraard is het belangrijk om een pakkende titel te bedenken die de kern van je 
gescheven stuk omvat. Ruig, grappig of juist alarmerend. Schud de lezers meteen 
maar wakker!

7: Alinea’s
Verdeel je stuk in duidelijke korte alinea’s, dat leest prettig. 

8: Kernboodschap
Zorg ervoor dat het duidelijk is welke boodschap je wilt 
uitdragen en hou het daarbij. Een column met drie of vier 
boodschappen is opdringerig en leest niet fijn.

9: Schrappen!!  
Als het stuk klaar is moet je kritisch kijken of je niet 
vaak hetzelfde zegt, het is beter om zinnen te schrappen 
dan om de lezers te vervelen met herhalingen. 

Column-battle
VO

LESBRIEF

‘Het wordt een beestebende in het stemlokaal 
als al mijn huisdieren ook zouden 

gaan stemmen!’
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Materialenlijst  
voor de fotoshoot:

2

1

Respectonderwerpen die wij belangrijk vinden...
Noteer de vier rechten die jullie belangrijk vinden, kort en bondig.
1:________________________________________________________________

2:________________________________________________________________

3:________________________________________________________________

4:________________________________________________________________
Verken de rechten tijdens een korte discussie. Wat vinden jullie nou echt? Bespreek oorzaak en 
gevolg en probeer samen tot één mening te komen. 
 
Kies één van de rechten en beeldt deze uit in een fotoshoot.

Onze boodschap is... 
Probeer in één zin samen te vatten wat jullie boodschap gaat worden:
________________________________________________________
________________________________________________________

Ons Beeld....
Beschrijf hier hoe jullie de boodschap gaan weergeven. Wie gaat er in beeld en hoe?
Beschrijf ook waarom jullie voor deze vorm kiezen:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Maak eventueel een schets op de achterkant van dit blad en zet daar beschrijvingen 
bij ter verduidelijking.

Taakverdeling:
Wie doet wat...? Maak een duidelijke lijst en verdeel de 
verantwoordelijkheden.

Uitwerking van dit formulier (van klad naar leesbaar).
Wie:_____________________________________
Het meenemen van de juiste attributen of props voor 
de fotoshoot. 
Wie:_____________________________________
Styling van de fotoshoot, wie zorgt voor de juiste 
kleding en look?
Wie:_____________________________________

Rechten-
werkblad



In woorden
Kinderrechten-
overzicht
INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND 
Je vindt hieronder een selectie van de artikelen: 

Artikel 1 Definitie van het kind: Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.

Artikel 2 Non-discriminatie  
Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder uitzonderingen. De overheid neemt 
maatregelen om alle rechten te realiseren en moet ervoor zorgen dat elk kind wordt 
beschermd tegen discriminatie.

Artikel 6 Recht op leven en ontwikkeling
Ieder kind heeft het recht op leven. De overheid waarborgt zoveel mogelijk het 
overleven en de ontwikkeling van het kind.

Artikel 7 Naam en nationaliteit
Het kind heeft bij de geboorte recht op een 
naam en een nationaliteit en om geregistreerd 
te worden. Het kind heeft het recht zijn of haar 
ouders te kennen en door hen verzorgd te 
worden.

Artikel 9 Scheiding kind en ouders
Het kind heeft recht om bij de ouders te leven 
en op omgang met beide ouders als het kind van 
een of beide ouders gescheiden is, tenzij dit niet 
in zijn of haar belang is. In procedures hierover 
moet naar de mening van kinderen en ouders 
worden geluisterd.

Artikel 13 Vrijheid van meningsuiting
Het kind heeft recht op vrijheid van 
meningsuiting, dit omvat ook de vrijheid 
inlichtingen en denkbeelden te verzamelen, 
te ontvangen en te verspreiden. Daarbij moet 
rekening gehouden worden met de rechten van 
anderen.

Artikel 14 Vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst
Het kind heeft recht op vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst en de vrijheid deze te 
uiten. De overheid respecteert de rechten en 
plichten van ouders en voogden om het kind te 
(bege)leiden bij de uitoefening van dit recht op 
een manier die past bij zijn of haar leeftijd en 
ontwikkeling.



Artikel 16 Privacy
Ieder kind heeft recht op privacy. De overheid beschermt het kind tegen inmenging 
in zijn of haar privé- en gezinsleven, huis of post en respect eert zijn of haar eer en 
goede naam.

Artikel 19 Bescherming tegen kindermishandeling
Het kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke
mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid neemt
maatregelen ter preventie en signalering hiervan en zorgt voor opvang en 
behandeling.

Artikel 22 Vluchtelingen
Een kind dat asiel zoekt of erkend is als vluchteling, heeft 
recht op bijzondere bescherming en bijstand ongeacht of hij 
of zij alleenstaand of bij zijn ouders is. De overheid moet 
proberen de ouders of andere familieleden van alleenstaande 
gevluchte kideren op te sporen. Als dat niet lukt, heeft het 
kind recht op dezelfde bescherming als elk ander kind zonder 
ouderlijke zorg.

Artikel 23 Kinderen met een handicap 
Een kind dat geestelijk of lichamelijk gehandicapt is, heeft 
recht op bijzondere zorg. De overheid waarborgt het recht 
van het gehandicapte kind op een waardig en zo zelfstandig 
mogelijk leven waarbij het kind actief kan deelnemen aan de 
maatschappij en zorgt voor bijstand om de toegang tot onder 
meer onderwijs, recreatie en gezondheidszorg te verzekeren.

Artikel 24 Gezondheidszorg
Het kind heeft recht op de best mogelijke gezondheid 
en op gezondheidszorgvoor-zieningen. De overheid 
waarborgt dat geen enkel kind de toegang tot deze 
voorzieningen wordt onthouden. 

Artikel 27 Levensstandaard
Ieder kind heeft recht op een levensstandaard die 
voldoende is voor zijn of haar lichamelijke,geestelijke, 
intellectuele, zedelijke en maatschappelijke 
ontwikkeling. Ouders zijn primair verantwoordelijk 
voor de levensomstandigheden van het kind maar de 
overheid moet hen hierbij helpen door bijstand en 
ondersteuning zodat het kind op het minst voldoende 
eten en kleding en adequate huisvesting heeft.

Artikel 28 Onderwijs
Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is 
voor ieder kind gratis en verplicht. De overheid zorgt 
ervoor dat het voortgezet - en beroepsonderwijs 
toegankelijk is voor ieder kind, in overeenstemming 
met zijn of haar leerniveau. De overheid pakt 
vroegtijdig schooluitval aan. De handhaving van de 
discipline op school moet de menselijke waardigheid en 
kinderrechten respecteren. International samenwerking 
is nodig om analfabetisme te voorkomen.



Artikel 29 Onderwijsdoelstellingen
Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op: de ontplooiing van het kind; 
respect voor mensenrechten en voor de eigen culturele identiteit, de waarden van 
het eigen land en van andere landen; vrede en verdraagzaamheid; gelijkheid tussen 
geslachten; vriendschap tussen alle volken en groepen en eerbied voor het milieu.
Iedereen is vrij om een school naar eigen inzicht op te richten met inachtneming 
van deze beginselen en de door de overheid vastgestelde minimumnormen voor alle 
scholen.

Artikel 31 Recreatie
Het kind heeft recht op rust en vrije tijd, om te spelen en op recreatie, en om deel te 
nemen aan kunst en cultuur. De overheid zorgt ervoor dat ieder kind gelijke kansen 
heeft om dit recht te realiseren en bevordert recreatieve, artistieke en
culturele voorzieningen voor kinderen.
Artikel 32 Bescherming tegen kinderarbeid
Het kind heeft recht op bescherming tegen 
economische uitbuiting en tegen werk dat 
gevaarlijk en schadelijk is voor zijn of haar 
gezondheid en on twikkeling of de opvoeding 
hindert. De overheid moet een minimumleeftijd 
voor arbeid en aa
ngepaste werktijden en arbeidsvoorwaarden 
vaststellen.

Artikel 33 Bescherming tegen drugs 
Het kind heeft recht op bescherming tegen 
drugsgebruik. De overheid moet maatregelen 
nemen zodat kinderen niet ingezet worden bij het 
maken of in de handel van drugs.

Artikel 35 Handel in kinderen
Het kind heeft recht op bescherming tegen 
ontvoering en mensenhandel. De overheid
onderneemt actie om te voorkomen dat kinderen 
worden ontvoerd, verkocht of verhandeld.

Artikel 38 Kinderen in oorlogssituaties
Een kind in een oorlogssituatie heeft recht op extra 
bescherming en zorg. De overheid
waarborgt dat kinderen jonger dan vijftien jaar niet 
voor militaire dienst worden opgeroepen.

Artikel 40 Jeugdstrafrecht
Ieder kind dat verdacht, vervolgd of veroordeeld 
wordt voor een strafbaar feit heeft recht op een 
pedagogische behandeling die geen afbreuk doet 
aan de eigenwaarde en de menselijke waardigheid 
van het kind, die rekening houdt met de leeftijd van 
het kind en die de herintegratie en de opbouwende 
rol van het kind in de samenleving bevordert. 



SUCCES! 


