
Voor meer informatie bezoek 
onze website: www.unicef.be/kids.

3. 
        INFORMATIE 
         

Wil je meer weten? 
Neem dan zeker een kijkje 

op onze website www.unicef.be/kids. 

Onder ‘info’ vind je heel wat 
documenten om bijvoorbeeld 

een spreekbeurt over kinderrechten 
te houden!

Het recht op participatie

In het Kinderrechtenverdrag wordt in het artikel 12

gesproken over het recht op participatie voor alle

kinderen. Dit artikel zegt dat elk kind het recht heeft

om voor zichzelf op te komen, om mee te praten en

te kunnen beslissen over dingen die het belangrijk

vindt. 

Er moet geluisterd worden naar de mening

van ieder kind, in overeenstemming met zijn 

of haar leeftijd en mogelijkheden. 

1. INFO
ParticipaWAT?

Participatie is een ander woord
voor deelname. Iedereen ter wereld,

dus ook elk kind, heeft het recht
om deel te nemen aan de samenleving,

om te participeren.

‘’Als u denkt dat kinderen het verschil

niet kunnen maken, dan zit u goed

fout. Zijn het niet net kinderen die

het beste het onrecht in de wereld

kunnen beschrijven? Vandaar dat er

geluisterd moet worden naar kinderen 

dat er met hun ideeën en

meningen rekening moet worden

gehouden.”

Urska Korosec (16 jaar) uit Slovenië. 

“De stem van jongeren”, 24 maart 2002.

Vraag:
Welke beslissingen neem jij samen met je familie?

U 

Opdracht:
Heb je al eens meegemaakt dat er een beslissing genomen werd zonder jou? 
Hoe voelde jij je daarbij? Maak op een apart blad een tekening
over hoe het volgens jou anders kan.

Opgelet! De anderen moeten rekening houden met jouw mening. Maar jij natuurlijk ook met die van anderen.

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________
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4. FILMPJES
Surf voor leerrijke fi lmpjes 

over kinderrechten 
en over acties van UNICEF 
naar ons YouTubekanaal:

www.youtube.be/UNICEFbeKIDS

6. SPORT FOR 
UNICEF

Organiseer in samenwerking 
met UNICEF een leuke sportactie 

met jouw klas!

 Meer informatie op: 
www.unicef.be/leerkrachten.

5. KOM IN 
ACTIE

Organiseer met jouw klas 
een leuke actie voor kinderrechten! 

Jullie kunnen deze actie op 
onze kidswebsite posten bij ‘Neem deel!’. 

Zet er gerust ook je eigen tekening, 
interview, fi lmpje,... op!

Opgelet! Het artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag verplicht je niet om deel te nemen.
Het recht op participatie is een keuze en geen verplichting!

Artikel 12
Elk kind heeft het recht om zijn mening te uiten.
De volwassenen moeten rekening houden met
deze mening. Vooraleer ze een beslissing nemen
die het kind aangaat, moeten ze zijn of haar
mening vragen.
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2. ONTDEK
C Participatie wereldwijd

Door de participatieladder in te vullen, heb je nu 
even stilgestaan bij het feit dat je eigen mening 
geven niet altijd zo vanzelfsprekend is. Voor som-
migen was dit misschien iets gemakkelijker dan voor 
anderen, afhankelijk van welke situaties je herkende 
uit jouw eigen ervaring. 

UNICEF heeft heel wat acties die ervoor zorgen 
dat het recht op participatie van ieder kind 
gerespecteerd wordt. Twee voorbeelden zijn het 
project “What do you Think?” in België en de blog 
“Ponabana” in de Democratische Republiek Congo.

A Participatie vroeger en nu

Je hebt daarnet even stilgestaan bij de beslissingen waarover jij al dan niet je mening mag geven. 
Misschien heb je thuis of op school inspraak in de taakverdeling of mag je soms kiezen wat er gegeten wordt? 
Dit lijkt misschien heel gewoon, nochtans was dit zeker niet altijd zo!  

Opdracht: Een beetje geschiedenis.
 Vul de volgende woorden in op de juiste plaats. 

Kinderen – volwassen – kinderrechten – 1989 – uitbuiting – het recht om te participeren 

In de Middeleeuwen hadden kinderen helemaal niet het recht om hun mening 

te geven over beslissingen die hen aanbelangden. Ze werden namelijk niet be-

schouwd als ................................................................................................, maar als “dingen”. 

Later, in de periode die de Verlichting wordt genoemd, 

zagen onderzoekers in dat kinderen net als zij ....................................................

.........................................................................................  zouden worden. Kinderen werden stil-

aan meer gerespecteerd, maar er was nog geen sprake van

.................................................................................................... . Die kwamen er pas in de 20ste eeuw, na de twee 

grote oorlogen die veel kinderleed veroorzaakten. Toen werd er op internatio-

naal niveau beslist dat kinderen beschermd moeten worden tegen geweld, ...............................................................  en tegen situaties 

die verhinderen dat ze gelukkig opgroeien. In ........................................................................ ,  meer dan 25 jaar 

geleden, werd het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind onder-

tekend. Sinds dan heeft elk kind onder andere het recht om zijn mening te geven en

 ........................................................................................................................................................................  in de samenleving.
Mijn inzet voor kinderrechten beperkt zich niet tot 
jeugdreporter zijn, maar zal zich voortzetten in mijn 
volwassen leven.  
Merveille (16 jaar), 
jeugdreporter in Kinshasa

“Soms voel ik dat de wereld wil dat ik sneller volwassen 
word. Het is alsof mensen de dingen die ik zeg of die ik 
te geven heb niet respecteren enkel en alleen omwille 
van mijn leeftijd.”  

Nikki Sanchez-Hood (15 jaar) uit Canada. 
“De toestand van kinderen in de wereld”, 2003.

In 1999 lanceerde UNICEF België het 
project “What do you think?” 
(of: “Wat denk jij ervan?”). Het geeft 
kinderen de kans hun stem te laten 
horen in verband met hun rechten, 
want vaak wordt hier niet genoeg 
naar geluisterd. De bedoeling is dat 
hun meningen en wensen gehoord 
worden door het Comité voor de 
Rechten van het Kind en door de 
ministers van België, zodat zij er 
rekening mee houden bij het nemen van beslissingen 
die kinderen aangaan.

Op de blog “Ponabana” posten volwassenen en 
jongeren artikels rond kinderrechten in hun land. 
Jeugdreporters schrijven artikels en maken fi lmpjes 
en foto’s om iedereen te informeren over de situatie 
van kinderen in Congo. 
 

“De toestand van kinderen in de wereld”, 2003.“De toestand van kinderen in de wereld”, 2003.

Op de blog Op de blog 
jongeren artikels rond kinderrechten in hun land. 
Jeugdreporters schrijven artikels en maken fi lmpjes 
en foto’s om iedereen te informeren over de situatie 
van kinderen in Congo. 

©
 U

N
IC

EF
 B

el
gi

ë

B De participatieladder 

De participatieladder is een schema dat de 
verschillende niveaus van participatie aangeeft. 
Hoe hoger op de ladder, hoe meer inspraak 
jij hebt in de beslissingen die jou aan-
belangen. De hoogste trede hoeft echter 
niet het uiteindelijke doel te zijn. 
Het is op de eerste plaats goed om te 
weten tot hoever je inspraak 
hebt. Het hangt ook af van 
de situatie of de bedoeling 
welk participatieniveau het 
meest van toepassing is. 

NON-PARTICIPATIE 
Het is opendeurdag op school. Jij en je klasgenoten moeten voor het schooldansje 
een T-shirt aandoen waarop staat dat jullie school de beste ter wereld is, in een kinder-
geschrift. Dat werd beslist door de school.

KINDEREN MOGEN HELPEN. 
De directeur wil dat elke klas voor de opendeurdag het bord mooi versiert 
rond het thema. Jullie weten waarover het gaat en mogen er jullie mening over geven.

KINDEREN MOGEN ADVIES GEVEN, NIET BESLISSEN. 
Jullie klasleerkracht vraagt jullie advies over een aantal thema’s voor de opendeurdag. 
Hij/zij luistert naar jullie ideeën, maar beslist uiteindelijk zelf.

VOLWASSENEN NEMEN INITIATIEF, KINDEREN BESLISSEN MEE. 
De school laat alle leerlingen stemmen over het thema van de opendeurdag. 
Het thema met de meeste stemmen haalt het.

INITIATIEF EN LEIDING BIJ DE KINDEREN. VOLWASSENEN DELEN NIET IN DE BESLISSINGEN. 
Jij en je klasgenoten of de leerlingenraad bedenken dat het leuk zou zijn om op de 
opendeurdag zelf een stand te bemannen om het thema dat jullie gekozen hebben toe 
te lichten en ook zelf in te vullen. De leerkrachten laten jullie doen.

INITIATIEF BIJ DE KINDEREN. VOLWASSENEN DELEN IN DE BESLISSINGEN. 
Jullie roepen de leerkracht en de directie samen om de opendeurdag te bespreken. 
Het thema van de dag is voor jullie zo belangrijk dat jullie er het hele jaar rond willen 
werken. Samen overleggen jullie om deze vorm te geven en de taken te verdelen.
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1 NON-PARTICIPATIE 

KINDEREN MOGEN HELPEN. 
De directeur wil dat elke klas voor de opendeurdag het bord mooi versiert 
rond het thema. Jullie weten waarover het gaat en mogen er jullie mening over geven.
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