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HOE JE DIT BOEKJE KAN LEZENHOE JE DIT BOEKJE KAN LEZEN

Dit boekje is gemaakt voor kinderen die meer willen weten over kinderrechten, en meer bepaald 
over het Kinderrechtenverdrag, dat de rechten van kinderen beschrijft. Het is opgesplitst in 3 delen. 

Zoals je ziet zitten we nu in

 deel 1
‘Hoe je dit boekje kan lezen’. Hier staan twee belangrijke zaken in die je best kunt onthouden als je 

je kinderrechten goed wil begrijpen. Je krijgt uitleg over de regels die dit boekje volgt en over de 
vier grote spelregels van het Kinderrechtenverdrag.

 
deel 2 

van pagina 11 tot 18, legt uit wat kinderrechten precies zijn: waar komen ze vandaan, wie waakt er 
over, waarover gaat het Kinderrechtenverdrag, ... Deze pagina’s geven je extra informatie.

Je kan ook dadelijk doorbladeren naar

deel 3
van pagina 19 tot 43. Daar gaan we op bezoek bij een aantal kinderen,

die ons telkens uitleg geven bij een bepaald kinderrecht.  Veel leesplezier!

HOE JE DIT BOEKJE KAN LEZEN

1
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Meer bepaald over jouw rechten als kind.

ze vandaan? Welke rechten zijn er? Wat kun je 

ermee aanvangen? Hoe kom je op voor je rechten?

Wat zijn kinderrechten precies en waar komen

 Ik oefen om in topconditie te zijn, want dadelijk ga ik met jullie op

stap doorheen dit boekje. We gaan het hebben over rechten.

Vraag je je af wat ik hier zo ondersteboven sta te doen?

bezoek bij Eva, Wout, Martje, Lien, Cella,

Stuk voor stuk kinderen die 

STAAN op hun rechten!

Margot, Harry, Seppe, Leah en Tibo. 

Trek je stoute schoenen maar aan, we gaan op 

Hoi! 



De wet zegt het zo:

‘Alle kinderen hebben 
dezelfde rechten. Geen 

enkel kind mag
gediscrimineerd worden 
op basis van huidskleur, 

taal, godsdienst, 
geslacht, handicap,

rijk of arm.’

Sofie’s uitleg:

Dit is een heel belangrijke
spelregel. Elk kind, waar ook ter 

wereld, heeft dezelfde rechten, hoe 
arm of hoe rijk het ook is, waar het 
ook leeft, hoe het er ook uitziet. Elk 

kind is anders en uniek, maar dat 
neemt niet weg dat alle kinderen 
dezelfde kansen moeten krijgen!

Zonder deze wet:

Als deze spelregel niet 
bestond, mochten kinde-
ren met blond haar en 
blauwe ogen misschien 
niet op de bus. Of stuur-
den we alle kinderen met 
een andere godsdienst 
uit ons land weg.

Alle kinderen zijn gelijk1
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Even herhalen: van pagina 1 tot en met pagina 10 vind je wat algemene uitleg over kinder-
rechten. Vanaf pagina 11 gaan we op bezoek bij een aantal kinderen; zij leggen ons telkens 
een ander kinderrecht uit. 
Om het voor jullie zo duidelijk mogelijk te maken, werkt dit boekje met een kleurencode. Eerst 
geeft één van de kinderen je een voorbeeld van wat een bepaald recht uit het Verdrag inhoudt - 
dat staat gewoon in het kadertje bovenaan. Daarna beschrijven we de wettekst, zoals die op papier 
staat, in het oranje. Vervolgens legt Sofie in haar woorden uit wat die wet betekent, in het blauw. In 
het groen staat telkens een voorbeeld van wat er zou gebeuren, als deze wet niet bestond. Het klinkt 
ingewikkeld, maar dat is het écht niet! Kijk maar:

Als je het Kinderrechtenverdrag wil begrijpen, doe je er goed aan om 
deze spelregels in je achterhoofd te houden. Het zijn de basisregels 
die gelden voor alle kinderrechten waar je straks over zal lezen.

Kadertje = 

Oranje=

blauw=

groen=

voorbeeld van een recht

de wet zegt het zo

Sofie’s uitleg

wat als deze wet niet 

bestond?

2. OOK BIJ KINDERRECHTEN

ZIJN ER 4 GROTE SPELREGELS!

 1. DIT BOEKJE VOLGT REGELS!
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De wet zegt het zo:

‘Kinderen hebben het recht om op te groeien in de beste levens-
omstandigheden. Volwassenen moeten zorgen dat het leven van 
elk kind verloopt in goede omstandigheden. Kinderen hebben daar-
bij het recht op een zo goed mogelijke ontwikkeling.’

Sofie’s uitleg:

Wat bedoelen ze nu met ‘de beste levensomstandigheden’? Wel, 
dat wil zeggen dat je niet alleen genoeg, maar ook gezond kunt 
eten, dat je goed en comfortabel kunt wonen, en dat je kansen 
krijgt om (bij) te leren. Heb jij ontzettend veel aanleg voor tekenen 
en doe je het ook dolgraag? Dan moet je de kans krijgen om daar 
iets mee te doen!  Als je de wettekst nog eens opnieuw leest, zul je 
zien dat er in de tweede zin staat ‘Volwassenen moeten zorgen...’. 
Het is goed dat dit in de wettekst is opgenomen, want nu zijn alle 
volwassenen hier bij betrokken. Je ouders, je leerkrachten én de 
ministers, allemaal moeten ze ervoor zorgen dat kinderen voldoen-
de en gelijke kansen krijgen!

Alles om goed te kunnen leven en ontwikkelen3

Zonder deze wet:

Toch maar goed dat deze wettekst er is, anders zou je misschien 
moeten slapen in een kamer met schimmel op de muren, waar de 
regen los door het dak naar binnen valt. Of misschien wilde je heel 
graag leren lezen, maar vond je niemand bereid om je te helpen!

9

De wet zegt het zo:

‘Volwassenen moeten 
rekening houden met 

wat voor kinderen 
belangrijk is. Ze moeten

beslissingen nemen
die in het voordeel zijn

van kinderen.’

Sofie’s uitleg:

Wat is er ‘belangrijk’ voor het kind? 
Dat is niet altijd zo makkelijk te 
beantwoorden. Precies daarom 
moeten volwassenen zich in de 

schoenen van kinderen plaatsen en 
de zaken vanuit de ogen van

kinderen bekijken! Dat niet alleen: 
ze moeten ook goed luisteren naar 

wat kinderen belangrijk vinden. 

Zonder deze wet:

Zonder deze spelregel 
besliste de minister van 
onderwijs misschien dat 
je tot ’s avonds laat op 
school moest blijven, 
zonder ooit te mogen 
spelen. Of  kwam er dan 
wel een wet die verbood 
om gezond te eten of 
zich te amuseren! 

Alles in het belang van het kind2

8
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KINDERRECHTEN IN TIEN STAPPEN
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Dat is een goede vraag. Een recht is ... iets geweldig, eigenlijk! Je krijgt het 
zomaar, zonder dat je er iets voor moet doen! Alle mensen hebben rechten 
- ook kinderen! Het zit namelijk zo. Een recht hebben wil zeggen ‘iets mogen doen’. Zo mag je 
zeggen wat je denkt, of je gedachten neerschrijven in een dagboek. In het Kinderrechtenverdrag 
noemen ze dit PARticiPAtiEREchtEN, maar je kan het ook een ‘laat-mij-meedoen’-recht noemen.  
Maar het wil nog veel meer zeggen. Het wil ook zeggen ‘iets krijgen’. Je hebt recht op eten en 
om naar school te gaan. Dat zijn PROViSiEREchtEN of ‘geef-mij-toegang’-rechten. En dan zijn er 
ook rechten die je  beschermen - tegen geweld, bijvoorbeeld. Het moeilijke woord hiervoor is 
PROtEctiEREchtEN - wij noemen ze liever ‘bescherm-mij-rechten’. Zoals je ziet beginnen de 
officiële benamingen voor deze rechten alledrie met een P, daarom worden ze ook de ‘drie P’s’ 
van het Kinderrechtenverdrag genoemd.

 1. WAT IS EEN RECHT?
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De wet zegt het zo:

‘Volwassenen dienen met kinderen rekening te houden. 
Kinderen zijn jonge burgers en ze hebben het recht om, 
net zoals volwassenen, aan de samenleving deel te 
nemen. Kinderen mogen over die samenleving ook 
hun mening zeggen.’

Sofie’s uitleg:

Natuurlijk heb ik mijn eigen mening, denk je nu mis-
schien. Dat spreekt voor zich. Maar deze wettekst zegt 
nog wat méér. Je mag niet alleen een mening hebben, 
maar je mag ze ook uitspreken en ervoor opkomen. 
Nog beter zelfs: volwassenen moeten met je mening 
rekening houden! Daarom is het belangrijk dat je je 
eigen stem laat horen!

Zonder deze wet:

Jij vindt het ongetwijfeld niet leuk als jij met je klas o p 
het schoolfeest een dom toneeltje moet brengen 
zonder jullie mening hierover gevraagd wordt. Of je 
moeder zou je verplichten om naar de zwemclub te 
gaan, en jij zou liever met je vrienden gaan voetballen  
op het pleintje! En je mag daar niets over zeggen?

De mening van het kind telt4
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De rechten van kinderen in het Kinder-
rechtenverdrag zijn neergeschreven voor 
alle mensen onder de 18 jaar. Dit zijn 
‘minderjarigen’. Zodra je 18 wordt, ben je 
‘meerderjarig’. Dat wil zeggen dat je 
geen kind/minderjarige meer bent en 
dus vanaf dat ogenblik bij de volwasse-
nen wordt ‘gerekend’! 

 4. WAT WORDT ER BEDOELD

MET KINDEREN?
 VANAf WANNEER BEN

IK MEERDERJARIG?

Zeker niet. Kinderrechten zijn overal gelijk! Dit is juist zo  
bijzonder aan het Kinderrechtenverdrag: de VN zijn erin geslaagd 

om de rechten zo neer te schrijven dat ze voor alle kinderen ter 
wereld gelden. Natuurlijk passen de verschillende landen de kinder- 

rechten wel anders toe, omdat ieder land zijn eigen cultuur heeft, zijn eigen 
godsdiensten, zijn eigen manier van met elkaar samen te leven en om te gaan... 

5. ZIJN KINDERRECHTEN IN BELGIë
ANDERS DAN IN ANDERE LANDEN?

13

Om daarop te antwoorden, moeten we even terug in de tijd, tot aan de tweede wereldoorlog. Daar 
heb je vast al iets over geleerd op school. Tijdens die oorlog gebeurden er veel wrede dingen, en veel  
landen wilden voorkomen dat zoiets opnieuw kon gebeuren. Ze wilden ervoor zorgen dat landen (en 
mensen) hun problemen anders aanpakten: het is veel beter om erover te praten dan erom te 
vechten! Daarom richtten ze een organisatie op, de Verenigde Naties of VN. Deze organisatie 
stelde een tekst op over de rechten van alle mensen op aarde. Deze tekst noemden ze ‘de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’.

DE DRiE P’S Of DRiE SOORtEN REchtEN VAN hEt KiNDERREchtENVERDRAG:
   
  > PROtEctiEREchtEN = BESchERM-MiJ-REchtEN
  > PROViSiEREchtEN = GEEf-MiJ-tOEGANG-REchtEN
  > PARticiPAtiEREchtEN = LAAt-MiJ-MEEDOEN-REchtEN

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaat over alle mensen: volwassenen, jonge-
ren, kinderen, baby’s,...  Maar kinderen hebben andere behoeftes, verwachtingen en andere zorgen 
dan volwassenen! Daar weten jullie zeker alles van...
Daarom vonden sommige landen het beter dat kinderen een aantal bijzondere rechten zouden  
krijgen. De Verenigde Naties dachten hier lang en diep over na. Toen alle landen het met elkaar eens 
waren, schreven ze op 20 november 1989 die rechten van kinderen op papier. Dit document 
noemden ze het ‘internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ of ‘IVRK’.
Dat is de officiële naam, maar vaak noemen we dit gewoon het ‘Kinderrechtenverdrag’.

 3. WAT ZIJN KINDERRECHTEN?

 2. WAAR KOMEN DEZE RECHTEN VANDAAN?

12



Eerst en vooral moeten ze akkoord gaan met het Verdrag 
door het te ondertekenen. Dat hebben bijna alle landen 

gedaan; alleen Somalië en de Verenigde Staten niet. Maar ze 
moeten nog heel wat meer doen. Zo moeten ze er voor zorgen 

dat het Verdrag (=de rechten van kinderen) in het eigen land tot 
een wet wordt gemaakt. Dit ‘tot een wet maken’ noemen we ook 

‘ratificeren’. België ratificeerde het Kinderrechtenverdrag in 1991. 
De Belgische overheid moet er nu voor zorgen en over waken dat ze de 

kinderrechten in al hun wetten en regels toepassen.

Dat zijn de ministers en andere vertegenwoordigers van het land, zoals de burgemeester of de  
schepen van je gemeente. Omdat ons land het Kinderrechtenverdrag heeft ondertekend, zijn zij, als 
vertegenwoordiger van ons land, verplicht om te zorgen voor regels en wetten die jouw rechten 
garanderen.  Opgelet: het is NIET ALLEEN de taak van de overheid! Ook jij kunt een rol spelen door 
je stem te laten horen. Als je bijvoorbeeld vindt dat er in jouw gezin, jouw school, jouw gemeente of 
jouw jeugdclub iets gebeurt dat de kinderrechten niet respecteert, mag je je daarover uitspreken! De 
kinderrechten zijn er voor jou, je mag er dus gebruik van maken!

 7. WAT WORDT BEDOELD MET OVERHEID?

15

Bovendien is er soms ook een verschil tussen rijke 
en arme landen. Elk land moet zijn eigen wetten 

en regels maken, die het Kinderrechtenverdrag 
‘vertalen’. Denk maar aan het ‘recht op  
onderwijs’: omdat België een welvarend 
land is, kan elk kind hier school volgen. 
Maar in sommige landen zijn er te weinig 
schooltjes voor de kinderen. Als je verder 
leest en naar de voorbeelden kijkt, zal je 
trouwens merken dat verschillende landen 

vaak anders omgaan met kinderrechten.

 6. WAT MOET EEN LAND DOEN OM HET

HET KINDERRECHTENVERDRAG NA TE LEVEN?

14



Neen! Het is niet omdat je rechten hebt, dat je alles zomaar kan willen of wensen! Dat is een heel 
ander verhaal! Misschien heb je wel een hekel aan afwassen...  en aan huiswerk. Maar er bestaat 
geen recht dat zegt dat iedereen maar mag doen wat hij wil! Dat komt natuurlijk omdat iedereen 
rechten heeft - jij moet dus ook rekening houden met de anderen! Dat is jouw plicht. Samen met je 
rechten heb je dus ook plichten. Als jij namelijk nooit zou helpen bij de afwas, moet je broer of je 
mama dat misschien altijd doen. En zij vinden dat misschien ook niet leuk... Je hebt recht op een 
eigen mening, maar dat geeft je niet het recht om onbeleefd te worden! Dus: je mag bepaalde 
dingen doen, maar je moet je ook houden aan bepaalde regels. Net als bij een gezelschapspel!

 9. IK HEB RECHTEN. WIL DAT ZEGGEN 
DAT IK ALTIJD MIJN ZIN MAG DOEN?

17

 8. DE OVERHEID MOET OVER HET 

WAAKT’ ER OVER DE OVERHEID?
VERDRAG WAKEN. MAAR WIE

Om de landen die het Kinderrechtenverdrag onderteken-
den en ratificeerden te controleren, zit er in Genève in 
Zwitserland een soort ‘jury’ of controlecomité. Iedere 
vijf jaar moeten de ministers van elk land een rapport 
schrijven, waarin ze beschrijven hoe ze de kinder- 
rechten in hun land hebben verbeterd. Het comité 
kijkt dit na en kan meer uitleg vragen, als er iets 
niet duidelijk is. Er zijn in elk land nog meerdere 
organisaties die opkomen voor de rechten van het 
kind. Zij houden een oogje in het zeil en kijken        
kritisch mee om te zien of de ministers hun beloftes 
houden. In Vlaanderen zijn dat bijvoorbeeld:

 > Unicef
 > Kinderrechtswinkel 
 > Awel
 > What-do-you-think

Ook het Kinderrechtencommissariaat 
moet er in Vlaanderen op toezien dat 
de ministers en andere verantwoorde-
lijken hun verplichtingen nakomen en 
de kinderrechten echt respecteren!

16

het adres en andere gegevens van de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat
vind je achteraan dit boekje.
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BEGIN MAAR GAuW TE LEZEN,
DAN WORDT ALLES WEL DuIDELIJK!

Vanaf pagina 11 vind je een opsomming van de rechten die op kinderen overal ter wereld 
van toepassing zijn! Om het kort te zeggen: het Kinderrechtenverdrag gaat over ALLES 
waar een kind mee te maken kan krijgen in zijn leven, gezin, buurt, school, omgeving... 
Sommige onderwerpen zul je dadelijk begrijpen, anderen zijn echt niet op jou van
toepassing. Die gaan over kinderen in verre landen: kinderarbeid, kindsoldaten, ... 

 10. WAT STAAT ER IN

HET KINDERRECHTENVERDRAG?
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Elk kind een eigen naam

Vrij om te zeggen wat je denkt
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Kinderen en ouders mogen bij elkaar blijven

De wet zegt het zo:

Kinderen en hun 
ouders kunnen niet 
tegen hun wil in uit 
elkaar getrokken of 
gescheiden worden. 
Als dat toch dient
te gebeuren, dan
moeten 
die 
kinde-
ren goed
verzorgd 
worden en 
voldoen-
de steun 
krijgen.

Sofie’s uitleg:

Dit is een ‘bescherm-mij-recht’. Als kind 
mag je bij je ouders blijven wonen - zij

bieden je de ‘thuis’ die je nodig hebt. Maar 
dat is niet altijd zo. Sommige ouders

kunnen niet voor hun kinderen zorgen of 
doen hun kinderen pijn. Dan spreken we 

van mishandeling of verwaarlozing. Als de 
situatie ernstig wordt, kan het in het belang 

zijn van het kind dat het tijdelijk ergens 
anders een veilige plek  

toegewezen krijgt. 
Hulpverleners hel-

pen ouders en kinde-
ren dan om een 

oplossing te 
vinden.

Zonder deze wet:

Zonder dit recht zou 
het kunnen dat je 
van je ouders wordt 
gescheiden omdat 
je een stuk chocola-
de uit de snoepkast 
hebt genomen. Of je 
zou bij je ouders 
moeten blijven,  
zelfs als ze jou
iedere dag bont
en blauw
slaan!

tiBO: ‘iK WiL BiJ MiJN MAMA EN PAPA BLiJVEN!’
‘Kijk eens ginder: dat zijn mijn moeder en mijn vader. Ik kan nog wel met hen opschieten,

maar zij niet meer met elkaar... Dus gaan ze scheiden.
Gelukkig doen ze het zonder te veel ruzie en hebben we afgesproken dat ik de ene week

bij papa en de andere week bij mama logeer. Het blijven toch altijd mijn ouders...’

21

Een plek om je thuis te voelen

Sofie’s uitleg:

Dit betekent dat jij het recht hebt om je 
ergens ‘thuis’ te voelen. En thuis, dat wil 
voor de meeste kinderen zeggen: bij hun 

ouders. Zij horen voor jou te zorgen en 
over jou te waken. Tot je groot genoeg 

bent om op je eigen benen
te staan.

Zonder deze wet:

Denk eens even 
mee: als je dit recht 
niet had, zou het 
kunnen dat je weg 
van je familie moest 
opgroeien! 

EVA: ‘iK hEB hEt REcht OM ME thUiS tE VOELEN!’
‘Kijk, dit is mijn huis. Het is wit met een rood dak en ik woon hier al van bij mijn geboorte.

Achter het huis is onze tuin met een grote klimboom waar ik al twee keer in vast heb gezeten,
helemaal in het topje! Daar onder het dak is mijn kamer - een leuke kamer,

ik heb hem nog maar pas knalpaars geverfd.’

De wet zegt het zo:

Kinderen dienen bij 
hun ouders op te 
groeien. Het zijn in 
de eerste plaats de 
ouders die moeten 
zorgen voor de 
opvoeding van het 
kind. Zij dienen het 
kind alle zorg en 
steun te geven 
zodat het kind 
opgroeit tot een 
zelfstandige
volwassene. 

20



Elk kind een eigen naam

De wet zegt het zo:

Elk kind heeft bij
de geboorte recht 

op een eigen  
naam en op een

nationaliteit

Sofie’s uitleg:

Heb je zelf al eens een dier gekregen waar je 
een naam voor moest kiezen? Of een kleinere 
broer of zus misschien? Dan weet je zeker wel 
hoe belangrijk en hoe moeilijk dat is! Het 
recht op een eigen naam maakt deel uit van 
de kinderrechten - dat slaat niet alleen op je 
voornaam, maar ook op je familienaam. Je 
voornaam kiezen je ouders bij je geboorte; je 
familienaam krijg je in België meestal van je 
vader. Maar er zijn natuurlijk ook uitzonderin-
gen: bijvoorbeeld als de vader niet gekend is. 
Dan krijg je als kind de naam van je moeder.
Nationaliteit, dat is een moeilijk woord om te 
zeggen bij welk land je hoort. Ook het recht 

op een nationaliteit staat vermeld in het 
verdrag, maar de nationaliteitsregels ver-
schillen van land tot land. In België  

krijg je bij je geboorte de Belgische 
nationaliteit als één van je ouders al 
Belg is. Maar je kan ook Belg worden 
als je ouders geen Belgen zijn - 
dat moet je wel speciaal aan-
vragen. Ook hier zijn veel 
uitzonderingen.

Zonder deze wet:

Stel je voor dat niet 
je ouders, maar de 
dokter je een naam 
gaf! Of dat elk kind 
geboren in 1998 een 
naam moest hebben 
die begint met de 
letter A. Geen
prettige gedachte... 

hARRy: ‘MiJN NAAM iS NiEt hARRy POttER, iK BEN hARRy PEEtERS!’
‘Hallo. Mijn naam is Harry. Harry Peeters. In deze tijden is dat niet makkelijk, want op school 

noemt iedereen me Potter. Niet Potter, Peeters, moet ik dan altijd zeggen. Peeters!’
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Kinderen mogen op andere plaatsen opgroeien

De wet zegt het zo:

Kinderen hebben 
het recht om in 

bepaalde gevallen 
op andere plaatsen 
dan in het gezin op 

te groeien. Het gaat 
dan om plaatsingen 

in speciale tehuizen. 
Of om als pleegkind 

tijdelijk door een 
ander gezin

opgevangen te
worden.

Een kind heeft ook 
het recht om 

geadopteerd te
worden, bij voorkeur 

door volwassenen 
uit het eigen land. 

Sofie’s uitleg:

Sommige kinderen worden dus ergens 
anders opgevoed, omdat dat beter is voor 
hen. Ook dat is een recht - net zoals het een 
recht is om thuis opgevoed te worden. Het 
hangt allemaal af van de situatie waarin je 
je bevindt. Sommige ouders kunnen de 
opvoeding van hun kind niet aan. 
En sommige kinderen zitten zelf met moei-
lijkheden, en ze voelen zich slecht in hun 
vel... De ouders weten niet goed meer hoe 
ze hun kinderen moeten aanpakken. 
Als je niet meer bij je ouders kunt blijven, 
zou het kunnen dat:
-je naar een tehuis gaat, waar ‘opvoeders’ 
zich met je opvoeding bezighouden
-je naar een pleeggezin gaat, waar 
pleegouders de rol van je 
ouders overnemen
-je wordt geadopteerd, zodat je 
adoptieouders definitief de opvoeding 
overnemen - maar dat gebeurt alleen maar 
als je ouders nooit meer voor je kunnen 
zorgen, of als je geen ouders meer hebt.

SEPPE: ‘iK hEB hEt REcht OM tiJDELiJK BiJ PLEEGOUDERS tE BLiJVEN!’
‘Mijn moeder kon niet meer zo goed voor me zorgen. Ze was altijd moe en voelde zich niet goed. 

Daarom besliste ze, samen met de hulpverleners, om een pleeggezin voor me te zoeken.
Daar woon ik nu al sinds een jaar. Eerst moest ik heel hard wennen, maar nu bevalt het me

prima. En er zijn nog andere kinderen in het gezin! We amuseren ons kostelijk’

Zonder deze wet:

Zonder dit recht zou 
je misschien ner-
gens terechtkunnen,  
als je ouders of
jijzelf tijdelijk met 
problemen
zitten. 
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MARtJE: ‘iK GELOOf iN GOD EN hiJ WOONt
iN hEt tOPJE VAN ONZE EiKENBOOM!’

‘Kijk, dit is onze eikenboom, en als je het
mij vraagt, dan zit God daar in. Ik weet het
haast zeker. Mijn moeder gelooft me
niet, ze zegt dat de mensen God
hebben uitgevonden om de wereld
een beetje mooier te maken.’

De wet zegt het zo:

Elk kind heeft het recht om een 
eigen godsdienst te kiezen en 
eigen opvattingen te hebben. 

Deze opvattingen moeten ze in 
alle vrijheid kunnen uitdruk-

ken. Kinderen hebben hierbij 
soms andere overtuigingen 

dan de ouders. De ouders moe-
ten het kind wel op een goede 

manier begeleiden. 

Sofie’s uitleg:

Kijk, dit vind ik nu eens een 
mooi recht. Jij bent immers 
jezelf, en je hoeft er helemaal 
niet hetzelfde over te denken 
als je ouders! Stel dat je 
ouders je niet hebben laten 
dopen, omdat ze geen chris-
tenen zijn; dan kan jij later er 
nog altijd voor kiezen om 
gedoopt te worden! 

Zonder deze wet:

Als dit recht er niet 
was, waren alle  
kinderen misschien 
verplicht om dezelfde 
godsdienst te hebben 
of dezelfde mening te 
hebben als hun 
ouders. Dan telde de 
opvatting van het kind 
helemaal niet mee!

Een eigen godsdienst
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Vrij om te zeggen wat je denkt

De wet zegt het zo:

Kinderen hebben 
het recht om hun 
mening te geven 

over zaken die voor 
hen belangrijk zijn. 

Kinderen moeten 
dus hun stem kun-

nen laten horen als 
ze dat wensen. Ze 

moeten daarbij ook 
de kans krijgen een 
mening te vormen. 

Daarvoor hebben 
kinderen voldoende 

en begrijpelijke 
informatie nodig. 

Volwassenen moe-
ten met die mening 

van kinderen
rekening houden en 

deze niet zomaar 
naast zich neerleg-

gen wanneer ze 
beslissingen nemen. 

Sofie’s uitleg:

Dit is een ‘laat-mij-meedoen-recht’. Die  
drie woordjes zeggen eigenlijk alles: JIJ 
MAG MEEDOEN! Jij moet de kans krijgen 
om mee te praten, mee te denken en mee te 
beslissen over dingen die jij belangrijk 
vindt. Dat is een kans die alle volwassenen 
jou moeten geven. Jouw mening telt! 
Daarbij is het ook belangrijk 
dat je voldoende informatie 
krijgt van volwassenen. 

Dit recht zegt ook dat 
volwassenen geen 
beslissing mogen 
nemen, die met jou te 
maken heeft, zonder jouw 
mening te vragen! En
omgekeerd: als jij ergens 
een mening over hebt, 
mag een volwassene 
jouw mening niet 
zomaar naast zich 
neerleggen.

Zonder deze wet:

Stel dat jij niks mag 
zeggen en je moeder 

koopt je misschien 
altijd fijne jurkjes,  
terwijl jij nu net zo 
graag ravot in een 
stevige broek. En 

wat als bij een 
conflict op school 

de directeur 
alleen maar 

naar het 
verhaal van 
de meester 

luistert,
zonder jou te
vragen wat er 

precies is 
misgelo-

pen?

WOUt: ‘iK hEB hEt REcht OM ER ANDERS OVER tE DENKEN!’
‘Ongelooflijk! Weet je nu wat? Mijn ouders gaan voor de tiende keer in tien jaar verhuizen!
Ik heb al elk jaar op een andere school gezeten. Moeilijk is dat, zo altijd opnieuw moeten

beginnen. Ik vind het echt afschuwelijk! En zij maar zeggen dat het goed voor me is...’
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Een club of vereniging

De wet zegt het zo:

Kinderen hebben  
het recht om met 

leeftijdsgenoten een 
vereniging of een 

clubje op te richten 
of er lid van te

worden. Dus moeten 
ze met vrienden en 

vriendinnen kunnen 
samenkomen,
vergaderen en

plannen maken. 
Maar die vereniging 

of club mag de
rechten van anderen 

niet schenden. 

Zonder deze wet:

Zonder dit recht mochten kinderen 
misschien nooit een club oprichten. 
En wie weet was het dan wel verbo-
den om samen met je vrienden een 
vakantieuitstap te plannen!  

LiEN: ‘iK MAG MiJN EiGEN PADDENcLUB OPRichtEN!’
‘Gisteren zagen mijn vriendin Leah en ik een platgereden pad op de weg liggen. Zo vies!

Padden worden wel geen prinsen, maar toch hadden we vreselijk veel medelijden met het beest. 
Daarom hebben we beslist om een club op te richten: de paddenclub.

We gaan affiches maken met daarop: ‘Opgelet! Paddentrek!’ Zin om mee te doen?’

Sofie’s uitleg:

Nou, ik weet niet hoe jullie 
erover denken, maar dit 
recht vind ik heel duidelijk 
omschreven - en ook heel 
nuttig! Kinderen verenigen 
zich graag in clubjes, en 
vaak doen die clubjes niet 
alleen leuke, maar ook 
nuttige dingen: actie  
voeren tegen te druk 
verkeer in je straat, 
tegen hongersnood, voor 
een nieuw speelplein... of, 
zoals Leah en Lien, voor de 
natuur! Goed ook dat ze 
erbij hebben gezet dat die
club de rechten van 
andere mensen niet 
mag schaden of in 
gevaar brengen.
Dat is ook  
belangrijk!
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Ontspanning en vrije tijd

De wet zegt het zo:

Kinderen dienen de 
kans te krijgen om 

zich op een prettige 
en ontspannende 

manier bezig te 
houden. Ze hebben 
recht op voldoende 
vrije tijd en rust. De 

overheid heeft de 
opdracht om aan 

kinderen een
uitgebreid aanbod 

te doen aan
vrijetijdsactiviteiten 

en te zorgen voor 
voldoende ruimte 

om zich te  
ontspannen.

Sofie’s uitleg:

Ook jij hebt recht op ontspanning en vrije tijd. 
Net als de volwassenen! Iedereen heeft zo 
zijn eigen geliefkoosde vorm van sport of 
spel: sommige kinderen houden van lezen, 
zoals Leah, anderen van muziek, dans, bas-
ketbal, fietsen, knutselen... En natuurlijk moet 
je ook gewoon heerlijk kunnen niksen of lui-
lekker rondhangen in de zetel. Ook dat is een 
vorm van ontspanning!

In dit recht staat duidelijk beschreven 
dat volwassenen ervoor moeten zor-
gen dat jij je kunt uitleven. En dat is 
een goede zaak! De burgemeester 
van je dorp of de verantwoorde-
lijke minister moet nadenken om 
jou en de kinderen uit je buurt 
vrijetijdsmogelijkheden te 
geven: een speelpark, een 
voetbalveld,...  Je ouders 
moeten samen met jou op zoek 
gaan naar wat je graag doet en 
hoe je dat kunt aanpakken.

Zonder deze wet:

Denk eens even 
mee: zonder dit 
recht zou je nergens 
in je buurt kunnen 
fietsen of voetbal-
len. Of misschien 
kreeg je wel heel de 
dag les, van ‘s mor-
gens vroeg tot ‘s 
avonds laat, zonder 
enige pauze! 

LEAh: ‘iK hEB hEt REcht OM ME tE ONtSPANNEN!’
‘Als ik thuiskom van school, wil mijn moeder altijd dat ik dadelijk met mijn huiswerk begin!

En dan moet ik nog met de hond gaan wandelen, mijn kamer opruimen, vioolspelen,
de tafel afruimen... En dat terwijl ik zo graag lees!

Lekker lui in mijn hangmat in de tuin kruipen en lezen is het liefste wat ik doe!’
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Zonder deze wet:

Als dit recht er niet was, leerde je misschien alleen rekenen op school, en niet lezen! Of mis-
schien hield jouw meester zich alleen bezig met de drie beste leerlingen van de klas, zodat al 
de anderen niet meer kunnen volgen. 
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Recht op onderwijs en een school op maat

De wet zegt het zo:

Elk kind heeft recht 
op onderwijs. Het is 
de taak van de over-

heid om te zorgen 
dat het onderwijs  

elk kind zoveel 
mogelijk helpt om 

verschillende
dingen aan te leren. 

Elk kind moet zich 
zo volledig mogelijk 
kunnen ontwikkelen 

en dus niet alleen  
z’n talenten kunnen 

gebruiken. De 
school moet

rekening houden 
met zowel de sterke 

als de zwakke  
mogelijkheden van 

elk kind. 

Sofie’s uitleg:

Heb je je al eens afgevraagd waarom je zoveel verschillende dingen 
leert op school? Nou, dat is omdat je de mogelijkheid moet hebben 
om jezelf te ontwikkelen op alle vlakken, niet alleen in de zaken waar 
jij nu net goed in bent. Dat is wat dit recht betekent! Je moet je 
kunnen ontplooien, zowel verstandelijk, door rekenen, taal, 
geschiedenis,... als lichamelijk, door sport en gymnastiek. 
Maar een school moet kinderen ook nog andere dingen leren, 
zoals in groepjes werken, muziek maken, knutselen, 
iets  organiseren voor het schoolfeest, ... 
Alle kinderen zijn anders. De een houdt van aardrijkskunde en de 
ander van ballet. Het is de taak van de leerkracht om met alle  
kinderen rekening te houden! Misschien ben jij wel keigoed in 
het oplossen van vraagstukken, zodat je altijd eerst klaar bent 
met je oefeningen. Dan kan de leerkracht jou bijvoorbeeld een 
extra oefening geven, terwijl men wacht op de kinderen die wat 
meer tijd nodig hebben. 
Het recht op onderwijs wordt door elk land anders ingevuld. In 
België ben je verplicht om tot je 18 jaar - tot je meerderjarig 
bent dus - onderwijs te volgen. Maar wist je dat je niet  
verplicht bent om dat op school te volgen? Je mag ook thuis les 
krijgen van je ouders (maar waarschijnlijk vind je dat helemaal 
niet zo’n leuk idee, en je ouders ook niet! ;-).

cELLA: ‘iK WiL LiEVER LOPEN DAN REKENEN!’
‘Ik ben Cella en ik ben héél goed in sport - maar veel minder goed in taal en rekenen.

Stilzitten, opletten, leren, ... ik vind het heel moeilijk. Ik weet wel dat ik moet leren lezen
en rekenen, anders kan je later niet voor jezelf zorgen.

Maar ik weet nu al zeker dat ik naar een speciale sportschool wil!’
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Geen te strenge regels op school!

De wet zegt het zo:

Elke school moet 
ervoor zorgen dat de 

regels op de school 
niet overdreven streng 
zijn. Die regels moeten 

dus rekening houden 
met de kinderen en 

hun rechten. 

Sofie’s uitleg:

Kijk, de meester van Harry deed het helemaal goed: 
hij bekeek de schoolregels samen met de kinderen. 
De leerlingen moeten immers begrijpen waarom de 
regels er zijn. In zo’n reglement staat bijvoorbeeld 
wat de school doet als er problemen zijn met de 
orde of als een leerling iets doet wat echt niet door 
de beugel kan. De school moet er wel voor zorgen 
dat ze de kinderrechten respecteren!

Zonder deze 
wet:
Zonder dit 
recht kreeg 
je misschien 
wel rare 
regels op 
school:
misschien 
zou iedereen 
moeten
zwijgen
tijdens de 
speeltijd, of 
misschien 
zou je elke 
week je haar 
moeten laten 
knippen! Of 
stel je voor 
dat een leer-
kracht je bij 
elk goed
antwoord 
uitscheldt ... 

hARRy: ‘DE REGELS OP ONZE SchOOL ZiJN MEER DAN OKé!’
‘Bij het begin van het schooljaar legde de meester ons het schoolreglement uit.

Er staan goede dingen in - veel regels hebben de kinderen zelf voorgesteld.
Niet duwen op de speelplaats, bijvoorbeeld. En niemand uitsluiten of pesten.

Dat vind ik een goede zaak!’
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Gratis lager onderwijs

De wet zegt het zo:

Het lager onderwijs 
moet gratis zijn.

Het volgen van de 
lessen op school 

mag dus niets  
kosten aan de 

ouders. 

Sofie’s uitleg:

Zoals je ziet is er hier nog wat werk aan de 
winkel! Het

Verdrag zegt 
immers heel 

duidelijk ‘het 
onderwijs moet 

gratis zijn’. En 
toch is dat niet 

zo en moeten je 
ouders nog regel-
matig zaken apart 

betalen: denk maar 
aan je schoolgerief, 
de zeeklassen, een 

schoolreis of  
toneelbezoek.  

De minister moet er 
dus eigenlijk voor  

zorgen dat het  
onderwijs helemaal 

gratis wordt. 

Zonder deze wet:

Zonder dit recht 
moest je misschien 
elke keer betalen 
voor de turnles, of 
als je met de
computer wil
werken. Erger nog: 
misschien moest je 
elke keer inkom
betalen aan de 
schoolpoort, zodat 
er alleen plaats was 
voor kinderen van 
rijke ouders!

MARGOt: ‘ALS WE ZELf tONEEL SPELEN KOSt DAt tOch NiKS!’
‘In de klas leren we over het theater. Over dingen als decor, toneelschrijver, acteurs enzo.

Daarom gaan we volgende week met de klas naar een echt toneelstuk kijken.
Maar dat kost natuurlijk wel geld.

Stom dat we moeten betalen voor dingen waarover we in de school willen leren.’
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Zonder deze wet:

Zonder dit recht kreeg je misschien 
helemaal geen bril, zodat je het 
moeilijk zou hebben om te volgen 
op school. Of vertelde niemand je 
ooit dat je van snoepen gaatjes in
je tanden krijgt. En zieke kinderen 
moesten misschien wel weken of 
nog veel langer wachten voor ze 
geholpen werden! 

Gelukkig worden in België de meeste kinde-
ren goed en snel opgevolgd door dokters en 
andere hulpverleners. Veel ziektes of gezond-

heidsproblemen worden snel opgespoord 
en goed behandeld. Toch zijn er nog te 
lange wachtlijsten en moeten kinderen soms 

lang wachten voor ze geholpen worden. 
Als je de wettekst nog eens opnieuw leest, zul 
je merken dat volwassenen kinderen ook moe-

ten leren wat gezond en goed voor hen is!
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Recht op een gezond leven

De wet zegt het zo:

Elk kind heeft recht op 
een gezond leven. De 

overheid moet dus
zorgen voor voldoende 

diensten waar ouders 
met hun kinderen 

terechtkunnen. Het is 
niet alleen belangrijk  

dat zieke kinderen vlug 
herstellen of de juiste 

verzorging krijgen, maar 
men moet gezonde

kinderen ook vertellen 
hoe ze gezond kunnen 

blijven. Daarom dienen 
kinderen begrijpbare 
informatie te krijgen. 

Men dient ook te
onderzoeken wat

allemaal schadelijk of 
ziekmakend is voor

kinderen. 

Sofie’s uitleg:

Kennen jullie de uitdrukking: ‘een gezonde geest in een 
gezond lichaam’? Dat wil zeggen dat je 
je psychisch pas goed in je vel kan 
voelen, als je lichaam fit en gezond 
is. Dit recht verwijst daarom ook naar 
alle mogelijke vormen van gezondheid 
of ziekte. Je kan ernstig ziek zijn (kanker, 
longontsteking) of je gewoon niet zo 
heel lekker voelen. Of misschien voel 
je je al een tijdje verdrietig en zit je 
met een probleem waar je over wil praten. 
Hierover staat in het Verdrag: ‘De overheid moet zorgen voor 
voldoende diensten...’  Die ‘diensten’, dat zijn ziekenhuizen, 
artsen en andere hulpdiensten. Je moet dus bij zo’n dienst of 
persoon terechtkunnen met elk probleem dat met je gezond-
heid te maken heeft. Dat kan een logopedist zijn, een oogarts 
voor een aangepaste bril, een kinderpsychiater (dat is iemand 
die je helpt om over je problemen te praten en probeert te  
achterhalen waarom je je niet gelukkig voelt, of onzeker, of 
gauw bang, ...). Dat wil ook zeggen dat je een beugeltje moet 
krijgen als je tanden verkeerd groeien, of een aangepaste rol-
stoel, als je niet kunt lopen. 

cELiA: ‘JUffROUW, DiE LEttERS ZiJN ZO KLEiN!’
‘Ik vond het zo moeilijk om te leren lezen. Bij de andere kinderen ging het precies veel

makkelijker. Toen ontdekte de juf dat ik niet zozeer een leesprobleem heb, maar wel een
oogprobleem. Mijn ogen kunnen die lettertjes niet zien zonder bril. Dus nu moet ik brillen. En
het gaat al stukken beter. Ik kan zelfs de oplossing van het blad van mijn buurmeisje aflezen!’
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Recht op goede arbeidsomstandigheden

De wet zegt het zo:

Kinderen moeten 
beschermd worden 
tegen kindonvrien-
delijke arbeid. Een 

kind mag geen 
(lichamelijke of 

geestelijke) arbeid 
doen onder de 15 
jaar om daar geld 
mee te verdienen. 
Deze ‘arbeid’ mag 

geen bedreiging 
zijn voor de 

gezondheid,
opvoeding of ont-
wikkeling van het 

kind. De werktijden 
en de werkomstan-

digheden moeten 
ook voldoende 

rekening houden 
met wat kinderen 

aankunnen. 

Sofie’s uitleg:

Dit is een belangrijk recht, dat zeker niet altijd 
wordt gerespecteerd. In arme landen moeten 
kinderen vaak hard werken - in fabrieken, bij-
voorbeeld - om geld te verdienen voor hun 
familie. Hier in België is dat heel anders. De 
‘klusjes’ die kinderen hier doen, zijn zelden  
‘kinderarbeid’! Je mag dus zeker afwassen, het 
gras maaien, de auto wassen, helpen met 
behangen... om een centje bij te verdienen. 
Als je echt gaat werken, moet je met veel  
regels rekening houden. Als je bijvoorbeeld 
meespeelt in een popgroepje of meeloopt in 
een modeshow en daar geld mee 
verdient, moet dat geld op een 
aparte spaarrekening komen. 
Je kan het pas gebruiken als je 
meerderjarig wordt. Dit is een 
typisch ‘bescherm-mij-recht’.

Zonder deze wet:

Stel je voor dat je tot  
‘s avonds laat zou 
moeten afwassen in 
een café. Of 2 keer per 
week, zonder dat je er 
zin in hebt, optreden 
met je gitaar. 
Gelukkig 
maar dat 
dit recht 
er is en dat 
je geld be-
schermd wordt
tot je vol-
wassen
 bent.

tiBO: ‘iK WiL NU AL GELD VERDiENEN!’
‘Ik spaar voor een nieuw skateboard. Elke week ruim ik mijn kamer op en dan geeft mijn mama

me 1,5 euro. Ik heb er nu al bijna 30. Maar spijtig genoeg heb ik zeker 150 euro nodig...
Zodra ik mag, ga ik babysitten. Of auto’s wassen. Anders kom ik er nooit!’
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Een plekje voor jou alleen

De wet zegt het zo:

Kinderen hebben recht op 
privacy. Anderen mogen 

zich niet zomaar mengen 
in het privé-leven van een 

kind. Ook binnen het 
gezin of thuis moet een 

kind deze privacy kunnen 
ervaren. 

Zonder deze wet:

Zonder recht op 
privacy zou je 
moeder mis-
schien de brief 
van je vriend uit 
je zak halen en 
hardop voor-
lezen. Of ze zou
nooit toelaten 
dat je alleen op 
je kamer gaat 
spelen. Of de juf 
zou je verplich-
ten om je 
midden in de 
klas om te
kleden voor het 
turnen, terwijl je 
dat allesbehalve 
leuk vindt.

EVA: ‘EN LAAt ME NU ALLEMAAL MEt RUSt’
‘Toen ik zeven jaar werd - en dat is al lang geleden, nu ben ik er elf - kreeg ik zo’n mooi boekje

met sleutels bij. Ik begon er elke dag iets in te schrijven. Nou ja, misschien niet elke dag,
maar toch regelmatig. Nu zijn we al vier jaar verder en mijn dagboek is bijna vol.
Maar niemand mag er naar kijken of er in lezen. Mijn dagboek is alleen voor mij!’

Sofie’s uitleg:

‘Recht op Privacy’, dat wil zeggen dat je 
even alleen moet kunnen zijn. Of je eigen 
favoriete plek opzoeken. Of een geheim 
hebben. Of een sms-berichtje sturen naar 
een vriendin. Of, net zoals Eva, in je dag-
boek schrijven. Dat zijn allemaal zaken uit 
je privé-leven, en daar heeft niemand 
anders wat mee te maken!  Zowel kinde-

ren als volwassenen hebben behoefte 
aan privacy. Nood aan privacy heb je 
trouwens overal: thuis, op school, in je 
vrije tijd,... 
Recht op privacy, dat wil ook zeggen dat 
andere jongeren, volwassenen of je 

ouders zich niet zomaar mogen moeien 
met jouw privé-leven: ze mogen niet zon-
der jouw toestemming in je boekentas 
snuffelen of de badkamer binnenstormen. 
Pas op, je ouders hebben wél het recht om 
te weten waar je mee bezig bent. Zij zijn 

verantwoordelijk voor wat jij doet, dus mo-
gen ze je vragen stellen en toezicht houden. 
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Zonder deze wet:

Stel dat een van de kinderen 
op school je met een mes 
bedreigt en geld van je 
afpakt. Zonder dit recht zou 
je dit zomaar moeten laten 
gebeuren! Of dan zou je het 
aan niemand kunnen
vertellen als je oom of
buurman of turnleraar
seksuele spelletjes met  
jou speelt, tegen je zin. 

tegen elke vorm van geweld. 
Dus, nog even herhalen: zodra iemand jou pijn doet of 
laat lijden, dan overtreedt die jouw recht op bescher-
ming. Die iemand kan zowel een ander kind als een 

volwassene zijn!  Het is belang- rijk dat 
kinderen die geweld mee- m a -

ken hierover kunnen 
praten met iemand

die ze vertrou-
wen. Ook dat

is een recht! 
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Geen geweld op kinderen

De wet zegt het zo:

Elk kind heeft recht op 
bescherming tegen 
allerlei soorten van 

geweld. Dat kan gaan 
over elke vorm van 

fysieke en/of
psychische mishande-
ling, verwaarlozing en 

seksueel misbruik. 
Kinderen  moeten ook 

beschermd worden 
tegen ontvoering of 

kinderhandel. Tenslotte 
dient elk kind

beschermd te worden 
tegen het gebruik van 
verslavende middelen 
zoals drugs. Het is de 

opdracht van de minis-
ters om te zorgen dat 

deze vormen van 
geweld op kinderen 

niet gebeuren. 

Sofie’s uitleg:

Dit is een moeilijk punt. Om het duidelijk te maken moet ik jullie 
eerst vertellen wat geweld precies is. Er bestaan verschillende  
soorten geweld:

-fysiek geweld: schoppen, slaan, door elkaar schudden;
-psychisch geweld: schelden, pesten, afpersen,...;
-seksueel geweld: jou strelen, aanraken,
-zoenen op intieme plaatsen, met jou vrijen 
-of andere seksuele handelingen stellen, 
-zonder dat jij dit wil of er oud genoeg voor 
-bent;
-kinderhandel: kinderen verkopen voor
-allerlei misbruiken om er zelf veel geld
-mee te verdienen.

Dit zijn allemaal vormen van ernstig of 
‘groot’ geweld. Maar er bestaan ook vor-
men van ‘klein geweld’: tikken op de vin-
gers, een oorvijg, uitschelden of uitlachen, 
...  Ook daar moeten kinderen tegen 
beschermd worden - precies omdat kinderen kwetsbaarder 
zijn dan volwassenen. Daarom zijn deze rechten er. Het 
zijn ‘bescherm-mij-rechten’, die jou moeten beschermen 

MARtJE: ‘ZiJ ZiJN GROOt EN iK BEN KLEiN EN ZE MOGEN MiJ NiEt SLAAN!’
‘Op school kwam er een nieuw meisje dat altijd gepest werd, gewoon omdat ze rood haar had.

Ik heb het aan de juf gezegd, en toen deed die een heel verhaal over pesten  - en dat hielp,
gelukkig. Nu hoort ze er helemaal bij!’
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Kinderen met een handicap

De wet zegt het zo:
Kinderen met een handicap, van welke aard ook, hebben recht op spe-
ciale zorg en aangepast onderwijs. Het is de taak zowel van de minis-
ters als van elke school om ervoor te zorgen dat deze kinderen zo goed 
mogelijk geholpen worden. Ze moeten een volwaardig leven kunnen leiden. 

LiEN: ‘ELK KiND hEEft DEZELfDE REchtEN. ALtiJD. OOK KiNDEREN MEt EEN hANDicAP!’
‘Mijn buurjongetje is even oud als ik, maar hij kan niet praten. Hij ziet er wel groot uit,
maar in zijn hoofd blijft hij altijd een klein jongetje, van twee jaar of zo.
Maar ik speel graag met hem, samen halen we altijd grappen uit!’

Sofie’s uitleg:
Ook dit vind ik een geweldig goed en leuk recht. Kinderen met een handicap 
moeten zoveel mogelijk kansen krijgen! Gelukkig zijn er in België veel organisa-
ties die voor gehandicapte kinderen zorgen. Niet alleen voor de kinderen, maar 
ook voor de ouders. Ze leren alle betrokken personen hoe ze best met de han-
dicap kunnen omgaan. Sommige kinderen zijn zo ernstig gehandicapt dat ze 
niet bij hun ouders kunnen blijven. Zij verblijven in een soort instelling of ver-
zorgingstehuis. Maar er zijn ook heel wat scholen die aangepast onderwijs 
geven aan kinderen met een handicap. Daar leren ze, naast rekenen en taal, 
ook met hun handicap omgaan en zelfstandiger worden. Sommige ‘gewo-
ne’ scholen vangen kinderen met een handicap zelf op. Ze vinden het 
belangrijk dat kinderen met en kinderen zonder een handicap met 
elkaar leren omspringen. Dat is een hele inspanning voor zo’n school!

Zonder deze wet:
Beeld je eens in dat er nergens een school voor je bestaat, alleen maar 
omdat je in een rolstoel zit. Of dat kinderen met een ernstige handicap 
altijd binnen zouden moeten blijven en nooit konden spelen met vriendjes. 
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Pas vanaf 15 jaar soldaat

De wet zegt het zo:

Geen enkel kind 
onder de 15 jaar 
mag vechten 
in een oorlog 
en mag zich 
aansluiten 
bij het 
leger. 

Bovendien 
moet elk kind 
dat slacht-
offer is van 
een oorlog 
beschermd en 
verzorgd worden. 

Sofie’s uitleg:

In België krijgen we 
gelukkig niet vaak met 
zulke zaken te maken. 

Kinderen kunnen  
bij ons niet in het 
leger en gelukkig 

zijn er geen oor-
logen. Je kan je 

wel in een  
militaire school 

inschrijven, vanaf je 
vijftiende. In ande-
re landen gebeurt 

het wel regelmatig 
dat kinderen moe-
ten meevechten in 

oorlogen en andere 
gewapende gevechten. 

We noemen hen 
‘kindsoldaten’. Deze 

landen overtreden de 
kinderrechten!

Zonder deze wet:

Maar goed dat dit  
recht hier wordt
gerespecteerd.
Anders zou je
misschien moeten 
leren hoe je met een 
tank een gebouw 
beschiet, of werd je 
met een parachute 
gedropt midden
tussen de vijand.
En dat is dan geen
veilig spelletje
maar een levens-
gevaarlijke situatie!

SEPPE: ‘iK BEN EEN hEEL GOEDE SOLDAAt. MAAR GELUKKiG GEEN EchtE...!’
‘Ik speel vaak oorlogje met mijn twee broers. We nemen dan allemaal geweren en schilden

en zwaarden en munitie en dan maken we een groot kamp in de tuin.
En dan beginnen we te vechten. Maar als ik op tv de beelden van echte oorlogen zie,

hier ver vandaan, dan vind ik het soms niet zo leuk meer...’
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Kinderen in de minderheid

De wet zegt het zo:

Kinderen van
minderheids-

groepen hebben 
het recht om hun 

eigen cultuur
en hun eigen

godsdienst te
beleven en hun 

eigen taal te
spreken. 

Sofie’s uitleg:

Met een ‘minderheidsgroep’ bedoelen we men-
sen die ‘anders’ zijn dan de meeste mensen in 
hun land. Ze hebben bijvoorbeeld een andere 
godsdienst, een andere cultuur, ze spreken een 
andere taal... Het is dus een ‘kleine’ groep van 
mensen die anders zijn dan de meerderheid. 
Daarom noemen we dit een ‘minderheidsgroep’. 
Ook in België leven er veel minderheidsgroe-
pen: migranten, zigeuners, Joden, getuigen van 
Jehova,... en nog
veel meer!

Zonder deze wet:

Het is maar goed 
dat we het recht 
hebben om ons-
zelf te blijven.
Stel dat jij een 
Engelse vader 
hebt en dat jullie 
altijd Engels
praten thuis. 
Zonder dit  
recht zou dat
misschien

verboden zijn.
En nog: stel
dat jij volgens 
je godsdienst 

geen varkens-
vlees mag eten, 
en dat op school 
toch zou moeten!

WOUt: ‘JE BéNt tOch hELEMAAL NiEt MiNDER OMDAt JE MEt MiNDER BENt?’
‘Onlangs was ik op een verjaardagsfeestje van Sergén, een vriend uit de klas.

Hij komt uit een land met een moeilijke naam en sprak met zijn broer en zijn moeder een
taal waar ik niks van verstond, met heel veel klanken die ik nog nooit heb gehoord.

Hij zei dat hij het me wel wilde leren ...’
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Kinderen op de vlucht

De wet zegt het zo:

Kinderen die op de vlucht 
zijn naar een ander land 
moeten goed opgevangen 
worden. Ze hebben 
recht op een goed 
dak boven het 
hoofd, op verzor-
ging, op vol-
doende voeding 
en op onderwijs. 
Deze kinderen 
hebben ook 
het recht om 
hun ouders, 
die mogelijk 
in een 
ander 
land 
wonen, 
op te 
zoeken. 

Sofie’s uitleg:

Mensen vluchten meestal om twee 
redenen: oorlog of armoede. Ze zijn 
op zoek naar een beter leven. Ben jij 
al eens iemand tegengekomen die 
uit zijn land was weggevlucht?

Dat zou goed kunnen, want in ons 
land zijn er veel vluchtelingen-
kinderen. Ze komen vooral uit 

Afrikaanse of Oost-Europese 
landen. Het is een hele 

moeilijke situatie: 
soms duiken ze onder 
op een geheim adres, 

omdat ze bang zijn om 
terug naar huis 

gestuurd te worden. 
Soms moeten ze 

gescheiden van hun 
ouders leven. Ze

hebben wel het recht om 
hun ouders te zien, maar dat is 

niet altijd makkelijk te realiseren!

Zonder deze wet:

Kun je het je
voorstellen? Dat
je heel je bezit in 
een koffertje 
propt en in het 
holst van de nacht 
moet vertrekken? 
Dat je moe en 
hongerig in een 
vreemd land
aankomt, en dat 
dat land je niet
wil binnenlaten? 
Of je terug naar 
huis stuurt?

MARGOt: ‘ALS iK OOit MOEt VLUchtEN, hOOP iK DAt iEMAND VOOR ME ZORGt!’
‘Vorige week kwamen er twee nieuwe kinderen op onze school.

Ze waren weggevlucht uit hun land omdat er daar al jaren oorlog is.
Het lijkt me vreselijk, je eigen land en huis moeten ontvluchten en alles achterlaten...’
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Zonder deze wet:

Stel dat je een diefstal pleegt en als kind in de gevangenis 
vliegt, tussen de gevangenen, zonder dat er iemand naar je 
luistert. Stel dat je onschuldig wordt veroordeeld en geen 
advocaat krijgt om je te helpen, alleen maar omdat je een 
kind bent. 
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Niet naar de gevangenis

De wet zegt het zo:

Ook kinderen die een 
misdrijf begaan, heb-
ben rechten. Als men 
kinderen beschuldigt 
of wanneer men een 
straf oplegt, moet er 

met hun leeftijd
rekening gehouden 

worden. Een kind moet 
de wijze waarop het 
beschuldigd wordt, 
begrijpen. Elk kind 

heeft ook het recht om 
zich voor de rechtbank 

te verdedigen,
bijvoorbeeld via een

advocaat. Er moet
vermeden worden om 

kinderen in een
instelling te plaatsen. 
Men moet bovendien 

alles doen om het kind 
weer een gewoon 

leven te laten leiden.

Sofie’s uitleg:

Moeilijk om te verstaan? Dan moet ik jullie 
eerst iets anders uitleggen. In ons land is er 
een strafwet. Dat is een wet waarin beschreven 
staat wat je als burger (inwoner van een land) 
niet mag doen: zo mag je bijvoorbeeld niet 
dronken achter het stuur van een auto zitten, of 
niet zomaar andermans spullen wegnemen, niet 
slaan of verwonden,... In die wet staat ook 
beschreven hoe je gestraft wordt, als je die din-
gen toch doet. Daarom heet dit ook een strafwet. 
Als je dingen doet die volgens de wet niet mogen, 
dan pleeg je een misdrijf. Als volwassene word je 
voor je misdrijf gestraft door een rechter. Hij bepaalt wat er met 
je moet gebeuren: of je een boete moet betalen of naar de 
gevangenis moet. Als minderjarige is dat in België anders. 
Minderjarigen kunnen niet gestraft worden en dus ook niet naar 
de gevangenis worden gestuurd. De jeugdrechter gaat wel 
maatregelen treffen die ervoor zorgen dat je terug op 
het goede pad raakt en geen misdrijven meer 
pleegt. Als je ergens van wordt beschuldigd, mag 
je je laten verdedigen door een advocaat.  
Die helpt je om je eigen verhaal te vertellen 
voor de rechtbank. 

LEAh: ‘MiJN BROERtJE MOEt GELUKKiG NiEt NAAR DE GEVANGENiS!’
‘Ik ben een beetje verlegen om dit te vertellen, maar ik doe het toch. Toen mijn broertje nog heel 
klein was - twee jaar of zo -, nam hij soms snoepjes in de supermarkt. Hij at ze altijd zo snel op

dat de juffrouw aan de kassa ze niet meer kon aanrekenen... Boos dat mijn mama dan was!’
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www.kinderrechten.be

Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat, 
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

klachtenlijn@kinderrechten.be

0800 20 808

ZIT JE VAST? CONTACTEER DAN DE KLACHTENLIJN 
VAN HET KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT.

Je surft

Je schrijft

Je telefoneert

Je mailt
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Klacht over je rechten

Heb je ook het gevoel dat je niet correct wordt behandeld? 

Zocht je overal hulp, maar wil of kan niemand iets doen? Klop 

dan aan bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. 

Of het nu gaat om een situatie op school, in de sportclub, op 

straat, in de jeugdbeweging,…  Of je voelt je slecht behandeld 

door de overheid of een officiële dienst? Bel, mail of surf en wij 

helpen je verder.

 DIT WAS HET DAN!

Ziezo.

Dat was een hele uitleg 

over rechten uit het 

Kinderrechtenverdrag.

ik hoop dat ik ze goed 

en duidelijk heb

uitgelegd, en dat jullie

er iets mee kunnen 

doen. Vergeet vooral 

niet om te staan op je 

rechten! Dat wil niet 

zeggen dat je moet 

gaan ruzie maken met 

je ouders of op school, 

maar dat wil wél zeggen 

dat je volwassenen 

soms eens aan hun 

mouw mag trekken en 

zeggen: kunnen we het 

hier eens over hebben? 

44

Vragen of informatie over je rechten

Wil je meer informatie over het Kinderrechtenverdrag
en over je rechten?

Contacteer de Kinderrechtswinkel.
info@kinderrechtswinkel.be
Tel: 070-21 00 71
www.kinderrechtswinkel.be

Luisterend oor

Awel luistert naar kinderen en jongeren.
Je belt gratis en anoniem.

brievenbus@awel.be 
Tel: 102
www.awel.be

Klachtenlijn
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Waken over jouw rechten
We zijn bij het Kinderrechtencommissariaat druk bezig om het Kinderrechtenverdrag bekend te maken 

bij
kinderen, jongeren en volwassenen.

En dat doen we met hart en ziel!
We roepen LUID dat je als kind niet alleen rechten hébt, maar dat je er ook iets mee moet doén!

Vertellen over jouw rechten
We vertellen ook aan ministers en politici hoe zij best rekening kunnen houden met wat kinderen en jonge-ren belangrijk vinden. De politici maken immers wet-ten en regels die de kinderrechten moeten respecte-

ren. 
En tenslotte leggen we ons oor te luisteren bij dekinderen en jongeren zelf. We gaan na wat ze graag zouden veranderen op school, welke problemen ze thuis ervaren en hoe zij hun vrije tijd doorbrengen. 

Ook hierover vind je meer informatie op
www.kinderrechten.be

Veel leesplezier! 

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT
 DE TAAK VAN HET

46

Colofon



Deze brochure is een uitgave van het KinderrechtencommissariaatDeze brochure is een uitgave van het Kinderrechtencommissariaat

30 VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER KINDERRECHTEN

K30Brochure_cover.indd   1 13-11-2012   16:02:25




