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Wat voor boekje is dit?
In 2018 is bij de Beroepsorganisatie Kindbehartiger de Raad

van Kinderen van start gegaan. Wat zijn wij dankbaar voor

hun inzet . De Raad van Kinderen laat zien hoe waardevol de

stem van kinderen is en dat samenwerken tussen kinderen

en volwassenen tot hele mooie ideeën kan leiden. Dankzij de

adviezen van de Raad van Kinderen is dit boekje tot stand

gekomen. Kinderrechten geschreven in de taal van

kinderen. Zodat ze begrijpeli jk zijn voor ieder kind. Zodat

ieder kind kan leren wat ze mogen en wat belangrijk voor ze

is in een scheidingssituatie . Dit boekje is dus speciaal

gemaakt voor kinderen door kinderen. Ik wens jou vooral

veel leesplezier toe en hoop dat steeds meer mensen leren

hoe belangrijk kinderrechten zijn.

 

Harteli jke groet,

Marieke Lips, Ontwikkelaar rol van de Kindbehartiger
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Als kind heb je best
veel rechten, wist je
dat?
Een recht is een regel die bepaalt dat je iets mag doen

of dat je iets moet krijgen. In sommige situaties,

bijvoorbeeld als je ouders gaan scheiden, zijn die

rechten extra belangrijk . Soms kunnen kinderen het

gevoel krijgen dat ze tussen hun ouders in staan, of dat

ze moeten kiezen. Dat is natuurli jk niet de bedoeling. 
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Welke rechten
ken jij al?

In dit boekje worden de belangrijkste rechten voor

kinderen als hun ouders gaan scheiden aan jou

uitgelegd. De Raad van Kinderen heeft samen met de

Beroepsorganisatie Kindbehartiger de rechten in de taal

van kinderen opgeschreven, zodat alle kinderen ze

kunnen begrijpen. Lees snel verder om er achter te

komen welke rechten je allemaal hebt!
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' ' A L S  J E  O U D E R S  G A A N

S C H E I D E N ,  H O O R  J E  I E M A N D

T E  H E B B E N  D I E  E R  V O O R  J E

I S . ' '

Raad van Kinderen, 2019
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Artikel 3 Kinderrechtenverdrag

Ik heb recht dat er
rekening wordt
gehouden met wat
ik wil en nodig heb
Wat voor jou belangrijk is, moet alti jd voorop staan.

Het maakt geen verschil wie dan die beslissing moet

nemen. Dit kunnen jouw ouders zijn, de juf of zelfs

een rechter . 
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Artikel 5 en 18 Kinderrechtenverdrag

Ouders hebben
rechten en plichten
Jouw ouders zijn degenen die als eerste een

beslissing over jou mogen nemen. Als dat niet lukt ,

kan de rechter dit voor ze doen. Het is belangrijk

dat j i j dan je mening mag geven. Dat leer je verderop

in dit boekje. 

Ook moeten jouw ouders goed voor jou zorgen en

jou helpen zodat je allebei je ouders kan bli jven

zien. 

 8



Artikel 6 Kinderrechtenverdrag

Ik mag opgroeien
zonder problemen
Elk kind heeft het recht om te leven en om zich te

ontwikkelen in een veilige omgeving. Dus zonder

oorlog, met genoeg eten en de mogeli jkheid om naar

school te gaan. Ook moeten je ouders goed voor je

zorgen.
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Artikel 7 en 8 Kinderrechtenverdrag

Ik mag zijn wie
ik zelf ben
Als je geboren wordt verdien je het om een

voornaam en achternaam te krijgen. Die naam

hoort bij jou en mag ji j houden als ji j dat wilt .  
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' ' D A T  J E  O U D E R S

G A A N  S C H E I D E N  I S

S O M S  R U S T I G E R

O M D A T  H E T  B E T E R

K A N  Z I J N  D A T  J E

O U D E R S  N I E T  M E E R

S A M E N W O N E N ' '

Raad van Kinderen, 2019
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Artikel 9 Kinderrechtenverdrag

Ik mag bij allebei
mijn ouders zijn
en van ze houden
Ook als jouw ouders gaan scheiden, mag je allebei

jouw ouders bli jven zien. Dat is heel belangrijk .

Ook mag je alti jd van je beide ouders houden, zo

veel als je zelf wilt .  Ook als je ouders ruzie

hebben met elkaar. Dit heeft nooit met jou te

maken. J i j bli jft alti jd het kind van jouw ouders. 
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Artikel 12 en 13 Kinderrechtenverdrag

Ik mag mijn
mening geven
Je mag alti jd zeggen wat je ergens van vindt, wat

je wilt en wat je nodig hebt, als het over jou gaat .

Je hoeft je hier niet schuldig over te voelen. Je hebt

er recht op dat er mensen naar je luisteren. 
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' ' A L S  J E

B I J V O O R B E E L D  M E E R

B I J  ÉÉN  O U D E R  B E N T ,

B E T E K E N T  H E T  N I E T

D A T  J E  M I N D E R  V A N

D E  A N D E R E  O U D E R

H O U D T .  J E  H O U D T

E V E N V E E L  V A N

A L L E B E I . ' '

Raad van Kinderen, 2019
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In Nederland kan je van de rechter
een uitnodigingsbrief krijgen als je
ouders gaan scheiden. Je mag dan
zelf kiezen of je wel of niet met de
rechter wilt praten. Niet iedereen

krijgt die brief, dus je kan ook zelf
een brief schrijven.

Volgens het Kinderrechtenverdrag, artikel 12 en 13,
mogen alle kinderen hun mening geven. De rechter

kijkt dan wat voor jou belangrijk is.
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Artikel 14 Kinderrechtenverdrag

Ik mag kiezen
waar ik in geloof
Kinderen mogen zelf kiezen wat ze denken en

geloven. Jouw ouders mogen je aanmoedigen om

in iets te geloven, maar mogen je niet dwingen.

Niemand mag dat .
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Artikel 16 Kinderrechtenverdrag

Ik verdien mijn
eigen leven
Je hebt namelijk recht op privacy. Dit betekent

bijvoorbeeld dat jouw broertje niet zomaar jouw

dagboek mag lezen, of kun je met je ouders

afspreken dat zij op de deur kloppen voordat ze

jouw kamer binnenkomen. Verder mag school jouw

rapportcijfers niet aan iedereen doorvertellen en

mag niet iemand zomaar een foto van jou maken

en op internet zetten. 
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Artikel 17 Kinderrechtenverdrag

Ik mag weten
wat er gaat
gebeuren
Je hebt er recht op om uitleg te krijgen over de

scheiding en over wat er gaat gebeuren. Dit geldt

ook voor de dingen die je hebt gezegd tegen de

rechter, de meester of iemand anders die er voor

jou is .
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Artikel 19 Kinderrechtenverdrag

Ik verdien
bescherming als
het thuis niet
goed gaat
Kinderen moeten beschermd worden tegen alle

vormen van geweld, mishandeling en verwaarlozing.

Kinderen mogen niet geslagen worden of opgesloten

worden.
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Artikel 20 en 25 Kinderrechtenverdrag

Ik verdien een
liefdevolle plek om
te wonen 
Als je even niet thuis kan wonen omdat het thuis

niet goed gaat, verdien je een andere plek om te

wonen waar mensen goed voor jou zorgen. 
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Artikel 24 Kinderrechtenverdrag

Ik verdien het
om gezond te
zijn
Als je ziek bent, verdien je het om geholpen te

worden. Ook moet er iemand voor jou zorgen als

je ziek bent, zodat je zo gezond mogeli jk kunt

zijn. 
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Artikel 28 Kinderrechtenverdrag

Ik heb het recht
om naar school
te gaan
Alle kinderen moeten naar school kunnen. Dit geldt

ook voor kinderen die gevlucht zijn uit hun eigen

land. In Nederland geldt zelfs dat je niet alleen

naar school mag, maar ook naar school moet . Je

kunt dus niet zomaar thuis bli jven als je daar zin in

hebt .
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Artikel 31 Kinderrechtenverdrag

Ik verdien rust
en vrije tijd
Je verdient het om geen last te hebben van

ruzies tussen jouw ouders en niet betrokken te

worden bij ruzies. Ook verdien je vrije ti jd om te

spelen en met vrienden af te spreken.
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Dit vonden wij ervan:
De Raad van kinderen heeft de afgelopen periode

veel geleerd over kinderrechten. Het is soms best

lastig en ook wel saai, maar het is heel belangrijk

dat alle kinderen weten waar zij recht op hebben.

Als kind heb je namelijk ook behoorli jk wat

rechten. We zijn dan ook bli j dat we nu ons recht

weten. De Beroepsorganisatie Kindbehartiger is er

echt voor het kind. Zij kunnen je helpen om op te

komen voor je rechten. Ze zijn allemaal erg lief en

erg behulpzaam, maar vooral willen ze je graag

helpen. Ze luisteren echt naar wat ji j zegt!

 

Groetjes,

De Raad van Kinderen van basisschool de Bijenkorf
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Dit vind ik een belangrijk recht:
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Dit wil ik aan mijn ouders
vragen/vertellen:
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Auteurs: Raad van Kinderen, Marlon Dijkhuizen & Marieke Lips, 2019
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RAAD VAN
KINDEREN
Wist je dat je als kind super veel rechten
hebt? In dit boekje krijg je uitleg over
welke rechten je hebt en wat ze betekenen.
Dit boekje is gemaakt door de Raad van
Kinderen en de Beroepsorganisatie
Kindbehartiger. 


