
Alle kinderen hebben rechten en ook het recht om hun rechten 
te kennen. Welke ken jij? Op deze poster vind jij alle rechten 

die voor jou en alle andere kinderen ter wereld gelden. 
Deze rechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Hier in staat 

wat ieder kind zou moeten hebben of kunnen doen.

WIE IS KIND

NAAM EN 
NATIONALITEIT

VRIJ JE 
MENING GEVEN

BESCHERMEN 
TEGEN KINDER-
MISHANDELING

KINDEREN DIE 
NIET THUIS WONEN

SPEL EN VRIJE TIJD

BESCHERMING 
TEGEN ZOMAAR 
OPSLUITEN

HOE HET VERDRAG 
WERKT

GEEN 
DISCRIMINATIE

IDENTITEIT 
BESCHERMEN 

VRIJ DENKEN 
EN GELOVEN

KINDEREN 
ZONDER GEZIN

FINANCIËLE HULP

BESCHERMING 
TEGEN 
KINDERARBEID

BESCHERMING 
IN OORLOG

KINDERRECHTENVERDRAG

KINDEREN EERST 

OPGROEIEN 
BIJ OUDERS

EEN GROEP MAKEN 
OF LID WORDEN

ADOPTIE 

VOEDING, KLEDING, 
VEILIG HUIS

BESCHERMING 
TEGEN DRUGS

ZORG VOOR 
SLACHTOFFERS 

RECHTEN ECHT 
VOLGEN

GEZIN BIJ ELKAAR 

PRIVACY 
BESCHERMEN

KINDEREN OP 
DE VLUCHT

TOEGANG TOT 
ONDERWIJS

BESCHERMING 
TEGEN SEKSUEEL 
MISBRUIK

JEUGDSTRAFRECHT

HULP VAN OUDERS

BESCHERMEN 
TEGEN ONTVOERING

TOEGANG TOT 
INFORMATIE

KINDEREN MET 
EEN HANDICAP 

TALENT 
ONTWIKKELEN 
OP SCHOOL 

VOORKOMEN VAN 
KINDERHANDEL

BETERE REGELS 
HEBBEN VOORRANG

LEVEN EN 
ONTWIKKELEN

LUISTEREN NAAR 
MENING KIND

GOEDE OPVOEDING

GEZONDHEID, 
WATER, ETEN 
EN MILIEU

EIGEN TAAL 
EN CULTUUR 

KINDEREN NIET 
MISBRUIKEN

IEDEREEN MOET 
KINDERRECHTEN 
KENNEN

Een kind is 
ieder mens 
jonger dan 
18 jaar.

Alle kinderen 
hebben dezelfde 
rechten.

In elke situatie 
kijken wat goed is 
voor kinderen.

Een land moet 
zorgen dat 
kinderen hun 
rechten echt 
kunnen gebruiken.

Ouders helpen 
en begeleiden 
het kind. 

De overheid moet 
zorgen dat een 
kind overleeft en 
zich ontwikkelt op 
de best mogelijke 
manier.

Elk kind heeft 
recht op een naam 
en nationaliteit om 
te weten wie de 
ouders zijn.

Elk land moet zijn 
best doen om de 
naam, nationaliteit 
en familiebanden 
van een kind 
(je identiteit) te 
beschermen.

Elk kind moet bij 
zijn of haar ouders 
kunnen wonen en 
opgroeien.

Als je ouders in 
een ander land 
wonen, moeten 
jullie elkaar 
kunnen blijven 
bezoeken. 

Niemand mag een 
kind zonder 
toestemming 
meenemen naar 
een ander land. 

Kinderen mogen 
hun mening geven, 
daar moet naar 
worden gevraagd 
en ook echt naar 
worden geluisterd.

Kinderen mogen 
op allerlei 
manieren hun 
mening geven.

Kinderen zijn vrij 
om te denken wat 
ze willen en een 
godsdienst te 
kiezen.

Kinderen mogen 
in een groep bij 
elkaar komen, 
lid worden van 
een club of een 
club of groep 
oprichten. 

Niemand mag 
zomaar je kamer
binnenkomen, 
in je telefoon kijken 
of e-mails lezen die 
jij hebt verstuurd.

Als kind heb je 
recht op informatie 
die belangrijk voor 
je is en die je op 
verschillende 
plekken kunt 
krijgen.

Je ouders of
verzorgers 
moeten ervoor 
zorgen dat je 
een goede 
opvoeding krijgt. 

Kinderen mogen 
niet geestelijk of 
lichamelijk 
mishandeld, 
verwaarloosd of 
misbruikt worden.

Kinderen die 
niet bij hun 
eigen gezin 
kunnen wonen, 
hebben recht 
op extra 
bescherming.

Adoptie mag 
alleen als het 
echt goed is voor 
het kind.

Vluchtelingen-
kinderen hebben 
recht op extra 
hulp en 
bescherming.

Kinderen met een 
beperking moeten 
zo normaal 
mogelijk kunnen 
leven.

Alle kinderen 
moeten zo 
gezond mogelijk 
kunnen leven.

Als een kind uit 
huis is geplaatst, 
moet extra worden 
opgelet hoe het 
met het kind gaat. 

Als er niet genoeg 
geld is, moet de 
overheid financiële 
hulp geven. 

Ieder kind moet 
genoeg eten, 
drinken en een 
huis om in te 
wonen hebben.

Ieder kind moet 
naar school 
kunnen gaan.

Op school moet je 
je talenten kunnen 
ontwikkelen.

Alle kinderen 
hebben recht op 
hun eigen taal, 
cultuur en geloof. 
Waar ter wereld 
je ook woont.

Ieder kind heeft 
recht op rust, 
vrije tijd en spelen.

Als kind mag je 
niet zomaar 
werken.

Ieder kind moet 
worden beschermd 
tegen gebruik, 
maken en verkopen 
van drugs.

Seks met kinderen, 
seksuele filmpjes 
of foto’s van 
kinderen of 
kinderen dwingen 
tot seks voor geld 
is verboden.

Niemand mag 
kinderen 
ontvoeren of 
verkopen.

Elke andere 
manier om 
kinderen op 
een manier te 
gebruiken die 
niet goed voor 
hen is, is ook 
verboden. 

Het opsluiten 
van kinderen 
mag alleen als 
een kinderrechter
besluit dat het 
echt niet anders 
kan.

Kinderen hebben 
het recht 
beschermd te 
worden tijdens 
oorlog.

Kinderen die het 
slachtoffer zijn 
van geweld, 
oorlog en 
mishandeling, 
moeten goede 
hulp krijgen. 

Als een kind iets 
doet wat volgens 
de wet verboden 
is, gelden er 
speciale regels.

Als er andere 
regels zijn die 
beter zijn voor een 
kind dan deze 
regels, dan gaan 
die regels voor. 

Alle landen 
moeten zorgen 
dat iedereen 
weet wat er in 
het VN-Kinder-
rechtenverdrag 
staat.

Deze artikelen 
leggen uit hoe 
overheden en 
organisaties, 
zoals UNICEF, 
werken om te 
zorgen dat alle 
rechten voor alle 
kinderen worden 
nageleefd.

Wil je meer weten over kinderrechten?  
Kijk op unicef.nl/school

Ken je
rechten


