
Activerende introductie van het thema ‘kinderrechten’. 

THEMA 

Kinderrechten.

DOELEN 

Deze versie van het bekende spel Hints zet u in om de voorkennis van de leerlingen 
op het gebied van kinderrechten op een speelse manier te activeren. De leerlingen 
beelden in duo’s kinderrechten uit. De eigen groepsleden moeten dan zo snel mogelijk 
het betreffende kinderrecht raden.

Leerdoelen: 
• De leerling kan ten minste vijf kinderrechten noemen.
• De leerling kan uitleggen dat de kinderrechten opgeschreven staan in het Kinder-

rechtenverdrag.
• De leerling laat zien dat zij/hij door creatief te denken en drama te gebruiken, een 

duidelijke boodschap kan overbrengen.
• De leerling werkt goed samen in een duo en in een groep. 

DOELGROEP 

Leeftijd: 8 - 12 jaar (groep 5 - 8).
Aantal leerlingen: 6 - 32.

SPELTYPE 

Hints is een bekend spel. Deze Kinderrechten-Hints is iets aangepast. De groep is in 
tweeën gesplitst. Om en om zijn de groepen aan de beurt. In duo’s krijgen leerlingen 
een kaartje met daarop een bepaald kinderrecht. Het is de opdracht de andere groeps-
leden zo snel mogelijk het uitgebeelde kinderrecht te raden. Als ze hierin niet slagen, 
mag de andere groep één poging wagen. De groep die de meeste kinderrechten raadt, 
is het meest effectief te werk gegaan en dus het meest succesvol.

Tip: Maak het spannend door er een competitie van te maken en ken punten toe. 
Welke groep is het snelst in het raden van de juiste kinderrechten en heeft dus de 
meeste punten bij elkaar gesprokkeld?

DUUR 

20 - 30 minuten.

VOORBEREIDING 

• Doorlezen van deze handleiding.
• Uitknippen van de kaartjes.

HINTS
BASISONDERWIJS

SPEL

DOCENTENHANDLEIDING



MATERIAAL 

•  Docentenhandleiding.
•  Uitgeknipte kaartjes.
•  Eventueel voor elke leerling een kopie van het verkorte Kinderrechtenverdrag. 

SPELUITLEG 

De klas/groep is in tweeën gesplitst. Om en om zijn de groepen aan de beurt. In duo’s 
krijgen leerlingen een kaartje met daarop een bepaald kinderrecht. Vervolgens mag het 
duo één minuut overleggen over hoe ze dit recht gaan uitbeelden. Dan voeren ze uit wat zij 
bedacht hebben en beelden zij samen het kinderrecht uit. Beiden komen dus in actie! Het 
is de opdracht van de overige groepsleden om zo snel mogelijk het uitgebeelde kinderrecht 
te raden. Als ze hierin niet slagen, mag de andere groep één poging wagen. 
Om het spel moeilijker te maken, kunnen er ook kaartjes met ‘valse’ kinderrechten worden 
ingezet. Wie raadt de ‘valse’ kinderrechten? En kunnen de leerlingen ook deze ‘valse’ 
rechten onderscheiden van de echte rechten? De groep met de meeste punten heeft 
gewonnen!

NABESPREKING 

Bij deze docentenhandleiding vindt u achterin een verkorte versie van het Kinderrechten-
verdrag. Dit kunt u uitdelen om zo aandacht te besteden aan het feit dat in 1989 
door de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
is aangenomen. Het is het meest geratificeerde* internationale verdrag; slechts de 
Verenigde Staten hebben dit verdrag niet geratificeerd. De kinderrechten gelden 
voor alle kinderen, altijd en overal. Dat veel te veel kinderen in hun dagelijks leven 
niet, of slechts gedeeltelijk, kunnen genieten van hun rechten, is iets wat kinder- en 
mensenrechtenorganisaties zich aantrekken en waar ze wat aan willen veranderen.
Het kinderrechtenverdrag is officieel opgebouwd uit 54 artikelen, waarin veel meer rechten 
staan omschreven. Amnesty werkt met 41 artikelen omdat de laatste 13 artikelen gaan 
over de werking van het verdrag, en niet over het verdrag zelf. De kinderrechten die op 
de kaartjes staan, zijn dus uit die 41 artikelen gehaald. Op het kaartje staat behalve het 
kinderrecht daarom ook het oorspronkelijke artikel vermeld.

* Ratificeren betekent dat een land ervoor zorgt dat de eigen wetten (= nationale wetgeving) 
overeenkomen met internationale afspraken en regels.

Meer informatie (filmpjes, gastlessen, educatiematerialen en acties) vindt u op 
www.amnestyopschool.nl.
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KINDERRECHTENKAARTJES

Je hebt het recht om niet 
gediscrimineerd te worden.

Uit artikel 2

Je hebt recht op leven.

Uit artikel 6

Je hebt recht op je eigen geloof.

Uit artikel 14

Je hebt het recht om een club op te 
richten.

Uit artikel 15

Je hebt het recht om betrokken te 
zijn bij afspraken die over jou gaan.

Uit artikel 12

Je hebt recht om te zeggen wat je 
denkt.

Uit artikel 13

Je hebt recht op een naam.

Uit artikel 7

Als je ouders gescheiden zijn, heb je 
het recht om met allebei je ouders 
om te gaan.

Uit artikel 9
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KINDERRECHTENKAARTJES

Je hebt recht op privacy.

Uit artikel 16

Je hebt recht op begrijpelijke 
informatie.

Uit artikel 17

Je hebt recht op een gezonde 
voeding.

Uit artikel 27

Je hebt recht op schoon drinkwater.

Uit artikel 27

Je hebt recht op extra hulp als je 
een handicap hebt.

Uit artikel 23

Je hebt recht op medische hulp als 
je ziek bent.

Uit artikel 24

Je hebt recht op een goede 
opvoeding door je ouders.

Uit artikel 18

Als je gevlucht bent, heb je recht op 
speciale bescherming.

Uit artikel 22
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KINDERRECHTENKAARTJES

Je hebt recht op een dak boven je 
hoofd.

Uit artikel 27

Je hebt recht op kleding.

Uit artikel 27

Je hebt recht om te spelen.

Uit artikel 31

Je hebt het recht om beschermd 
te worden tegen het doen van 
gevaarlijk en schadelijk werk.

Uit artikel 32

Je hebt recht op je eigen cultuur.

Uit artikel 30

Je hebt recht op rust.

Uit artikel 31

Je hebt recht op onderwijs.

Uit artikel 28

Je hebt het recht om je talenten te 
ontwikkelen.

Uit artikel 29
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KINDERRECHTENKAARTJES

Je hebt recht om beschermd te 
worden tegen drugs.

Uit artikel 33

Je hebt recht om niet verkocht te 
worden.

Uit artikel 35

Als het oorlog is, moet de overheid 
jou extra beschermen.

Uit artikel 38

Je hebt recht op een eerlijk proces.

Uit artikel 40

Je hebt het recht om niet de 
doodstraf te krijgen.

Uit artikel 37

Je hebt het recht om geen 
levenslange gevangenisstraf te 
krijgen.

Uit artikel 37

Je hebt het recht om beschermd te 
worden tegen mishandeling.

Uit artikel 36

Je hebt het recht om niet gemarteld 
te worden.

Uit artikel 37
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‘VALSE’ KINDERRECHTENKAARTJES

Je hebt recht op een smartphone. Je hebt recht op zakgeld.

Je hebt recht op een oma en opa. Je hebt recht op het eten van snoep.

Je hebt recht op een huisdier. Je hebt recht op een eigen kamer.

Je hebt recht op een horloge. Je hebt recht om op vakantie te 
gaan.
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Je hebt recht op een bijbaantje. Je hebt recht op een goede 
gezondheid.

Je hebt recht om iemand een klap 
te geven als hij wat onaardigs tegen 
jou zegt.

Je hebt recht om elke week te 
shoppen.

Je hebt recht om de apps, mails en 
Instagram van je zusje te checken.

‘VALSE’ KINDERRECHTEN KAARTJES

Je hebt recht op beste vrienden.



artikel 1  Een kind ben je onder de achttien jaar.
artikel 2  Discriminatie is verboden.
artikel 3  Beslissingen die jou als kind aangaan, moeten in jouw belang worden genomen. Je hebt recht op 

bescherming door de overheid.
artikel 4  De overheid moet ervoor zorgen dat de rechten van kinderen beschermd worden.
artikel 5  De overheid moet ouders respecteren in de opvoeding van hun kinderen.
artikel 6  Je hebt recht op leven en op ontwikkeling.
artikel 7  Je hebt recht op je eigen naam en nationaliteit.
artikel 8  De overheid moet de identiteit, naam en nationaliteit van kinderen beschermen.
artikel 9  Je hebt het recht om bij beide ouders te wonen. Als je ouders gescheiden zijn, mag je met allebei je 

ouders omgaan.
artikel 10  Je mag je ouders overal bezoeken, ook als ze in verschillende landen wonen.
artikel 11  De overheid moet ervoor zorgen dat een kind niet kan worden ontvoerd naar het buitenland door 

bijvoorbeeld één van de ouders.
artikel 12  Afspraken over kinderen worden gemaakt met kinderen.
artikel 13  Je hebt het recht om je eigen mening te geven en informatie te zoeken en door te geven.
artikel 14  Je hebt recht op je eigen geloof.
artikel 15  Je hebt het recht samen te komen en een club op te richten.
artikel 16  Je hebt recht op privacy.
artikel 17  Je hebt recht op begrijpelijke informatie.
artikel 18  Je hebt recht op een goede opvoeding door je ouders. De overheid moet hen daarbij helpen.
artikel 19  De overheid moet je beschermen tegen mishandeling.
artikel 20  De overheid moet extra goed voor je zorgen en je helpen als je ouders dat even niet kunnen of als je 

geen ouders meer hebt.
artikel 21  Kinderen worden alleen geadopteerd als dat voor hen de beste oplossing is.
artikel 22  Als vluchteling heb je recht op speciale bescherming.
artikel 23  Je hebt recht op hulp als je een handicap hebt.
artikel 24  Je hebt recht op een goede gezondheid en op hulp als je ziek bent.
artikel 25  Kinderen die uit huis zijn geplaatst, hebben er recht op dat regelmatig wordt gekeken of de behande-

ling nog wel de beste is.
artikel 26  Alle middelen die de overheid heeft om mensen te helpen, moeten voor alle kinderen bereikbaar zijn.
artikel 27  Je hebt het recht op goede omstandigheden om jezelf te kunnen ontwikkelen, belangrijk zijn voeding, 

kleding en huisvesting.
artikel 28  Je hebt recht op onderwijs.
artikel 29  Je hebt recht op onderwijs dat zich richt op het ontwikkelen van je talenten en je leert over respect 

voor andere mensen en de natuur.
artikel 30  Je hebt recht op je eigen cultuur.
artikel 31  Je hebt recht op rust en vrije tijd en je hebt recht om te spelen.
artikel 32  Overheden moeten een minimumleeftijd voor werk instellen en kinderen beschermen tegen gevaarlijk 

en schadelijk werk.
artikel 33  De overheid moet je beschermen tegen drugs.
artikel 34  De overheid moet je beschermen tegen seksueel misbruik.
artikel 35  Het is verboden om kinderen te ontvoeren, verkopen of verhandelen.
artikel 36  De overheid moet je beschermen tegen uitbuiting en mishandeling.
artikel 37  Je hebt recht op een goede behandeling in de gevangenis. Je mag niet gemarteld worden, en geen 

levenslang of de doodstraf krijgen. Opsluiting van een kind mag alleen als uiterste maatregel en dan 
zo kort mogelijk.

artikel 38  Als het oorlog is, moet de overheid jou extra beschermen. Soldaten zijn bij voorkeur boven de achttien 
en als je jonger bent dan vijftien mag je niet in het leger.

artikel 39  Je hebt recht op slachtofferhulp.
artikel 40  Je hebt recht op een eerlijk proces dat rekening houdt met jouw leeftijd.
artikel 41  Als de wetten van een land de rechten van kinderen beter beschermen dan dit Kinderverdrag, gelden 

die wetten en niet dit verdrag.

SPEL

HET VN-KINDERRECHTENVERDRAG (verkorte versie)
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Activerende introductie van het thema ‘mensenrechten’. 

THEMA 

Mensenrechten.

DOELEN 

Deze versie van het bekende spel Hints zet u in om de voorkennis van de leerlingen 
op het gebied van mensenrechten op een speelse manier te activeren. De leerlingen 
beelden in duo’s een aantal mensenrechten uit. De eigen groepsleden moeten dan zo 
snel mogelijk het betreffende mensenrecht raden.

Leerdoelen: 
• De leerling kan ten minste vijf mensenrechten noemen.
• De leerling kan uitleggen dat de mensenrechten opgeschreven staan in de Univer-

sele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), dat op haar beurt de basis 
vormt voor internationale mensenrechtenverdragen.

• De leerling laat zien dat zij/hij door creatief te denken en drama te gebruiken, een 
duidelijke boodschap kan overbrengen.

• De leerling werkt goed samen in een duo en in een groep. 

DOELGROEP 

Leeftijd: 12 – 18 jaar (brugklas – 6 Vwo).
Aantal leerlingen: 6 – 32.

SPELTYPE 

Hints is een bekend spel. Deze Mensenrechten-Hints is iets aangepast. De groep is in 
tweeën gesplitst. Om en om zijn de groepen aan de beurt. In duo’s krijgen leerlingen 
een kaartje met daarop een mensenrecht. Het is de opdracht dat de andere groeps-
leden zo snel mogelijk het uitgebeelde mensenrecht raden. Als ze hierin niet slagen, 
mag de andere groep één poging wagen. De groep die de meeste mensenrechten 
raadt, is het meest effectief te werk gegaan en dus het meest succesvol.

Tip: Maak het spannend door er een competitie van te maken en ken punten toe. 
Welke groep is het snelst in het raden van de juiste mensenrechten en heeft dus de 
meeste punten bij elkaar gesprokkeld?

DUUR 

20 - 30 minuten.

VOORBEREIDING 

• Doorlezen van deze handleiding.
• Uitknippen van de kaartjes.

HINTS
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SPEL

MATERIAAL 

•  Docentenhandleiding.
•  Uitgeknipte kaartjes.
•  Eventueel voor elke leerling een kopie van de verkorte versie van de UVRM.  

SPELUITLEG 

De klas/groep is in tweeën gesplitst. Om en om zijn de groepen aan de beurt. In duo’s 
krijgen leerlingen een kaartje met daarop een bepaald mensenrecht. Vervolgens mag 
het duo één minuut overleggen over de wijze waarop ze dit recht gaan uitbeelden. Dan 
voeren ze uit wat zij bedacht hebben en beelden zij samen het mensenrecht uit. Beiden 
komen dus in actie! Het is de opdracht van de overige groepsleden om zo snel mogelijk 
het uitgebeelde mensenrecht te raden. Als ze hierin niet slagen, mag de andere groep één 
poging wagen. 
Om het spel moeilijker te maken, kunnen er ook kaartjes met ‘valse’ mensenrechten 
worden ingezet. Wie raadt de ‘valse’ mensenrechten? En kunnen de leerlingen ook deze 
‘valse’ rechten onderscheiden van de echte rechten? De groep met de meeste punten heeft 
gewonnen!

NABESPREKING 

Bij deze docentenhandleiding vindt u achterin een verkorte versie van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). De mensenrechten zijn hierin vastgelegd. 
De UVRM bestaat uit 30 artikelen, waarin in totaal 60 mensenrechten staan. De nummers 
op de kaartjes van dit spel waarop de mensenrechten staan, verwijzen naar de artikelen in 
de UVRM.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 
aangenomen door de Verenigde Naties (VN). In de jaren daarna hebben de VN 
verschillende verdragen over de mensenrechten aangenomen waaraan landen zich moeten 
houden. Om kinderen extra te beschermen, is er sinds 1989 ook het Verdrag voor de 
Rechten van het Kind.  

De VN werden direct na de Tweede Wereldoorlog opgericht om veiligheid, welvaart en 
wereldvrede te bevorderen. Vrijwel alle landen ter wereld zijn lid van de VN. Al die landen 
hebben moeten beloven dat ze zich zullen houden aan de rechten uit de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. 

In de decennia na 1948 zijn er diverse internationale mensenrechtenverdragen opgesteld, 
waarvan in 1966 de twee belangrijkste zijn aanvaard, namelijk de BuPo-verdrag (burger en 
politieke rechten) en het ESC-verdrag (economische, sociale en culturele rechten). 
Het verschil tussen een verklaring en een verdrag is dat het eerste niet een juridisch 
bindende overeenkomst is en het tweede wel. Dat heeft tot gevolg dat als een land dat 
partij is in een internationaal verdrag en zich niet houdt aan de daarin opgeschreven 
afspraken, de VN dat land sancties kan opleggen. De Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens is dus een niet-bindend document. Je kunt de UVRM zien als een 
intentieverklaring, belangrijke doelen om na te streven.

De mensenrechten gelden voor iedereen, altijd en overal. Dat veel te veel mensen in hun 
dagelijks leven niet kunnen genieten van hun rechten, is iets wat mensenrechtenorganisa-
ties, zoals Amnesty International zich aantrekken en waar ze wat aan willen veranderen. 

Meer informatie (filmpjes, gastlessen, educatiematerialen en acties) vindt u op 
www.amnestyopschool.nl.
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MENSENRECHTENKAARTJES

Iedereen wordt vrij geboren.

Uit artikel 1

Iedereen heeft mensenrechten, 
altijd en overal.

Uit artikel 2

Je hebt het recht om erkend te 
worden voor de wet, waar je ook 
bent en wie je ook bent.

Uit artikel 6

De wet is voor iedereen gelijk.

Uit artikel 7

Slavernij is verboden.

Uit artikel 4

Je hebt het recht om niet gemarteld 
te worden.

Uit artikel 5

Je hebt recht om in veiligheid te 
leven.

Uit artikel 3

Je hebt recht op leven.

Uit artikel 3

SPEL
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KINDERRECHTENKAARTJES

Je hebt recht op rechtshulp 
(bijvoorbeeld een advocaat) als je 
onrecht wordt aangedaan.

Uit artikel 8

Je hebt het recht om niet zomaar te 
worden opgesloten.

Uit artikel 9

Als je rechten worden bedreigd, heb 
je het recht om te vluchten naar een 
ander land.

Uit artikel 14

Je hebt recht op een nationaliteit.

Uit artikel 15

Je hebt recht op privacy.

Uit artikel 12

Je hebt het recht om je vrij te 
verplaatsen in je eigen land.

Uit artikel 13

Als je terecht moet staan, heb je 
recht op een eerlijke en openbare 
rechtszaak met een onafhankelijke 
en onpartijdige rechter.

Uit artikel 10

Je bent onschuldig tot het tegendeel 
is bewezen.

Uit artikel 11

SPEL
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KINDERRECHTENKAARTJES

Je hebt het recht om te trouwen 
en een gezin te stichten met wie je 
wilt.

Uit artikel 16

Je hebt recht op eigendom.

Uit artikel 17

Je hebt het recht om mee te doen 
aan de verkiezingen.

Uit artikel 21

Je hebt het recht om door de 
overheid geholpen te worden, 
bijvoorbeeld met en uitkering, als je 
niet voor je zelf kunt zorgen.

Uit artikel 22

Je hebt recht om te zeggen wat je 
denkt.

Uit artikel 19

Je hebt recht om een eigen 
vereniging op te richten.

Uit artikel 20

Je hebt recht op je eigen geloof.

Uit artikel 18

Je hebt recht op begrijpelijke 
informatie.

Uit artikel 19

SPEL
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KINDERRECHTENKAARTJES

Je hebt recht op een studie van 
jouw keuze.

Uit artikel 23

Je hebt recht op vrije tijd.

Uit artikel 24

Je hebt het recht om te genieten 
van kunst.

Uit artikel 27

Jij moet ervoor zorgen dat ook de 
rechten van andere mensen kunnen 
worden nageleefd.

Uit artikel 29

Je hebt het recht op genoeg 
inkomen om van te leven.

Uit artikel 25

Je hebt recht op onderwijs.

Uit artikel 26

SPEL
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‘VALSE’ MENSENRECHTENKAARTJES

Je hebt recht op een smartphone. Je hebt recht op zakgeld.

Je hebt recht op een oma en opa. Je hebt recht op het eten van snoep.

Je hebt recht op een huisdier. Je hebt recht op een eigen kamer.

Je hebt recht op een horloge. Je hebt recht om op vakantie te 
gaan.

SPEL
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Je hebt recht op een bijbaantje. Je hebt recht op een goede 
gezondheid.

Je hebt recht om iemand een klap 
te geven als hij wat onaardigs tegen 
jou zegt.

Je hebt recht om elke week te 
shoppen.

Je hebt recht om de apps, mails en 
Instagram van je zusje te checken.

‘VALSE’ KINDERRECHTEN KAARTJES

Je hebt recht op beste vrienden.

SPEL



artikel 1  Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
artikel 2  De mensenrechten gelden voor iedereen, waar ook ter wereld.
artikel 3  Je hebt recht op leven, op vrijheid en op veiligheid.
artikel 4  Slavernij is verboden.
artikel 5  Marteling is verboden, net als wrede en vernederende behandeling en bestraffing.
artikel 6  Je hebt recht om erkend te worden voor de wet, waar je ook bent.
artikel 7  De wet is voor iedereen gelijk en moet iedereen gelijke bescherming bieden.
artikel 8  Als je onrecht wordt aangedaan heb je recht op rechtshulp.
artikel 9  Je mag niet zomaar worden opgesloten of het land uitgezet.
artikel 10  Als je terecht moet staan, heb je recht op een eerlijke en openbare rechtszaak met een 

onafhankelijke en onpartijdige rechter.
artikel 11  Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
artikel 12  Je hebt recht op privacy en bescherming van je goede naam.
artikel 13  Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land, je mag overal naartoe.
artikel 14  Als je rechten worden bedreigd, mag je vluchten naar een ander land.
artikel 15  Je hebt recht op een nationaliteit.
artikel 16  Je mag trouwen en een gezin stichten met wie jij wilt.
artikel 17  Je hebt recht op eigendom.
artikel 18  Je mag je eigen godsdienst kiezen of van godsdienst veranderen.
artikel 19  Je hebt het recht op informatie en je mag je eigen mening vormen. En je hebt ook het recht 

om die te uiten.
artikel 20  Je mag lid worden van een vereniging en er zelf een oprichten.
artikel 21  Iedereen mag meedoen aan de verkiezingen en zichzelf daarvoor verkiesbaar stellen.
artikel 22  Je hebt recht op de economische, culturele en sociale voorzieningen in je land.
artikel 23  Je hebt recht op werk en een studie naar keuze.
artikel 24  Je hebt recht op rust en vrije tijd.
artikel 25  Je hebt recht op genoeg inkomen om van te leven.
artikel 26  Je hebt recht op onderwijs.
artikel 27  Je hebt het recht om te genieten van kunst en cultuur.
artikel 28  Landen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten kunnen worden nageleefd.
artikel 29  Je dient ervoor te zorgen dat ook de rechten van andere mensen kunnen worden nageleefd.
artikel 30  Geen van deze rechten mag worden gebruikt om de mensenrechten te vernietigen.

DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS - (verkorte versie)
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