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Handleiding kinderrechtenles 1: wat zijn kinderrechten?  
 
Deze kinderrechtenlessen zijn gemaakt door de gemeentelijke kinderombudsman Van Rotterdam, 
Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel en Vlaardingen. Hebt u 
vragen of opmerkingen over de lessen, laat het de gemeentelijke kinderombudsman weten! U kunt 
haar bereiken via: info@kinderombudsmanrotterdam.nl. 
 
 

1. Waar gaat les 1 over? 
In les 1 leren de kinderen wat kinderrechten zijn en wie de gemeentelijke kinderombudsman is. De 
kinderen gaan op kinderrechtenjacht. 
 

2. Gebruiksaanwijzing 
U kunt de les online of offline gebruiken. De les duurt maximaal 45 minuten. De filmpjes duren kort 
(max 3 minuten). De les kan op het digibord getoond worden. Gebruikt u de les online: open de link 
via één van de volgende browsers: Google Chrome, Firefox 64 bit, Edge of Safari. Met de pijltjes 
onderaan in het midden van het scherm ga je door de les heen. Met het pijltje linksonder op het 
scherm ga je terug naar het overzichtsscherm van de les. 
 

3. Benodigde materialen 
Opdracht 1 en 2: pen en papier  
Opdracht 3: tijdschriften of kranten, stiften, kleurpotloden, papier, lijm 
 

4. Toelichting 
Wat doet de Rotterdamse kinderombudsman? Na dit filmpje kun je vertellen dat zij ook 
kinderombudsman is van: Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den 
IJssel en Vlaardingen. 
 
Na het filmpje volgt een cirkel met voorbeelden. Daarin staat een linkje naar voorbeelden van zaken 
die de gemeentelijke kinderombudsman heeft behandeld ( in tekst). Hier kunnen kinderen op een 
later moment nog eens lezen wat de kinderombudsman doet. 
 
Waar staan kinderrechten? Het filmpje gaat over het Kinderrechtenverdrag en duurt 3 minuten. Het 
filmpje is gemaakt door Unicef. 
 
Na de vraag waarom de Verenigde Staten geen lid is van het Kinderrechtenverdrag, volgt een filmpje 
met het antwoord.  
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Tot de volgende les! Hier is een linkje opgenomen naar een werkboek van het 
kinderrechtencollectief. Daar kunnen kinderen op een later moment nog meer lezen en opdrachten 
maken over kinderrechten. 
 
 

5. Opdrachten 
 

Opdracht 1 (5 minuten)  
Klassikaal: welke 2 Zweedse woorden ken je die we in het Nederlands gebruiken? Antwoord volgt 
vanzelf door door te klikken: knackebröd en walrus. 
 
Opdracht 2 (5 minuten)  
Klassikaal: laat kinderen de kinderrechten noemen die ze kennen. Een overzicht van kinderrechten 
volgt door door te klikken. 
 
Opdracht 3. (20 minuten)  
In groepjes van 3 a 4 kinderen. De kinderen gaan op ‘kinderrechtenjacht’. Waar vind je op school, in 
huis of buiten kinderrechten? Als je doorklikt vind je onder ‘Hulp’ een aantal foto’s van kinderrechten 
in het dagelijks leven als voorbeeld: 
 
Foto 1: recht op onderwijs 
Foto 2: recht op spelen 
Foto 3: recht op contact met je ouders / recht op gezinsleven 
Foto 4: recht op privacy  
 
Ook kun je de kinderen een van de voorbeeldfilmpjes van een kinderrechtenjacht zien. Die vind je 
onder ‘Voorbeeld’. Filmpje 1 duurt 15 seconden en is gemaakt door een kind. Filmpje 2 duurt 2 
minuten en is gemaakt door Unicef. 
 
Daarna gaan de kinderen in groepjes zelf een collage of tekening maken van situaties op school, thuis 
of buiten die met kinderrechten te maken hebben. Ze kunnen ook zelf later thuis een filmpje maken 
met hun telefoon. 
 
 
 
 
 
 
 

 


