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DIT KINDERRECHTEN-DAG-BOEK IS VAN…

Mijn naam is 

Mijn school is 

Mijn groep/klas is 

Er zitten               kinderen in mijn groep/klas

Ik vind het leuk om samen 

Ik woon in de gemeente 

Mijn wethouder is 

Als ik de wethouder van jeugd zou zijn, dan … 

Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren

10

Artikel 04 

Uitvoeren van de rechten

De overheid moet er alles aan doen om te zorgen dat

kinderen ook echt gebruik kunnen maken van hun rechten.

Artikel 05 

Wat moeten de ouders doen?

De ouders en anderen helpen het kind bij zijn of haar rechten. 

De ouders en anderen moeten goed voor het kind zorgen. 

Zij moeten zorgen voor goed eten, een goed huis en dat het 

kind naar school kan gaan. Als de ouders het niet goed doen, 

dan moet de overheid helpen. 

Artikel 06 

(Over)leven en

ontwikkelen 

Elk kind heeft het recht op leven. De overheid moet zorgen 

dat het kind kan (over)leven en zich kan ontwikkelen. 

Waalwijk
Dilek Odabasi-Seker

Goirle
Piet Poos 

Oisterwijk
Stefanie Vatta 

Hilvarenbeek

Gerrit Overmans

Heusden
Peter van Steen 

Loon op Zand
Jan Brekelmans  

Dongen
Petra Lepolder  

Gilze en Rijen
Aletta van der Veen 

Tilburg
Marcelle Hendrickx

Wethouders uit de regio:

Nieuwsgierig naar wat een wethouder doet? Ga naar pagina 22!
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De kinderrechten beginnen bij het recht op PARTICIPATIE. 

Dit betekent dat jij kan mee-denken, mee-praten, mee-beslissen, 
mee-doen en mee kan helpen aan een fijne samen-leving. Leren 
participeren is belangrijk voor kinderen, omdat ze dan kunnen oefenen 
om voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Ook voor volwassenen is 
het belangrijk dat kinderen leren participeren. Alleen door het aan een 
kind te vragen, kunnen zij weten of de afspraken die er gemaakt zijn, 
ook écht werken.

Dus: Participatie betekent …

Om dit te vieren en te herinneren organiseren
het Jongerennetwerk-Samen met de Jeugd, R-Newt Kids 
en BOOTS projects van ROC Zorg & Welzijn 
vandaag een debattraining en debatmarathon 
waarmee kinderen en volwassenen kunnen leren participeren.
 
Alles wat je vandaag kunt ontdekken, staat beschreven in dit  
Kinderrechten-Dag-Boek. 
Bewaar dit boekje daarom goed en maar er gebruik van.

INSPRAAK
ik mag mijn mening 

vrij uitspreken INVLOED 
mijn mening wordt serieus genomen

INITIATIEF
ik mag een activiteit 

organiseren en uitvoeren

Vandaag is het 20 november 2019. Elk jaar wordt op deze dag wereldwijd  
de Dag van de Rechten van het Kind gevierd. In de wereld 
vinden we dat volwassenen goed voor kinderen moeten zorgen en 
kinderen moeten beschermen. Dat hebben we opgeschreven in een 
soort afsprakenlijst: het Kinderrechtenverdrag. 

Nederland heeft het Kinderrechtenverdrag in 1995 ondertekend. 
Daarmee heeft Nederland de afspraak gemaakt er alles aan te doen om 
er voor te zorgen dat kinderen veilig, gezond en gelukkig op kunnen 
groeien. Bij alle ‘plannen, regels en wetten’ moeten de volwassenen 
bedenken wat dat voor kinderen betekent. Het moet aansluiten bij de 
kinderrechten. De afspraken gaan over het leven thuis, op school, in de 
straat, in de sport, overal.

In de gemeente waar je woont zijn de afspraken net zo belangrijk.  
De burgemeester en de wethouders, de raadsleden en de ambtenaren 
werken samen om goed voor alle mensen te zorgen en daarbij denken ze 
extra aan wat er voor kinderen nodig is.

Wie zijn er verantwoordelijk om voor jou te zorgen in Nederland, in jouw 
gemeente, op straat, op school en thuis? Wie zorgen er voor jou en wie 
beschermen jou?
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KINDERECHTEN: VAN PAPIER NAAR DE HARTEN VAN DE MENSEN
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PLATTEGROND 013 POPPODIUM TILBURG PLATTEGROND R-NEWT

0 | BEGANE GROND

-1 | KELDER

Jupiler Zaal

Foyer A

Foyer B

Ingang

Jupiler Balkon

Trap naar -1

Trap naar  
begane grond

LOCKERS

TOILET

0 | BEGANE GROND

-1 | KELDER

Ingang
TEGENOVER 

013 POPPODIUM 
LIGT 

R-NEWT

R-Newt Basement

R-Newt Lounge Trap naar -1

Trap naar  
begane grond

TOILET
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TIJDSPLANNING 

TIJD? WAT GA JE DOEN?

13:30-14:00 Inloop

14:00-14:15 Opening 

14:15-14:25 NAAR DE TRAININGRUIMTES

14:25-15:45 Debattraining 

 - Kennismaking & Energizers

 - Leren argumenteren

 - Leren samenwerken

 - Leren presenteren

 - Afsluiting van de debattraining

15:45-16:00 PAUZE

16:00-17:00 Debatmarathon

 - Opening & Uitleg

 - Ronde 1: TEAM ROOD & TEAM GEEL

 - Ronde 2: TEAM PAARS & TEAM BLAUW

 - Ronde 3: TEAM ROZE & TEAM ZILVER

17:00-17:10 Juryoverleg

17:10-17:30 Uitreiking & Afsluiting

TEAMKLEUR

Groep

Ruimte

Debattrainers

Debatronde

TEAMKLEUR

Groep

Ruimte

Debattrainers

Debatronde

ROOD

Tilburg 

Oud-Noord

West

013 Jupiler zaal

Seda

Olmer

Tibo

Stelling #1 VOOR

BLAUW

Goirle

013 Foyer B

Caitlin

Rayenne

Bram

Stelling #2 TEGEN 

GEEL

Hilvarenbeek

013 Jupiler balkon

Araxia 

Mohammed

Rowena

Stelling #1 TEGEN

ROZE

Tilburg

Noord

Reeshof

R-Newt Lounge

Midjera

Rick

Erik

Stelling #3 VOOR

PAARS

Tilburg

Zuid-Oost

013 Foyer A

Misty

Daan

Evelyn

Stelling #2 VOOR

ZILVER

Gilze-Rijen

R-Newt Basement

Daniek

Melissa

Ramatu

Stelling #3 TEGEN

TEAMVERDELING
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2. PRESENTATIE

Oogcontact

Stem   

Houding

‘Be the argument’

3. TEAMWORK

Participatie

Ondersteuning

Aansluiting

WAT GAAN WE VANDAAG DOEN?

Vandaag gaan we leren participeren. Dit betekent dat je gaat leren  
hoe je nog beter kunt mee-denken, mee-praten en mee-beslissen in  
jouw leven thuis, in de buurt, op school, in jouw dorp/stad, overal. 

Leren participeren kan op heel veel manieren. Vanmiddag doen we dit door 
te leren debatteren. Een debat is een gesprek waarin je iemand probeert te 
overtuigen van jouw gelijk. Door te debatteren leer je overtuigend te durven 
spreken, goed te luisteren, samen te werken en nieuwsgierig te blijven naar 
de ideeën van anderen. Allemaal vaardigheden die van pas komen in het 
participeren. 

Om iemand te kunnen overtuigen, heb je drie krachten nodig:

1. ARGUMENTATIE

Argument Waarom is het goed of slecht?

Uitleg  Verduidelijk je argument. 
  Tip: Doe alsof je iemand voor je hebt die niks  
  van het onderwerp weet.

Bijvoorbeeld Maak het persoonlijk. 
  Tip: Heb jij een keer zoiets meegemaakt? 
  Of ken je misschien iemand die dat heeft    
  meegemaakt?

Hoe gaat een debat?
Een debat gaat altijd ongeveer op dezelfde manier. Eigenlijk is het een 
discussie, maar dan met regels waar iedereen zich aan houdt. De discussie gaat 
over een stelling. Dit is een bewering die iemand doet over iets. Een stelling 
hoeft niet waar te zijn. Tijdens het debat zijn er twee groepen. De ene groep 
bedenkt waarom ze het wel eens zijn met de stelling, de andere groep bedenkt 
waarom ze het juist niet eens zijn met de stelling. Dit vertellen ze aan elkaar 
en aan de jury. Hierbij gebruiken ze de argumenten die ze van tevoren bedacht 
hebben, en reageren ze op de argumenten die de andere groep geeft. De groep 
die de jury uiteindelijk het best overtuigt, wint het debat. 

Tip: de dingen die je vandaag leert over debatteren zijn ook handig  
voor na vandaag, bijvoorbeeld thuis, in jouw buurt, op school,  
in jouw dorp/stad, overal. 



Kinderrechten-DAG-boek Kinderrechten-DAG-boek 14 15

STELLING #1 Kinderen op school 
moeten langer pauze krijgen.

V T
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STELLING #2 Kinderen moeten mogen werken of  
een bedrijf beginnen.

V T



Kinderrechten-DAG-boek Kinderrechten-DAG-boek 18 19

STELLING #3 Kinderen mogen spijbelen om te  
protesteren voor het klimaat.

V T
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Je ouders die voor je zorgen, naar school 

gaan, buiten spelen of lid zijn van een 

vereniging. Het zijn allemaal voorbeelden 

van kinderrechten. In mijn werk heb ik 

dagelijks te maken met kinderrechten.  

Mijn taak is het bijvoorbeeld om er voor te 

zorgen dat je naar school kunt gaan of je in 

de buurt buiten kunt spelen.

Wie ik ben? Jeugdwethouder Aletta van der Veen uit de gemeente 

Gilze en Rijen en zelf moeder van een zoon. Als ouders zorgen we er 

voor dat onze kinderen op een fijne manier opgroeien. Als overheid 

helpen we daarbij met geld, hulp en zorg. En als het thuis niet goed 

gaat, denken we mee om dit op te lossen.

Wat ik doe? Als jeugdwethouder zit ik samen met de burgemeester  

in het bestuur van de gemeente. Net zoals een minister samen met  

de president in de regering van een land zit. In het bestuur van de 

gemeente zorg ik er voor dat we bij alles wat we doen, rekening 

houden met kinderrechten.

 
Ik wens iedereen heel veel succes met de debatten.  

Kinderrechtendag 2019 ik heb er zin in!

 
ALETTA VAN DER VEEN 
Wethouder (Jeugd), Gemeente Gilze-Rijen

Mijn naam is Eefke. Ik werk voor de 
Verenigde Naties als Jongerenvertegen-
woordiger Duurzame Ontwikkeling.  
Dat is een hele mond vol, maar eigenlijk 
kunnen alle jongeren en kinderen via  
mij hun mening en ideeën aan de hele 
wereld laten horen.

Afgelopen jaar zijn miljoenen kinderen de straat op gegaan om te 
protesteren voor het klimaat. Dit deden ze, onder andere, omdat ze 
opkomen voor hun rechten. Kinderen hebben het recht op te groeien 
in een wereld waarbij de lucht die ze inademen schoon is, het water 
dat ze drinken niet vervuild, en het eten dat ze eten niet vol zit met 
microplastics. Ze hebben het recht groot te worden op een planeet 
waar ze dezelfde kansen krijgen als hun ouders en grootouders,  
niet een planeet waar alles al is opgebruikt.

Greta Thunberg was 13 toen ze begon te staken voor het klimaat  
en opkwam voor haar rechten. Bij de laatste stakingen deden er  
6 miljoen jongeren met haar mee.
Vergeet niet dat je nooit te klein (of te jong) bent om een verschil  
te maken.

Heb jij ook iets te zeggen? Dan kan je mij vragen om langs te komen 
op je school of me een berichtje sturen via Instagram op  
@jongerenvertegenwoordigers_vn 

EEFKE VAN DE WOUW
Dutch Youth Representative on Sustainable Development to the UN

JURY
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Ik ben Ali Salim. Ik ben 20 jaar oud. Ik doe de 

opleiding Sociaal Cultureel Werker en ik loop 

stage bij B.O.O.T.S. Projects. B.O.O.T.S staat 

voor Bewust-Openminded- Ondernemend en 

Team Spirit. BOOTS is betrokken bij de directe 

omgeving en bij wat er mondiaal speelt en 

gaat hiervoor in de actie!

Kinderen zijn puur en zitten vol met positiviteit. Zij hebben een 

omgeving nodig die ze beschermd voor alles wat hun ontwikkeling 

zou kunnen belemmeren.

Wat ik vooral belangrijk vind aan kinderrechten is dat ze gehandhaafd 

worden!
Want wat hebben kinderen aan rechten als ze niet worden nageleefd?

Tijdens het debat ga ik vooral letten op jullie presentatie.  

De volgende puntjes zouden wel eens heel belangrijk kunnen zijn:

-  Overtuig mij.
-  Maak mij nieuwsgierig! 

-  Laat mij geloven dat je meent wat je zegt.

-  Laat je ogen spreken.

-  Gebruik je handen en je voeten.

-  Gebruik je stem zodat ik ieder woord kan verstaan.

Veel plezier gewenst!

ALI SALIM 

ORGANISATIE

#jongerennetwerk
Hallo, wij zijn Cees & Eva en Evelyn & Ramatu!

Wij werken voor de regio Hart van Brabant als aanjagers jeugdparticipatie. 
Dit betekent dat wij samen met kinderen en jongeren meer mogelijkheden 
creëren tot inspraak, invloed en initiatief in de regels, wetten en plannen. 
Dit doen wij voor kinderen en jongeren van 10 tot en met 27 jaar oud. 

Zo zorgen wij ervoor dat de regelmakers uit de gemeente méér in gesprek 
gaan met de jonge mensen uit de stad over bijvoorbeeld zorg, onderwijs,
sport en cultuur. Alleen door het aan de jonge mensen te vragen in de stad, 
kunnen zij namelijk weten of de regels die ze schrijven ook écht werken.

Jeugdparticipatie jagen wij aan op 5 manieren:
1. Het Jongerennetwerk-Samen met de Jeugd
2. De Adviesvangers
3. Het Inspiratie Café
4. De Jeugdwelzijnsraad 
5. De Kinderrechtendag

Elk jaar vieren we in de regio Hart van Brabant op 20 november de 
Dag van de Rechten van het Kind. De kinderrechten beginnen bij het recht 
op participatie. Dit betekent dat ieder kind zijn of haar mening mag geven. 
Zeker als het henzelf aangaat. Naar die mening moet worden gevraagd en 
ook écht naar worden geluisterd. Volwassenen hebben hierin de taak 
om kinderen te leren hoe zij hun mening kunnen geven. Wij dragen hier 
een steentje aan bij door jaarlijks samen met de jeugd en volwassenen de 
Kinderrechtendag te organiseren. 

WIJ HEBBEN ER ZIN IN!

MEER JEUGDPARTICIAPTIE?
ZOU JIJ WILLEN HELPEN? MEE-DENKEN, PRATEN OF DOEN? 
App naar Eva Saeboe via 0625775998 of mail naar Eva.Saeboe@tilburg.nl 

         INSTAGRAM: SAMENMETDEJEUGD
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Hallo, wij zijn R-Newt Kids!

R-newt kids is hét sociaal werk voor kinderen en 
hun ouders. We luisteren naar de vraag van het 
kind en zijn of haar ouders en denken met ze mee. 
Wij zijn dan ook daar waar de kinderen zijn. Op straat, op school en thuis. Present, 
zichtbaar en aansluitend op de leefwereld en belevingswereld van de kinderen in 
Tilburg en omgeving.

We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving waarin 
ze zichzelf mogen ontdekken en meer zelfvertrouwen kunnen krijgen. 
Onze ervaringen en kennis gebruiken we tijdens deze zoektocht. Hierbij vinden 
wij de volgende zeven punten het belangrijkst in ons werk:
1. Veiligheid: zodat iedereen zich thuis, op school & op straat veilig voelt.
2.  Perspectief & Gelijke kansen: dit betekent dat wij jouw talenten zien, je doet 

ertoe & je kan het.
3. Sociale inclusie & Participatie: iedereen mag meedoen!
4.  Maatwerk: kinderen en ouders worden geholpen op een manier die bij hen past.
5. Burgerschap: kinderen en ouders doen zoveel mogelijk zelf.
6.  Krachtige ouders: We helpen ouders om zo goed mogelijk voor hun kinderen 

te zorgen.

Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend om ons op de kinderrechten dag extra 
in te zetten voor kinderparticipatie. Daar bedoelen wij mee dat wij ons ervoor 
inzetten dat alle kinderen mee kunnen doen, mee kunnen denken en mee mogen 
beslissen! Kinderen hebben namelijk een duidelijk idee over de eigen wijk, de stad 
en de wereld. Daar kunnen volwassenen nog iets van leren! Kijk bijvoorbeeld maar 
naar de klimaatbeweging -en protesten die wereldwijd in gang zijn gezet. 
De mensen die hiermee begonnen zijn kinderen en jongeren. We kunnen en mogen 
niet om jullie heen. 

Vandaag krijgen jullie dan ook de spotlight die jullie verdienen en zal jullie 
stem gehoord worden. Wij zijn dan ook erg blij dat wij samen werken aan het 
kinderrechtendebat 2019! 

Wij wensen jullie een leuke en leerzame dag toe!

Gaby, Erik & Rowena

Meer info? 
Mail naar Gaby Rog via 
gaby@r-newt.nl

Hallo, wij zijn BOOTS! 

BOOTS projects is een team van energieke en ondernemende 
jongeren aan de School voor Zorg en Welzijn van ROC Tilburg. 
BOOTS staat voor Bewust, Openminded, Ondernemend en 
Team spirit. Dit zijn onze kernwaarden van waaruit wij werken.

Als studenten zijn wij erg betrokken bij onze directe omgeving. 
Zo nemen wij allerlei initiatieven op het gebied van welzijn voor 
de medemens. Dit begint natuurlijk al bij het welzijn van kinderen. 
Graag zetten wij ons dan ook in voor het recht op participatie 
door kinderen te leren debatteren. 

Het debat is een middel om te vertellen wat je te zeggen hebt, 
je eigen mening te onderbouwen en je in te leven in elkaar. 
Vanmiddag gaan wij jullie helpen om het debat onder de knie te 
krijgen met te gekke spelletjes die we hebben bedacht. 

We gaan het samen doen en we hebben er zin in!

Araxia, Daniek, Ali, Midjera, Misty, Melissa, Mo, Seda, Caitlin, 
Daan, Rik en Rayanne.

Meer info? Mail naar Willemien van Heugten via 
info@bootsprojects.com

p r o j e c t s
BOOTS
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KINDERRECHTENNUSPEL KRNU biedt gemeenten 
een positief gezond en 
preventief inclusie-jeugdbe-
leid.

KRNU reikt de scholen 
basisvorming burger-
schapseducatie voor een 
sociaal veilig klimaat op 
school en daarbuiten. Door 
een sterk  inclusie-aanpak 
leren alle kinderen, hoe 
verschillend ook, met 
elkaar praten en naar 
elkaar te luisteren. De ont-
wikkeling van ieder kind 
wordt gesteund, gestimu-
leerd en zo nodig wordt er 
extra hulp geboden. 

KRNU legt de basis voor 
een samenleving waarin 
volwassenen en kinderen 
leren met elkaar om te 
gaan, voor elkaar te zorgen, 
elkaar te respecteren en te 
waarderen. Kind en vol-
wassene spreken en 
doorleven dezelfde 
‘kinderrechten-taal’.

DE KINDERRECHTENCHECKLIST
maakt kinderen en volwassenen op een laagdrempelige manier bewust 
van kinderrechten. KRNU heeft het kinderrechtenverdrag vertaald en de 
checklist samengesteld in overleg met kinderen van 9 tot 12 jaar en het 
advies van Prof. Dr. Jan Willems en Dr. Martine Delfos.

KINDERHULPCODE 
leert kinderen dat zij er nooit alleen voor staan en om hulp moeten 
vragen als het niet goed gaat. Klassikaal kan de Sociale Kinderkaart 
ingevuld worden. Door middel van deze poster maken de kinderen 
kennis met professionals en hun functie op hun school en in hun buurt. 
Kinderen worden zich bewust van het sociale vangnet. Met behulp van 
de KinderHulpcodekaart kunnen zij vervolgens drie volwassenen 
opschrijven naar wie zij toe zouden kunnen gaan als er iets aan de hand 
is. Op de kaart wordt ook de Kindertelefoon en het e-mailadres van de 
burgemeester vermeld (naar idee van Eberhard van der Laan: de burge-
meester als last resort). De kaart mogen de kinderen meenemen.

WORKSHOP KinderrechtenNU
begeleidt kinderen in gesprekken onder andere met behulp van het 
KinderrechtenNUspel. Door de focus op participatie te leggen horen 
we van de kinderen zelf of voorzieningen en bescherming toereikend 
zijn. Zo wordt ook voor de kinderen  inzichtelijk wat er nodig is om op 
te groeien, hoe we voor elkaar kunnen zorgen en hoe we goed met 
elkaar om kunnen gaan. Daarnaast is er veel aandacht voor de kennis-
making met het sociale vangnet van de school, de wijk en de gemeente 
voor als het even niet zo goed gaat en er hulp nodig is.

STAPPENPLAN KINDERBURGEMEESTER & KINDERRAAD
geeft aan wat nodig is voor de Kinderburgemeesters en Kinderraad. 

© Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling - www.kinderrechten.nu

Wil je weten wat Kinderrechten 
voor jou betekent? En nog meer 
over het vragenspel? Mail dan 
naar de Kinderrechtencoach: 
KinderrechtenNU@ggdhvb.nl 

WAT DOE JE?
WIE BEN JE?

WAT VIND JE?
WAT WEET JE?
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Huishoudelijk mededelingen

Vandaag zullen er foto’s gemaakt worden door Lieke van den Oord. 
Ook komt Mark Kwikkers langs om een aftermovie te maken. Super tof! 
Wil je niet op beeld? Dan mag je dat zeker tegen deze mensen zeggen!

Foto’s en aftermovies kun je na deze dag ontvangen door te mailen naar: 
Eva.Saeboe@tilburg.nl ?

KINDER-

RECHTENDAG    

2019

KINDER-
RECHTENDAG    

2018



#jongerennetwerk

p r o j e c t s
BOOTS

Meer jeugdparticipatie?

www.instagram.com/samenmetdejeugd

www.innovatienetwerkjeugd.nl 


