Verkiezing Koning(in) van de Jeugd – UNICEF Nederland
Verkiezingsreglement
SUPERLEUK DAT JE MEEDOET!
Hieronder vind je het verkiezingsreglement met alle informatie over deze koninklijke
sollicitatieprocedure. Heb je na het lezen ervan nog vragen? Mail ze naar debat@unicef.nl.
DE VOORSELECTIE
Stap 1
Even checken: zit je in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (dus in de eerste, tweede
of derde klas)? Mooi, dan kun je verder naar Stap 2!
Stap 2
Maak een filmpje (zie de spelregels hieronder voor meer uitleg) en stuur dat uiterlijk 21
maart via Whatsapp naar 06 17453177 of via Wetransfer naar debat@unicef.nl. Uit alle
inzendingen kiezen we maximaal 12 kandidaten die mogen meedoen aan de finale. Een van
hen wordt op dezelfde dag uitgeroepen tot de nieuwe Koning(in) van de Jeugd!
Spelregels voor het filmpje
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Lengte: ongeveer 1 minuut
Format: mp4
Filmen met je telefoon mag (zorg ervoor dat het beeld ‘liggend’ is, dus houd je
telefoon dwars en niet rechtop).
Stel je voor (naam, leeftijd en wat je nog meer kwijt wilt).
Vertel waarom juist jij de nieuwe Koning(in) van de Jeugd zou moeten worden.
Laat in je antwoord kinderrechten een rol spelen. Misschien vind je ze allemaal
belangrijk, of wil je als Koning(in) aandacht vragen voor een recht dat je aanspreekt.
Wat zou er moeten veranderen voor kinderen en jongeren in Nederland? En hoe zou
jij dat aanpakken?
Zorg ervoor dat je in het filmpje goed te zien en te horen bent.
Een UNICEF-jury zal je filmpje beoordelen op motivatie, presentatie en je vermogen
om je publiek met je verhaal te raken. Gooi dus al je charmes in de strijd!
Stuur je filmpje uiterlijk 21 maart via Whatsapp naar 06 17453177 of via Wetransfer
naar debat@unicef.nl.

Stap 3
Vul het aanmeldformulier voor de voorselectie in. Doe dat op dezelfde dag waarop je het
filmpje instuurt. Nogmaals: de deadline voor filmpje en formulier is 21 maart.

DE FINALE
Begeleiding en supporters
➢ Als je bent geselecteerd voor de finale op 13 april, ben je verplicht om een
volwassene mee te nemen. Dit kan een docent, maar ook een van je ouders of
verzorgers zijn. Hij of zij is de hele dag voor jou verantwoordelijk.
➢ Je mag maximaal twee supporters meenemen. Dat is inclusief je begeleider.
➢ Stuur een mailtje naar debat@unicef, waarin je doorgeeft met hoeveel personen je
komt.
➢ Je supporters moeten zich sportief gedragen als jij en de andere kandidaten hun
speeches geven. Als ze dat niet doen, kan de jury hen vragen het lokaal te verlaten.
Verkiezingsleider
➢ Op de verkiezingsdag is een verkiezingsleider aanwezig. Je kunt bij haar terecht met
vragen over het programma en de jurering.
➢ De verkiezingseider mag kandidaten uitsluiten van deelname. Gelukkig is dit in de
praktijk nog nooit nodig geweest.
Drie rondes
➢ Op 13 april zijn er drie verkiezingsrondes.
➢ Je hoort na aankomst in welke ronde je bent ingedeeld.
➢ In elke ronde houden kandidaten een speech voor de jury.
➢ De speech duurt maximaal drie minuten. Je moet daarin deze zin aanvullen: ‘Als ik
Koning(in) van de Jeugd ben, dan..’. Het antwoord moet een relatie hebben met
kinderrechten. Die staan allemaal op https://www.kinderrechten.nl/kinderrecht/allekinderrechten/.
➢ Na afloop van de speech stelt de jury je een aantal vragen.
➢ Na afloop van de drie rondes worden drie finalisten bekendgemaakt.
➢ De drie finalisten geven hun speech nogmaals aan alle aanwezige leerlingen tijdens
de gezamenlijke afsluiting. Ze mogen hun speech aanpassen op basis van de feedback
die ze van de jury hebben gekregen.
➢ Na de drie speeches kiest het publiek haar favoriet en zal de jury de nieuwe
Koning(in) van de Jeugd bekendmaken.
Hulpmiddelen
➢ Je mag tekst of aantekeningen tijdens je speech bij de hand houden. We raden je wel
aan om je speech uit je hoofd te leren (spieken mag natuurlijk), want oogcontact met
de jury levert punten op voor je presentatie.
Jury
➢ De jury bestaat uit de huidige Koningin van de Jeugd en twee andere personen.
➢ De jury let op presentatie, motivatie en originaliteit.

o Bij presentatie draait het om oogcontact, stem en houding. Het is hierbij ook
belangrijk dat je je eigen verhaal gelooft en de jury weet te raken.
o Bij motivatie let de jury op de onderbouwing van je speech, maar ook op de
antwoorden die je geeft op de aanvullende vragen.
o Bij originaliteit is het de vraag of je speech vernieuwend, verrassend en/of
creatief is.
Uitslag van de verkiezing
➢ Als je je inschrijft, ga je akkoord met de uitslag van de verkiezing.
➢ Je kunt op 13 april terecht bij de verkiezingsleider als je vragen hebt over de uitkomst
van de verkiezing.
Winnaar
➢ De winnaar wordt op 13 april bekendgemaakt. De nieuwe Koning(in) blijft aan tot de
volgende verkiezing, die een jaar later zal worden gehouden.
➢ De Koning(in) mag op Kleine Prinsjesdag een zelfgeschreven Troonrede over
kinderrechten voordragen en ook op andere manieren de kinderen in Nederland
vertegenwoordigen. UNICEF Nederland begeleidt de Koning(in) daarbij.
Privacy
➢ De filmpjes die we ontvangen, zijn alleen bedoeld voor de voorselectie. We zullen ze
niet zonder je toestemming delen met anderen of plaatsen op social media.
UNICEF Nederland gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar online
producten en diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en
beveiligd. UNICEF houdt zich in alle gevallen aan de privacywetgeving.
Lees Privacy ons Statement (22 mei 2018)

