
KINDERRECHTENPRAKTIJKEN
K I N D E R R E C H T E N C O A L I T I E  V L A A N D E R E N



Vorm
Tools en toepassingen: methodieken, educatief materiaal,
informatiekits enz.

Doelpubliek
Professionals, beleidsmakers, ouders, kinderen, jongeren, het
brede publiek.

Doel

Kinderrechten concreter maken voor de betrokken actoren.
Handvatten aanreiken om kinderrechten om te zetten in de
praktijk.
Meer bewustzijn rond kinderrechten creëren.

Praktijk Organisatie Thema Doelpubliek

jeugdrecht.be SAM
Steunpunt
Mens en
Samenleving

Deze website antwoordt op
vragen van alle
praktijkwerkers over de
rechten van kinderen en
jongeren. Toegankelijke en
betrouwbare juridische
informatie op maat van jouw
praktijk. De website bevat
ook een helpdesk.

Praktijkwerkers
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N.a.v. survey bij de lidorganisaties. Antwoorden ontvangen van 10 lidorganisaties.

DEFINITIE

Kinderrechtenpraktijken zijn tools of toepassingen voor professionals, ouders,
kinderen en jongeren zelf en/of het brede publiek om concreet met kinderrechten
aan de slag te gaan. Het begrip 'kinderrechtenpraktijken' is een parapluterm voor een
diversiteit aan tools. Dit kan bijvoorbeeld gaan om educatief materiaal om les te geven
over het kinderrechtenverdrag, een methodiek om beleidsparticipatie van kinderen en
jongeren te bevorderen, een kindvriendelijke informatiekit om kinderen bewust te
maken van hun rechten enz.

BESTAANDE KINDERRECHTENPRAKTIJKEN

https://docs.google.com/forms/d/1I5pzRUcCUzTpXxTmQ1FFGozFR-bqhCp_ip5nQrUrOLo/edit?usp=drive_web


Praktijk Organisatie Thema Doelpubliek

Cursussen,
trainingen en
vormingen

SAM
Steunpunt
Mens en
Samenleving

Praktijkwerkers

School for
Rights -
Kinderrechte
nschool

KIYO, Plan
International
België,
UNICEF,
DGDE, Djapo,
VIA Don
Bosco, Echo-
Communicati
on 

Kinderrechtentraject met
scholen om kinderrechten te
integreren in de
schoolcultuur.

Leerkrachten en
scholen

Lesmateriaal
van School
for Rights -
Kinderrechte
nschool

KIYO, Plan
International
België,
UNICEF,
DGDE, Djapo,
VIA Don
Bosco, Echo-
Communicati
on 

Lesmateriaal om met
kinderrechten aan de slag te
gaan in de klas.

Leerkrachten

Lespakket «
Over de lijn:
pedagogisch
dossier tegen
seksueel
grensoversch
rijdend
gedrag –
Omstaanders
in actie! »

Plan
International
België

Lespakket over seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

Leerkrachten
van de 2de en
3de graad
secundair
onderwijs
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https://www.samvzw.be/activiteiten
https://schoolforrights.be/nl
https://schoolforrights.be/nl/lesmateriaal
https://www.planinternational.be/sites/default/files/pedagogisch_dossier_over_de_lijn_bystander_1.pdf


Praktijk Organisatie Thema Doelpubliek

Tools om op
lokaal niveau
de strijd aan
te gaan met
seksueel
grensoversch
rijdend
gedrag

Plan
International
België

Toolbox
jeugdwerk
tegen racisme 

Uit De
Marge, Chiro

Hoe ga je als jeugdwerker
om met racisme en
discriminatie? Hoe werk je
met kinderen en jongeren
rond groepsdynamiek en
positieve identiteits-
ontwikkeling? Hoe maak je
privileges en racisme
zichtbaar en bespreekbaar?
Hoe kunnen kinderen,
jongeren en jeugdwerkers
reageren op racisme? En hoe
kunnen jeugdwerkers
slachtoffers van racisme
bijstaan, nazorg bieden en
hun veerkracht versterken?

Deze toolbox op maat van
jeugdwerkers biedt daarop
een antwoord met een ruim
aanbod aan tools waarmee
je meteen aan de slag kan in
je werking. Gericht op zoek
naar spellen en methodieken
die bruikbaar zijn in jouw
specifieke context?
Raadpleeg tools volgens
leeftijd, thema of niveau en
vind meteen heel wat
relevant materiaal!

Jeugdwerkers
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https://jeugdwerktegenracisme.be/toolbox/


Praktijk Organisatie Thema Doelpubliek

Racisme, stop
de pijn

Uit De Marge Een boek dat de lezer leert
hoe racisme eruit kan zien,
dat racisme kwetsuren
veroorzaakt, en hoe je ermee
omgaat. 

Kinderen vanaf
negen jaar en
hun ouders,
opvoeders,
leerkrachten,
jeugdwerkers...

Zo Geflikt -
Know Your
Rights

Uit De Marge Een vorming in het kader van
Zo Geflikt (een project met
als doel de relatie tussen
jongeren, jeugdwerkers en
politieagenten te verbeteren)
die specifiek ingaat op
kinder- en mensenrechten in
contacten met de politie. 

Jongeren en
jeugdwerkers

Kindnorm Gezinsbond De kindnorm geeft een
concrete en praktische
vertaling aan het
Kinderrechtenverdrag. Zo
kan beleid worden getoetst
aan wat kinderen nodig
hebben en aankunnen.

Beleidsmakers
en beleids-
medewerkers

Veiligonline.b
e 

Gezinsbond
en Child
Focus

Een website die ouders op
een interactieve manier
informeert over internet en
privacy, gamen, sociale
media, cyberpesten, online
relaties en seksualiteit. Het
doel is om ouders te
versterken in de media-
opvoeding van hun kinderen.
Er is ook informatie over
vormingen terug te vinden.

Ouders
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https://jeugdwerktegenracisme.be/stopdepijn/
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/Paginas/Kinderen-aan-zet-synthese.aspx
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/Paginas/Kinderen-aan-zet-synthese.aspx


Praktijk Organisatie Thema Doelpubliek

Participatiem
ethodologie

UNICEF
België

Report Card UNICEF
België

De Report Cards- serie
focust zich op het welzijn van
kinderen in
geïndustrialiseerde landen.
Elke Report Card bevat een
ranglijst van de OESO-
landen op basis van hun
staat van dienst op een
welbepaald gebied m.b.t.
kinderrechten. 

Beleidsmakers
en beleids-
medewerkers

Rapporten
State of the
World’s
Children

UNICEF
België

Aan de hand van
constructieve en
participatieve lessen komen
de kinderen meer te weten
over kinderrechten en hoe
ze die kunnen realiseren,
over wereldburgerschap, de
missie van UNICEF en over
belangrijke thema’s als
diversiteit en participatie. Dit
gebeurt via workshops
waarbij de leerlingen actief
worden betrokken, spelletjes
en interactieve video’s.

Leerlingen
tussen 10 en 12
jaar.

Educatief
materiaal
rond
kinderrechten
educatie

UNICEF
België

Lesmateriaal rond
kinderrechten voor in de klas
of de lerarenopleiding.

Leerkrachten,
docenten en
studenten van
de
lerarenopleiding
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https://www.unicef.be/nl/what-do-you-think-project-mentale-gezondheid
https://www.unicef.be/nl/internationale-publicaties/report-cards
https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children
https://www.unicef.be/nl/educatie?filters%5Breceivers%5D%5B0%5D=Onderwijsprofessional


Praktijk Organisatie Thema Doelpubliek

Vorming en
coaching
drempelverla
gend werken

Sportpret
vzw

Praktijkgerichte vorming om
sportclubs, jeugd-
bewegingen, verenigingen,..
te inspireren en te activeren
om bewust stil te staan bij
mogelijke deelname-
drempels voor gezinnen in
armoede en hoe deze te
vermijden.
Er kunnen ook coachings-
uren opgenomen worden
waarbij één op één met
afdelingen of werkingen kan
nagegaan worden hoe
drempels aangepakt kunnen
worden.

Lokale besturen,
koepelorganisati
es, federaties
die hun
aangesloten
clubs,
afdelingen,
verenigingen…
willen
ondersteunen
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NODEN

In het jeugdwerk wordt weinig letterlijk of bewust over kinderrechten gewerkt of
erbij stilgestaan. Suggesties: een poster die de aandacht trekt, een eenvoudig spel
voor jongeren, een filmpje. 
Materiaal rond de (link tussen) SDG's en Kinderrechten.  
Een tool om participatie van kinderen en jongeren te faciliteren/stimuleren,
objectief te meten en gericht te verbeteren. Voor jonge kinderen in het bijzonder is
er nood aan participatietools.
Tools en methodieken rond kinderarmoede, discriminatie, racisme en uitsluiting in
het algemeen. Suggesties: methodieken om kinderen en jongeren te versterken
terwijl ze hun eigen rechten leren kennen, informatie rond kinderrechten als stevige
kapstok bij het formuleren van beleidsaanbevelingen en bij beleidsbeïnvloeding.
Overzicht van welke organisatie waar mee bezig is.
Overzichtelijke statistieken/data per onderwerp voor België/ Vlaanderen/ Brussel/
Wallonië (verzameld op één plaats).

https://vzwsportpret.be/vorming/

