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   Kinderrechten algemeen 

Stellingenspel 
 
Doelstelling 

♦ De kinderen proberen een correct antwoord te geven op de stellingen. 
♦ De kinderen maken kennis met de rechten van het kind aan de hand van stellingen  

die aansluiten bij hun leef– en belevingswereld. 
 

Materiaal 

♦ Stellingen i.v.m. de rechten van het kind (zie bijlage) 
♦ Kaartjes in 2 verschillende kleuren (bv. rood en groen) of bv. met lachend of boos 

gezichtje (in overeenstemming met aantal aanwezige kinderen) 
 

Werkwijze 

De kinderen zitten in een kring. Elk kind krijgt een rood en een groen kaartje.  
Op de groene kaartjes mogen ze een lachend gezichtje tekenen en op de rode kaartjes  
een boos gezichtje. 

Er wordt hen verteld dat er enkele vragen zijn die de begeleider niet alleen kan oplossen. 
Hun hulp wordt dus ingeroepen…  
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Vervolg stellingenspel 

 

Er worden stellingen voorgelegd aan de kinderen. Zij denken na over de stellingen en 
steken vervolgens een rood (fout) of groen (juist) kaartje omhoog. 

De kinderen krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven (als ze hun vinger  
opsteken).  

Het is van belang dat een kind dat het rode kaartje en een kind dat het groene kaartje 
gekozen heeft, de kans krijgt om zich te ‘verdedigen’.  
Indien mogelijk kunnen de kinderen in communicatie treden met elkaar. 

 

Bijlage 

♦ Stellingen i.v.m. de rechten van het kind 
 

Bron 

Lesmap Rechten van kinderen, tZitemzo, 2014. 
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Bijlage stellingenspel 
Stellingen i.v.m. kinderrechten 
♦ Ik moet alleen maar doen wat mijn ouders mij zeggen. Ik mag zelf nooit eens iets  

kiezen (recht op eigen mening). 
 

♦ Ik mag in een kasteel wonen als ik dat wil (recht op wonen). 
 

♦ Ik mag zelf een andere naam kiezen (recht op een naam). 
 

♦ Ik moet op woensdagnamiddag altijd meehelpen met allerlei klusjes thuis  
(afwassen, kamer opruimen, tuin opruimen, …). Dat kan eigenlijk niet, want dit is 
kinderarbeid (recht op bescherming tegen kinderarbeid). 
 

♦ Als ik val op de speelplaats en mijn knie bloedt, dan moet de juf dat verzorgen,  
ook al vindt ze bloed eng (recht op medische verzorging). 
 

♦ Ik mag zoveel chips eten en cola drinken als ik zelf wil (recht op gezonde voeding, 
recht op een eigen mening). 
 

♦ Als de juffrouw vindt dat er een kind stout is in klas, dan mag ze dat kind naar de 
gevangenis brengen (geen kinderen in de gevangenis). 
 

♦ Een vriendinnetje die in een rolstoel zit, mag niet naar de klas komen (recht op 
onderwijs). 
 

♦ Ik mag een jongen uit mijn voetbalclub pesten omdat die een andere huidskleur  
heeft dan ikzelf (iedereen is gelijk). 
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Bijlage stellingenspel 
Stellingen i.v.m. kinderrechten  
♦ Mijn ouders moeten mij een Playstation kopen, want ik heb recht op spel en 

ontspanning. 
 

♦ De leider in de jeugdbeweging heeft geen zin om de namen van de kinderen uit de 
groep van buiten te leren. Daarom heeft hij ons een nummer gegeven. 
 

♦ Mijn ouders laten me elke avond alleen om uit te gaan met hun vrienden. 


