
INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN
Deze lesbrief Kinderrechten hoort bij een aantal waargebeurde fi lms van Zapp Echt 

Gebeurd, het platform voor jeugddocumentaties van de publieke omroep.

WAAROM KINDERRECHTEN IN DE KLAS?
Kinderen die hun rechten kennen, kunnen beter voor zichzelf opkomen. Het is zelfs 

in het kinderrechtenverdrag opgenomen dat kinderen geïnformeerd moeten worden 

over hun rechten. Het kijken van een documentaire in de klas is niet alleen een aan-

trekkelijke werkvorm om over kinderrechten te leren, het is ook een goede manier om 

vervolgens het onderwerp te bespreken in de klas. Welke rechten hebben kinderen 

eigenlijk? En voor wie gelden die rechten? En worden deze rechten in elk land nage-

leefd?

Door de informatie uit de documentaire te gebruiken in de opdrachten leren uw leer-

lingen over de rechten van kinderen wereldwijd, over hun eigen rechten en worden 

ze mediawijzer. Het is daarom een goede manier om aan verschillende leerdoelen te 

werken. 

VOOR WIE?
De lesbrief is te gebruiken voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs.

LEERDOELEN
Deze lesbrief sluit aan bij de Doorlopende 

leerlijn Mediawijsheid en kruist daarbij de 

vakgebieden Oriëntatie op jezelf en de we-

reld, Mens en Samenleving leerdoel 35 en 37. 

BENODIGDHEDEN
Voor het maken van de opdrachten over 

UNICEF (vraag 1 t/m 4) is een computer met 

internet nodig. Voor de overige opdrachten 

hebben de leerlingen na het bekijken van de 

documentaires alleen pen en papier nodig. 

TIJD
Wij schatten in dat uw leerlingen ongeveer 

vijftien minuten besteden aan vraag 1 tot 

en met 7. De daarop volgende vragen horen 

bij documentaires die ongeveer 15 minuten 

duren. Voor de vragen hebben uw leerlingen 

ongeveer 10 minuten per fi lmpje nodig.

Lesbrief UNICEF



Ga naar www.unicefenjij.nu en bekijk de berichten op de wereldbol.

KINDEREN IN NOODSITUATIES:
1. Wat is noodhulp?
 Noodhulp is hulp die wordt gegeven aan mensen en kinderen in nood. De hulp 

wordt gegeven in acute noodsituaties zoals rampen, hongersnoden, of overstromin-

gen. Ook wordt noodhulp gegeven aan landen die voor langere periode in crisis of 

oorlog verkeren. 

2. In welke landen biedt UNICEF onder andere noodhulp?
 In Syrië, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Irak en West-Afrika.

3. Hoeveel kost het om een ernstig ondervoed kind een week lang te behandelen?
 Voor €10,- kan een ernstig ondervoed kind 1 week behandeld worden.

4. Wat doet UNICEF onder andere voor het onderwijs in noodsituaties?
 UNICEF zet in noodsituaties (tijdelijke) scholen op zodat kinderen zo snel mogelijk 

weer naar school kunnen. Ook trainen we leraren en zorgen we voor lesmaterialen. 

5. Wat doet UNICEF onder andere in Syrië, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse 
 Republiek, Irak en West-Afrika?
 Vaccinaties voor Syrische kinderen, voeding voor kinderen uit Zuid-Soedan, water 

voor kinderen in Irak, traumaverwerking voor kinderen in de Centraal-Afrikaanse 

 Republiek en voorlichting in de strijd tegen ebola.

Ga naar unicefenjij.nu en bekijk het Kinderrechtenverdrag.

HET KINDERRECHTENVERDRAG:
6. Hoeveel artikelen staan er in het Kinderrechtenverdrag?

In het Kinderrechtenverdrag staan alle rechten van kinderen. In totaal staan er 54 

artikelen in het verdrag.

7. Hoe kan jij UNICEF helpen?  
-Kom in actie: zet jouw talent in voor UNICEF

-Geef je spreekbeurt over UNICEF

-Doe mee met de UNICEF loop
NB: Deze vraag kan goed klassikaal besproken worden.



FILMPJE 1: IMRAAN WORDT BEVRIJD
Dit fi lmpje gaat over artikel 32: Het recht op bescherming tegen kinderarbeid. 

Vraag 1:  Waarom is Imraan gaan werken?
 Omdat hij de ziekenhuisrekeningen moest betalen voor zijn zieke moeder. 

Vraag 2:  Er zijn nog twee artikelen die in het fi lmpje naar voren komen. 
 Welke twee zijn dit?

• Artikel 8  recht op onderwijs

• Artikel 31  recht op vrije tijd, spelen en culturele activiteiten

Vraag 3:  Betekent het recht op bescherming tegen kinderarbeid dat kinderen tot
 18 jaar niet mogen werken? Waarom wel/niet?
 Nee, kinderen mogen wel werken, maar alleen als dit werk niet gevaarlijk is  

 voor de gezondheid, ontwikkeling of scholing van een kind.

FILMPJE 2: (ON)GELOVELIJK-VALERY
Vraag 1:  Over welke recht gaat dit fi lmpje?
 Recht op vrijheid van godsdienst, gedachte en geweten.

Vraag 2:  Met welk ander kinderrecht heeft het recht op vrijheid van godsdienst 
 te maken?
 Het recht om een eigen mening te geven.

Vraag 3:  Vind jij dat ouders hun kinderen mogen verplichten mee te gaan naar de  
 kerk, of om een hoofddoek te dragen? Waarom wel/niet?
 Eigen antwoord. 

 NB: Deze vraag kan goed klassikaal besproken worden.

FILMPJE 3: FEIFEI: WIE NIET WEG IS, IS GEZIEN
Dit fi lmpje gaat over het recht op geboorteregistratie, een naam en nationaliteit.

Vraag 1:  Wat is geboorteregistratie?
 Geboorteregistratie is het aangeven van de geboorte van een kind bij de  

 overheid. Daarbij wordt ook de offi ciële naam van een kind doorgegeven.

Vraag 2:  Waarom is dit belangrijk voor kinderen?
 Door een kind bij de geboorte te registreren, krijgt het een offi cieel bewijs  

 van bestaan. Zonder zo’n bewijs worden kinderen vaak uitgesloten van   

 toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid. Zonder iden- 

 titeitsbewijs is het moeilijk om de leeftijd van een kind te bewijzen, waar- 

 door kinderen als volwassenen gestraft kunnen worden.

Vraag 3:  Waarom wil Feifei zo graag zijn papieren krijgen?
 Dan hoeft hij niet meer steeds te verhuizen en krijgt hij eindelijk een echt  

 thuis.


