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GESPREKSSUGGESTIES VOOR OUDERS 
IN GESPREK OVER KINDERRECHTEN
Bij de Kleine Ambassade zetten we ons actief in om kinderen meer te betrekken bij hun eigen 
leefomgeving. Dat doen we met uiteenlopende projecten en educatieve materialen. De ‘Wat jij moet 
weten’ krant over de rechten van het kind, is hier een van. In deze eerste editie staat het recht 
op extra bescherming voor kinderen met een beperking centraal. We geven je graag een aantal 
suggesties over hoe je de krant kunt gebruiken om met je kind over dit onderwerp in gesprek te gaan.

Kinderen zijn van nature heel nieuwsgierig, juist ook naar dingen die anders zijn dan zij gewend zijn. 
Daarom kan het soms zo zijn dat ze uitgebreid kijken naar iemand met een beperking. Veel kinderen 
hebben er vragen over. Dat is helemaal oké. Het is juist belangrijk om dan het gesprek aan te gaan en 
jouw kind meer kennis te geven. De kinderrechtenkrant en het bijbehorende filmpje bieden hiervoor 
handvatten. 

Gebruik de krant om samen met je kind te onderzoeken wat het betekent om op te groeien met een 
beperking. Bespreek met elkaar wat het recht op extra bescherming inhoudt. Ontdek hoe we er in 
Nederland met elkaar voor zorgen dat kinderen met een beperking kunnen meedenken en meedoen. 
Door hier meer over te praten, creëren we begrip en dat is enorm belangrijk. Alle kinderen horen erbij. 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat zij dat ook echt zo ervaren.

Help ons daarom om het gesprek te openen. Hoe meer kennis een kind heeft, hoe beter het voor zijn 
eigen rechten, en die van anderen, kan opkomen. Samen maken we het verschil.

SAMEN IN GESPREK
Bekijk samen met je kinderen de krant en ga in gesprek over wat ze zien. Je kunt daarbij de volgende 
vragen stellen: hoe heeft de beperking van de vier personages invloed op thuis, school en op vrije tijd? 
Hoe anders is dat dan als je geen beperking hebt? Wat hebben de personages nodig om toch goed mee 
te kunnen doen? Hoe krijgen ze die hulp? Hoe belangrijk is die hulp? En waarom? De vragen stimuleren 
jouw kind om zich te verplaatsen in één van de personages. Zo creëren we meer begrip en zorgen we 
voor minder vooroordelen over kinderen met een beperking.

MAAK EEN KLETSPOT 
Bekijk samen de krant en schrijf van elk personage een aantal situaties die je ziet op briefjes. Doe alle 
briefjes door elkaar in een pot en trek er samen met jouw kind één voor één een briefje uit. Ga samen 
op onderzoek uit: bij welk personage hoort de situatie? Wat gebeurt er? Probeer je ook eens in het 
personage te verplaatsen: hoe zou het zijn om in die situatie te zitten? Wat zou er dan belangrijk zijn?

BEKIJK HET FILMPJE
Bij het personage Tom hoort een filmreportage. Deze reportage laat zien hoe speciale vormen van 
onderwijs voor kinderen met een beperking ervoor kunnen zorgen dat zij later als volwassenen op een 
goede manier mee kunnen doen in de samenleving. Kijk samen naar het filmpje en ga in gesprek over 
wat jullie hebben gezien. Waarom is deze speciale school zo belangrijk voor de kinderen die daar les 
krijgen? Na het bekijken van het filmpje kun je in de krant op zoek naar situaties waarin Tom te zien is. 
Kunnen jullie ontdekken hoe dat wat hij op school leert, hem verder helpt in het dagelijks leven? 
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VRAGEN STELLEN
Als kinderen kennismaken met iemand met een beperking, hebben zij vaak veel vragen. Hoe is het 
om een beperking te hebben? Hoe is het voor het gezin? Wat kun je nog wel of niet doen als je een 
beperking hebt? Het is goed om kinderen de ruimte te bieden om deze vragen te stellen, alleen dan 
kunnen ze echt goed geïnformeerd worden en wordt het taboe doorbroken. Laat de kinderen alle 
vragen die ze hebben tijdens het bekijken van de krant opschrijven en ga daarna samen op onderzoek 
uit om antwoord te krijgen op deze vragen. Dat kan door hier met elkaar over in gesprek te gaan, maar 
ook door op internet te zoeken naar antwoorden.

OPDRACHTEN MAKEN
Op de achterkant van de krant vind je opdrachten die horen bij de vier personages. Maak ze samen en 
ontdek hoe het 20 jaar later met ze gaat. En hoe de hulp die zij als kind hebben gekregen ervoor zorgt 
dat zij als volwassenen op een zo fijn en zelfstandig mogelijke manier kunnen leven. De opdrachten 
laten zien welke positieve gevolgen het heeft als het recht op extra bescherming voor kinderen met een 
beperking goed wordt nageleefd. 

NAPRATEN
Heb je behoefte om na het bespreken van de krant en het kijken van het filmpje nog verder na te 
praten met jouw kind? Ga dan eens samen aan tafel zitten en pak er een dobbelsteen bij. Gooi met de 
dobbelsteen en beantwoord samen afhankelijk van het nummer één van de volgende vragen:
1. Noem één ding wat je hebt geleerd over beperkingen, wat je hiervoor nog niet wist.
2. Noem één ding wat je hebt geleerd over kinderrechten, wat je hiervoor nog niet wist.
3. Welk deel van het vond jij het leukste om te doen? Waarom?
4. Welk personage vond jij het meest interessant? Waarom?
5. Welk personage heeft de meeste indruk op je gemaakt? Waarom?
6. Wat van wat je hebt ontdekt, zul je nooit meer vergeten?

MEER WETEN? 
Wil je meer weten over hoe je op een goede manier over dit of andere soms ingewikkelde onderwerpen 
met jouw kind in gesprek kunt gaan? Neem contact met ons op via post@dekleineambassade.nl. We 
delen graag onze kennis en ervaring. Samen maken we het verschil.
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