Handleiding kinderrechtenles 3: Jouw mening telt!
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 3 over?
Les 3 gaat over participatie. Het recht van kinderen om mee te mogen praten en beslissen over
belangrijke zaken in hun leven. Wat betekent dat moeilijke woord en hoe doe je dat, participeren?
De kinderen schrijven samen een brief aan hun burgermeester.
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: mondeling
opdracht 2: werkblad, papier en lijm
opdracht 3: pen en papier
4. Toelichting
Weet jij wat participeren betekent? Hierna volgt een filmpje over de “ladder van Hart”. Als je na het
filmpje doorklikt, komt er een tekening van hoe die ladder er uit ziet. Deze ladder laat de
verschillende stadia van participeren zien. Van schijnparticipatie onderaan de ladder tot werkelijk
meebeslissen bovenaan de ladder.
De burgemeester vertellen wat je vindt? Na het introductiefilmpje volgt een filmpje van het NOS
Jeugdjournaal (3:46 minuten) over wat een kinderburgemeester doet. Vertel de kinderen dat in het
filmpje een andere kinderombudsman voorkomt, namelijk de nationale kinderombudsman. Zij is er
voor alle gemeenten die geen eigen gemeentelijke kinderombudsman hebben.
Tot de volgende les!. Extra: hier vind je nog meer informatie over kinderburgemeesters in
Nederland.
5. Opdrachten
Opdracht 1: je mening duidelijk maken (5 minuten)
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In tweetallen: laat de kinderen onderling uitwisselen hoe ze hun ouders kunnen overtuigen dat zij
één keer per week mogen bepalen wat er gegeten wordt. Kinderen zullen argumenten bedenken hoe
hun ouders te overtuigen.
Maar niet alleen argumenten zijn belangrijk om een ander te overtuigen. Besteed ook aandacht aan
houding, de plek waar je het gesprek voert etc. Onder de knop “Hulp” (een keer doorklikken na de
opdracht) staan een aantal van die extra aandachtspunten waar kinderen over na kunnen denken.
Laat kinderen klassikaal terugkoppelen wat ze bedacht hebben. Vraag aandacht voor die extra
aandachtspunten om iemand te overtuigen.
Opdracht 2 (10 minuten)
Individueel. Gebruik het werkblad. Laat de kinderen stroken knippen van het werkblad. Die moeten
ze volgens de “ladder van Hart” in de juiste volgorde van participatie leggen: waar ze echt mogen
meepraten en meebeslissen bovenaan, waar hun mening genegeerd wordt onderaan.
Antwoord: 2, 5, 4, 3, 1
Opdracht 3 (20 minuten)
De kinderen schrijven een brief aan de burgemeester van hun gemeente. Ze vertellen hem/haar wat
er goed gaat voor kinderen in de gemeente en wat ze vinden dat beter kan voor de kinderen
(bijvoorbeeld: wel/niet genoeg speeltuinen; veiligheid rond huis en school; afval op straat; aanbod
sport en cultuur). Laat ze in groepjes punten voor de brief bedenken. Klassikaal worden deze punten
verzameld.
Je wijst een groepje aan die uitzoekt wie de burgemeester is en wat het adres is waar de brief heen
kan. De brief wordt echt verstuurd. Hopelijk schrijft de burgemeester terug!
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