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   Kinderrechten algemeen 

Ren je recht 
 
Doelstelling 

♦ De kinderen verwerven kennis i.v.m. het rechtssysteem voor minderjarigen in 
België. 

♦ De kinderen maken kennis met het recht ‘geen kinderen in de gevangenis’ en 
wat dit in de realiteit voor hen betekent. 

♦ De kinderen leren een eigen mening formuleren en kunnen hun mening motiveren. 
 

Materiaal 

♦ Drie cirkels op de grond (bv. hoepels, met krijt, met papierplakband, …) 
♦ Multiple choice vragen (zie bijlage) 

 

Werkwijze 

Verdeel de groep in kleine teams van maximum 4 kinderen. 

Vooraan zijn 3 cirkels afgebakend op de grond. Ze stellen elk een mogelijk antwoord 
voor (a – b – c) 

De begeleider geeft alle teams een vraag met 3 mogelijke antwoorden  
(zie vragen in bijlage).  

De kinderen bespreken in groep welk antwoord volgens hen het juiste is. 
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Vervolg ren je recht 

 

Op een signaal van de begeleider gaat één kind van elk team zo snel mogelijk in een  
cirkel staan. 

De kinderen motiveren waarom hun team dat antwoord gekozen heeft. 

Het juiste antwoord wordt dan door de begeleider meegedeeld. Er kan eventueel een 
score bijgehouden worden. 

 

Bijlage 

♦ Multiple choice vragen 
 

Tips 

♦ Nodig eens een jeugdadvocaat uit in de klas. Meer inlichtingen over de actie  
‘Advocaat in de school’ krijg je bij de lokale balie (www.advocaatindeschool.be). 

♦ Folderreeks ’t Zitemzo Kids van tZitemzo vzw: het Belgisch jeugdrecht in 10 thema’s. 
Download: www.tzitemzokids.be 

 

Bron 

Aan de slag met de Kidsgids, tZitemzo, 2006, p. 35-37. 
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Bijlage ren je recht 
Multiple choice vragen 

 

  

1. Mag je bij echtscheiding beslissen bij wie je gaat wonen? 

a. Je mama mag beslissen of je bij haar of bij je papa gaat wonen. 

b. Jij mag kiezen bij wie je wil wonen. 

c. Als je ouders niet kunnen beslissen, beslist de familierechter bij wie je gaat 
wonen. Je kan hem wel vragen om jouw mening te horen. 

Als je 12 jaar of ouder bent, zal de familierechter je per brief uitnodigen om gehoord te 
worden. Als je jonger dan 12 bent, kan je zelf (via een brief) vragen aan de 
familierechter om gehoord te worden. De rechter kan dit dan niet weigeren. 

 

2. Wat is hoorrecht? 

a. Bij een belangrijke beslissing die over jou gaat, heb je soms het recht om aan 
de rechter eerst je mening te laten horen. 

b. Wanneer de politie iemand ondervraagt omdat die iets misdaan heeft, dan 
mogen de slachtoffers horen wat er allemaal gezegd wordt. 

c. Wanneer de rechter een belangrijke beslissing neemt die over jou gaat, dan moet 
je hem je mening gaan vertellen. 

Gehoord worden is een recht, je bent nooit verplicht om de rechter je mening te geven. 
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3. Wat gebeurt er met kinderen die iets ergs misdaan hebben? 

a. Kind of niet, ze moeten naar de gevangenis. 

b. Ze moeten een boete betalen, en krijgen een jaar lang geen zakgeld. 

c. De jeugdrechter is er speciaal voor minderjarigen. Hij beslist welke straffen de 
kinderen krijgen en wat er verder gebeurt, zodat die kinderen weer op het 
rechte pad geraken. 

Een kind kan niet dezelfde straffen krijgen als een volwassene en dat is maar goed 
ook! 
 

 
Bijlage ren je recht 
Multiple choice vragen 
 

  

4. Wat is een pro-Deoadvocaat? 

a. Een advocaat die graag deodorant gebruikt. 

b. Een advocaat die gratis mensen helpt, als ze niet voldoende geld hebben om 
een advocaat te betalen. 

c. Een advocaat die er speciaal voor kinderen is. 

Iedereen heeft recht op een advocaat, ook kinderen en ook mensen die het financieel 
moeilijk hebben. Minderjarigen hebben altijd recht op gratis bijstand van een advocaat. 
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6. In België kunnen kinderen die iets heel ergs misdaan hebben de doodstraf 
krijgen. 

a. Niet waar. 

b. Waar, en dat is maar goed ook. 

c. In Vlaanderen kan dat niet, maar in Wallonië wel. 

Sinds 1996 bestaat de doodstraf in België niet meer, niet voor volwassenen en niet 
voor kinderen. In sommige landen bestaat de doodstraf wel nog. 
 

 
Bijlage ren je recht 
Multiple choice vragen 
 

5. Welke maatregel kan de jeugdrechter nemen wanneer minderjarigen iets 
mispeuterd hebben? 

a. Een alternatieve straf: de rechter geeft een speciale straf, zodat je het weer 
goed kan maken en iets leert uit je fouten (bv. graffiti verwijderen van 
gebouwen). 

b. Naar een instelling: je wordt een tijdje geplaatst in een instelling of in een 
pleeggezin. 

c. Een berisping: de rechter geeft je een opmerking, en vertelt jou en je ouders 
dat wat je deed fout was. 

De rechter kan verschillende maatregelen nemen. Hij beslist zelf wat voor jou best is. 
Het is dus niet zo dat een kleine fout een lichte straf krijgt, of een zware fout een 
zware straf… 
 


