#jongerenparticipatie

Volwassenen moeten beter
naar ons luisteren!

OP Z’N KOP!

-boek

DE WERELD

Wethouders uit de regio:

DIT KINDERRECHTEN-TOUR-BOEK IS VAN…

Gefeliciteerd,

hier is jouw eigen
KinderrechtenTOUR-boek!

Een leuke herinnering aan jouw
deelname aan de Kinderrechtendag.
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Ik woon in de gemeente …

Mijn wethouder is …

Gemeente Waalwijk
Dilek Odabasi-Seker
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Wat doet een wethouder?
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Gemeente Tilburg
Marcelle Hendrickx

Gemeente Goirle
Tess van de Wiel
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Wie kan
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op hun kop
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KINDERECHTEN: VAN PAPIER NAAR DE HARTEN VAN DE MENSEN
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De afspraken in het Kinderrechtenverdrag gaan over het leven thuis,
op school, in de sport, op straat, dus eigenlijk altijd én overal.
In de gemeente waar jij woont zijn deze afspraken ook belangrijk.
De burgemeester en de wethouders, de raadsleden en de ambtenaren
werken daarom ook hier samen om goed voor alle kinderen te zorgen.
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?

Wat doet een raadslid?
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in het leven
van ieder
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Ondertekening
Verdrag inzake
de Rechten
van het Kind
(VRK)

Bij alle ‘plannen, regels en wetten’ moeten volwassenen bedenken wat
dat voor kinderen betekent.
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Vandaag vieren we de Dag van de Rechten van het Kind.
In Nederland vinden we dat we er alles aan moeten doen om kinderen
veilig, gezond en gelukkig op te laten groeien. Samen met 196 andere
landen in de wereld hebben we dit opgeschreven in een afsprakenlijst:
het Kinderrechtenverdrag. Heel belangrijk, en dat vieren we vandaag!

Kinderrechten-TOUR-boek
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In Nederland vinden we dat volwassenen
goed voor kinderen moeten zorgen
en kinderen moeten beschermen.
Tegelijkertijd kunnen niet alleen
volwassenen goed voor kinderen zorgen;
kinderen kunnen ook voor zichzelf en voor andere
kinderen zorgen én dus voor zichzelf en voor anderen opkomen.

Het is super belangrijk om te weten wat jullie nodig hebben om
veilig, gezond en gelukkig op te groeien. Samen kunnen jullie
adviezen geven aan de volwassenen in de regio Hart van Brabant.
Kinderen, laat je horen!

?
Welke vraag wil jij stellen
Schrijf ‘m op deze post-it.

Jij weet vaak het beste wat jou gelukkig maakt. Het is dus belangrijk
dat volwassenen hierover met jou praten. En dat jij hen laat weten wat
jij nodig hebt om gezond, veilig en gelukkig te zijn.
Je mening laten horen, dat heet met een moeilijk woord:
PARTICIPATIE. Jij kan mee-denken, -praten, -doen en -beslissen
én zo mee-helpen aan een fijne wereld voor kinderen en volwassenen.
Leren participeren is belangrijk, omdat je dan kunt oefenen om voor
jezelf en voor anderen op te komen. Ook voor volwassenen is het
belangrijk dat kinderen leren participeren. Alleen door het aan een
kind te vragen, weten zij of ze goede dingen doen.

Dus: participatie betekent …

Post-it

INITIATIEF
ik mag een activiteit
organiseren en uitvoeren

INSPRAAK
ik mag mijn
mening geven

INVLOED
mijn mening wordt serieus genomen
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Om de kinderrechten en het recht op participatie te vieren
organiseren het Innovatienetwerk Jeugd | JongerenparticipatieSamen met de Jeugd, het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst
en Fontys Hogeschool Pedagogiek de Kinderrechtentour in de
regio Hart van Brabant.
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WAT GAAN WE VANDAAG DOEN?

DE WERELD

Vandaag gaan jullie de volwassenen
leren wat belangrijk is voor kinderen
in jullie gemeente. Wat jullie allemaal
meemaken, en hoe volwassenen nog
beter naar jullie kunnen luisteren.
Jullie gaan de volwassenen advies
geven. Daar hebben we allerlei
spelletjes voor bedacht.

VOLWASSENEN OP HUN KOP

OP Z’N KOP!

WAT HEBBEN KINDEREN
NODIG OM VEILIG, GEZOND
EN GELUKKIG OP TE GROEIEN?
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KINDEREN OP HUN KOP
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Als volwassenen advies van kinderen willen, moeten volwassenen meer ...

Om goed naar kinderen te luisteren, moeten volwassenen meer ...

OISTERWIJK | TILBURG | WAALWIJK omcrikel jouw gemeente

Ik kom uit de gemeente DONGEN | GILZE EN RIJEN | GOIRLE | HEUSDEN | HILVARENBEEK | LOON OP ZAND |

KINDERADVIEZEN

Jullie stemmen worden
nte!
afgegeven bij jouw gemee

DE WERELD

OP Z’N KOP!

Loon op Zand

Waalwijk

kinderstemkaart

Gilze en Rijen

Heusden

Dongen
Oisterwijk

Tilburg

Goirle

Hilvarenbeek

Volwassenen moeten beter
naar ons luisteren!
#jongerenparticipatie
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• Voorlichting over seksualiteit 
drugs en alcohol  gokken 
en internet en social media 
• Serieus genomen worden  naar jouw mening
wordt geluisterd  en gevraagd  jouw mening
krijgt aandacht 

Je kunt ook DE KINDERTELEFOON
bellen: 0800 0432

Mainframe (pagina 21).

Je kunt ook hulp vragen aan
R-Newt Kids (pagina 20) of

AAN DE SLAG!

Is jouw omgeving ‘Kinderrechtenproof’
of moet er iets verbeterd worden?

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

Heel veel mensen kunnen
luisteren en helpen!
Je moeder, je vader, de juf, de meester,
familie, buren, vrienden, de dokter,
de politie, de burgemeester of…
je weet vast nog wel iemand
die je kunt vertrouwen.

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR!

Zoek een volwassene die je vertrouwt,
die naar je luistert en die je helpt.

Als je denkt dat er iets niet goed gaat met jou of met je vriendje of vriendinnetje,
of bij een klasgenoot of iemand uit je buurt, dan is er voor jou de KINDERHULPCODE

• Lichamelijke verzorging 
• Hulp bij het bereiken (of behouden) van
een gezond gewicht 
• Een gezonde omgeving  een rookvrije
omgeving 

• Ouders of verzorgers  liefde  en zorg 
• Een opvoeding met normen en waarden  en
het goede voorbeeld krijgen 
• Ontwikkeling verantwoordelijkheidsgevoel 
leren voor jezelf te zorgen  en voor
anderen  en leren met geld om te gaan 
• Elke schooldag naar school gaan 
• Goed onderwijs krijgen 
• Beschermd worden tegen te hoge
verwachtingen 
• Geaccepteerd worden 
• Ruimte en tijd voor jezelf 
• Ruimte en tijd om te spelen 
• Gezond eten  genoeg beweging 
genoeg slaap 

• Bescherming tegen gehoorbeschadiging 
• Beperkte tijd achter beeldschermen 
• Bescherming tegen schadelijke informatie 
met name op internet  en tv 
• Mee kunnen doen  meepraten  en 
meebeslissen  thuis  op school  in de
buurt 
• Extra hulp krijgen als je het nodig vindt 
• Het verschil leren tussen grappen maken en
pesten  en niet steeds gepest worden 
• Niet geslagen worden  niet uitgescholden
worden  niet vernederd worden 
• Niet bij een vechtscheiding betrokken worden
• Niet mishandeld worden 
niet verwaarloosd worden 
• Niet uitgebuit worden  geen ongewenst
lichamelijk contact 

WAT HEB JE NODIG OM OP TE GROEIEN…
Vink aan:

KINDERRECHTENCHECKLIST & KINDERHULPCODE

R-NEWT KIDS

MAINFRAME

Hallo, wij zijn R-Newt Kids!

Hallo allemaal, wij zijn Mainframe (stichting Jong)

R-newt Kids is hét sociaal werk voor kinderen en
ouders in Tilburg. Je ziet ons bij jou in de wijk op straat, in het wijkcentrum,
op school en soms ook bij je thuis. We organiseren diverse activiteiten voor
jong en oud, maar zijn er vooral ook voor kleine en grote vragen rondom
ouderschap en opgroeien. Ieder kind en iedere ouder is bij ons welkom om
mee te doen!

Mainframe is het Jeugdwerk van Goirle en wij zijn er voor alle Goolse jeugd
van jong tot oud. Wij vinden het belangrijk dat de jeugd gestimuleerd wordt
in hun groeiproces naar volwassenheid en hun ontwikkeling tot zelfstandig
en volwaardig lid van de samenleving.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving
vol met leuke uitdagingen. Hierbij horen wij graag wat de ideeën van
kinderen en ouders zelf zijn en ondersteunen hen om deze uit te kunnen
voeren. Kinderen kunnen bij ons hun talenten ontdekken, ervaringen
opdoen en nieuwe vriendschappen aangaan. We werken samen met
kinderen aan een toekomst vol plannen en zelfvertrouwen. Bij deze
toekomst hoort ook dat je leert om mee te denken en mee te beslissen
over wat jij belangrijk vindt en dat je dit laat horen, niet alleen vandaag op
de kinderrechtentour maar altijd!
Wij wensen jullie een leuke en leerzame middag toe!
Wil je meer weten over R-Newt Kids bij jou in de wijk?
Mail naar kids@r-newt.nl of bel op maandag, dinsdag of donderdag
tussen 09.00 - 13.00 uur naar 013-583 99 99

Onze uitgangspunten? Jongeren moeten betrokken worden bij de
ontwikkeling en uitvoering van beleid, maar ook bij activiteiten. Zo leren
jongeren verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen leefomgeving.
Dit doen wij binnen 3 thema`s:
1. Preventie
√   Activiteiten gericht op het voorkomen van gezondheid/psychische
problemen.
√   Activiteiten gericht op preventief jeugdbeleid.
2. Eigen kracht
√   Activiteiten gericht op brede schoolontwikkeling.
3. Sociaal netwerk
√   Activiteiten gericht op het versterken van de sociale samenhang.
Niet voor niets begeleiden wij vanuit het jongerenwerk de Jeugd
gemeenteraad. Echt meepraten over je eigen leefomgeving of meepraten
over het beleid begint in Goirle zo al op jonge leeftijd, zodat iedereen op
een fijne manier kan opgroeien in onze gemeente.
Groet,
Team Mainframe.
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JONGERENPARTICIPATIESAMEN MET DE JEUGD

#jongerenparticipatie

Hallo, wij zijn Evelyn & Eva!
Wij werken als aanjagers jongerenparticipatie bij het Innovatienetwerk Jeugd
in de regio Hart van Brabant. Dit betekent dat wij samen met kinderen en
jongeren zoeken naar kansen om mee te denken, mee te praten, mee te
doen en mee te beslissen bij regels, wetten en plannen. Dit doen wij voor
kinderen en jongeren van 10 tot en met 27 jaar oud.

-ORGANISATIE

Wij zorgen ervoor dat de regelmakers uit de gemeente méér in gesprek
gaan met jonge mensen over bijvoorbeeld zorg, onderwijs, natuur, sport en
cultuur. Alleen door het aan jonge mensen te vragen, weten zij of de regels,
wetten en plannen die ze maken ook écht werken én of zij handelen in jullie
belang.
Jeugdparticipatie organiseren wij op 3 manieren:
1. Wij bouwen aan het Jongerennetwerk-Samen met de Jeugd.
2. Onze Jeugdwelzijnsraad geeft raad! Met jongeren die meedenken over
vragen die regelmakers hebben.
3. En natuurlijk via de jaarlijkse Kinderrechten-dag/tour.
Vandaag vieren wij de kinderrechten met in
het speciaal: jullie recht op participatie!
Wij hebben er zin in! Jullie ook?
MEER JEUGDPARTICIAPTIE?
ZOU JIJ WILLEN HELPEN?
MEE-DENKEN, -PRATEN OF -DOEN?

EVELYN

0625775998
Eva.Saeboe@tilburg.nl
@samenmetdejeugd
www.samenmetdejeugd.nl
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LECTORAAT OPVOEDEN
VOOR DE TOEKOMST (LOT)

STUDENTEN
FONTYS PEDAGOGIEK

Hallo allemaal, ik ben Tom.

Hey, wij zijn Sanne M, Lieke, Ruby, Meike, Ilse, Jamie, Sanne B & Merel!

Ik geef les aan studenten bij de opleiding Pedagogiek. Naast het
lesgeven onderzoek ik met een groepje collega’s hoe opgroeien en
opvoeden in deze tijd gebeurt en wat dat makkelijker kan maken.
Alles dat we hierin leren, kunnen we weer als advies doorgeven aan
studenten, docenten en alle andere mensen die zich met opgroeien en
opvoeden bezig houden.

Wij zijn eerste- en tweedejaars studenten die studeren aan Fontys
Hogeschool Pedagogiek in Tilburg.

Als Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst zetten
wij ons in voor de rechten van elk kind. Alle
kinderen verdienen namelijk een fijn leven en
de kans om hun talenten te ontwikkelen. Op de
internationale Dag van de Rechten van het Kind
zijn wij natuurlijk van de partij, wij willen juist op
deze dag de stem van kinderen horen.

Daarom vinden wij het ook zo leuk om deze Kinderrechtentour voor
jullie te organiseren. Tijdens deze tour vieren we dat we al sinds 1995
kinderrechten hebben waardoor jullie mening ook telt!

Op onze school leren wij om kinderen en jongeren te begrijpen, hun
ontwikkeling te stimuleren en hen te helpen. Wij vinden het belangrijk
om hier een steentje aan bij te dragen.

Dit jaar is het thema van de Kinderrechtentour: “De wereld op zijn kop!’’.
Jullie mogen je mening geven en de volwassenen gaan oefenen met
écht naar jullie te luisteren! Dit is iets wat wij als studenten erg belangrijk
vinden. Door middel van leuke activiteiten hopen wij dit met jullie voor
elkaar te krijgen!

Wat zou er gebeuren als niet de volwassenen,
maar de kinderen het voor het zeggen hebben?
Daar ben ik heel benieuwd naar!

Groetjes van ons allemaal!

MEER INFO?
t.vandeneertwegh@fontys.nl

TOM

fontys.nl/opvoedenvoordetoekomst

MEREL

SANNE M

LIEKE
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KINDERRECHTENNUSPEL

KRNU biedt gemeenten
een positief gezond en
preventief inclusie-jeugdbeleid.
KRNU reikt de scholen
basisvorming burgerschapseducatie 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 ontwikkeling van ieder kind
wordt gesteund, gestimuleerd 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 volwassene spreken en
doorleven dezelfde
‘kinderrechten-taal’.

WAT DOE JE?
WAT VIND JE?
WIE BEN
JE? onder andere met behulp
WAT
WEET JE?
begeleidt kinderen
in gesprekken
van het
WORKSHOP KinderrechtenNU

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 kennismaking 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.

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
je wordt
wetenook
watde
Kinderrechten
is. Op de Wil
kaart
Kindertelefoon en het e-mailadres van de
voor jou
betekenen?
En nog
meer
burgemeester
vermeld
(naar idee
van Eberhard
van der Laan: de burgemeester over
als last
De kaart
mogen
hetresort).
vragenspel?
Mail
dan de kinderen meenemen.

naar de Kinderrechtencoach:
KinderrechtenNU@ggdhvb.nl

STAPPENPLAN KINDERBURGEMEESTER & KINDERRAAD
geeft aan wat nodig is voor de Kinderburgemeesters en Kinderraad.
© Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling - www.kinderrechten.nu
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NOTITIES:
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KINDERRECHTENDAG

2018

KINDER
RECHTE NDAG

2019

KINDERRECHTENTOUR

2020

Huishoudelijk mededelingen
Tijdens de Kinderrechtentour komt Lieke van den Oord foto’s maken.
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

KINDERRECHTENTOUR

2021
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?

DIT KINDERRECHTEN-TOUR-BOEK IS VAN…

Meer jeugdparticipatie?
www.instagram.com/samenmetdejeugd
www.samenmetdejeugd.nl
www.innovatienetwerkjeugd.nl

#jongerenparticipatie

