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UNICEF IS ER

VOOR JOU

UNICEF is er voor ieder kind op de wereld. Dus ook
voor kinderen in Nederland. Lees snel verder om
meer over kinderrechten en het werk van UNICEF
te weten te komen.
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Kies je onderwerp

Kies een onderwerp dat je zelf leuk vindt en waar
je klasgenoten iets van kunnen leren. Gaat jouw
spreekbeurt over alle kinderrechten of een die voor
jou speciaal is? Of wil je meer vertellen over het
werk van UNICEF?

Verzamel informatie

Verzamel informatie over het onderwerp. Gebruik
niet alleen de informatie uit dit Spreekbeurt
Stappenplan, maar kijk bijvoorbeeld ook op:
• www.unicef.nl
• Het YouTube-kanaal van het UNICEF
Kinderrechten Filmfestival
• Het Jeugdjournaal
• De bibliotheek

Maak een woordweb

Maak een woordweb van alle dingen die je leert
over jouw onderwerp. Schrijf het onderwerp van
jouw spreekbeurt in het midden. Blader door het
Spreekbeurt Stappenplan. Na ieder hoofdstuk vul
je jouw woordweb aan met dingen die jij belangrijk
vindt.
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Kies de belangrijkste punten

Kijk nog een keer goed naar het woordweb.
Welke punten zijn het belangrijkst? Hiervan kun
je hoofdstukken maken. Gaat jouw spreekbeurt
over kinderrechten? Dan kun je in de hoofdstukken
bijvoorbeeld uitleggen wat kinderrechten zijn en
wat je merkt van kinderrechten in Nederland.

Maak een presentatie

Zet niet te veel tekst in je presentatie en voeg
genoeg foto’s en video’s toe. Inspiratie vind je op
de website van UNICEF. Gebruik ook andere
materialen, zoals de kinderrechtenposter uit het
gratis UNICEF-spreekbeurtpakket.

Geef je spreekbeurt!

Een top presentatie geven? Met de tips
van presentator Klaas van Kruistem gaat
het zeker lukken!

Wil je van jouw spreekbeurt of werkstuk een nóg
groter succes maken? Bestel het gratis UNICEFspreekbeurtpakket. Daarin zit het kinderrechtenboekje,
een poster en een leuk extraatje.
Kijk op unicef.nl/spreekbeurt
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WAT ZIJN

KINDERRECHTEN?

Iedereen onder jaar de achttien heeft kinderrechten. Overal ter wereld. Jij
dus ook. Dat lijkt misschien heel logisch, maar deze rechten zijn er niet altijd
geweest.
Kinderrechten om jou te beschermen
Kinderrechten zijn afspraken die landen
met elkaar hebben gemaakt. Ze zorgen
ervoor dat alle kinderen gezond en veilig
kunnen opgroeien.
Kinderrechtenverdrag
Alle rechten die jij als kind hebt staan in
het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag
is gemaakt door de Verenigde Naties op
20 november 1989. Hierin staan afspraken
over hoe landen met kinderen en jongeren
om moeten gaan. Deze rechten gelden
voor bijna alle landen van de wereld. In
Nederland sinds 1995.
Wie zorgt voor kinderrechten?
Kinderen kunnen zelf opkomen voor
kinderrechten, maar ze zijn dat niet
verplicht. Die taak ligt bij volwassenen.
Zij moeten ervoor zorgen dat kinderen
krijgen waar ze recht op hebben. In de

eerste plaats gaat dat om de overheid,
die kinderrechten vastlegt in wetten en
regels. Maar ook ouders, leerkrachten
en rechters zijn verantwoordelijk. Ook is
er het Kinderrechtencomité. Dat zijn 18
onafhankelijke experts. Zij controleren
elke vijf jaar of landen zich aan het
Kinderrechtenverdrag houden.
Geschiedenis van UNICEF
UNICEF bestond al voordat er
kinderrechten waren. Vlak na de Tweede
Wereldoorlog richtten de Verenigde Naties
UNICEF op. Om kinderen in Europa
te helpen na de oorlog. Zij zaten in de
problemen door armoede en ellende.
In 1953 besloten de Verenigde Naties
dat UNICEF moest blijven bestaan om
ook kinderen buiten Europa te helpen.
Toen het Kinderrechtenverdrag kwam,
kreeg UNICEF een unieke opdracht: alle
kinderen geven waar ze recht op hebben.

Wat vind jij nou echt belangrijk?
Je hebt net gelezen over kinderrechten. Welke onderwerpen vind jij belangrijk om te
vertellen? Kies er maximaal 3 en vul je woordweb aan.
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Wist je dat?
Ook bekende mensen zetten zich in voor UNICEF. Zij zijn dan ambassadeur. Zij vinden
kinderrechten zo belangrijk dat ze zoveel mogelijk mensen willen vertellen over
kinderrechten en het werk van UNICEF.

© UNICEF/UNI90407/Markisz

© UNICEF/UN0272818/Tachman

© UNICEF

© UNICEF NL

© UNICEF NL

© UNICEF/UNI154550/Stubblebine

Dit zijn in bijvoorbeeld zanger Guus Meeuwis en presentator Klaas van Kruistum,
maar ook voetballers Lionel Messie en David Beckham, actrice Millie Bobby Brown en
zangeres Katy Perry.

Ken je het UNICEF Kinderrechten Filmfestival al?
Kinderen bedenken verhalen over kinderrechten. De leukste verhalen worden
verfilmd. De klas speelt dan zelf de hoofdrol. Na jouw spreekbeurt wil de hele klas
vast meedoen! Bekijk de filmpjes op het populaire Youtube-kanaal.
Spreekbeurt Stappenplan van UNICEF
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3 HOE ZIT HET MET

KINDERRECHTEN

IN NEDERLAND?

Ook Nederland moet zich houden aan het Kinderrechtenverdrag. Met veel
kinderen gaat het goed in Nederland, maar helaas geldt dat niet voor alle
kinderen. Wist je bijvoorbeeld dat er kinderen in armoede opgroeien?
Daan* (9):

“Twee jaar geleden verloor mijn vader zijn baan. Er
veranderde van alles. Er was niet meer genoeg geld om
naar de voetbalclub te gaan. Ook kon ik niet mee op
schoolreisje. Ik miste mijn vrienden. Mijn ouders waren
heel gestrest: ze maakten zich zorgen om geld. Daardoor
voelde ik me ook niet goed. Het lukte me niet om huiswerk
te maken.”
Daan praatte er met zijn ouders over.
Samen gingen ze naar de gemeente. De
gemeente kan helpen als ouders niet
genoeg geld hebben. Nu heeft Daan een
sportpas gekregen. Want alle kinderen
hebben recht op sport en spel en het recht
om gehoord te worden!

© UNICEF NL

* Daan uit het verhaal bestaat niet echt. Het verhaal is
geschreven na gesprekken met echte kinderen.

Wat vind jij nou echt belangrijk?
Je hebt net gelezen over kinderrechten in Nederland. Welke onderwerpen vind jij
belangrijk om te vertellen? Kies er maximaal 3 en vul je woordweb aan.
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Wist je dat over UNICEF?
De afkorting UNICEF staat voor: United Nations
International Children’s Emergency Fund. ‘United Nations’
staat voor Verenigde Naties. Het woord ‘Emergency Fund’
betekent ‘Noodfonds’. Maar zoals jij nu weet doet UNICEF
veel meer dan alleen noodhulp geven.

Wist je dat UNICEF een jongerenpanel heeft? Zij denken, praten en
beslissen mee met het werk van UNICEF. Super leuk! Ben jij ouder dan 13
jaar en wil je je aanmelden voor het UNICEF jongerenpanel?
Kijk op de website of volg het panel op Instagram.

Spreekbeurt Stappenplan van UNICEF
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IN NEDERLAND?

In Nederland praat UNICEF onder andere met de regering om de rechten
van kinderen te verbeteren. Ook doen we onderzoek naar kinderrechten in
Nederland, samen met kinderen en jongeren. Zo zorgen we ervoor dat jullie
stem gehoord wordt!
Onderzoek naar mentaal welzijn
Zit je lekker in je vel? Hoe ga je om met
stress? UNICEF heeft hier onderzoek
naar gedaan. Uit dat onderzoek blijkt dat
1 op de 4 jongeren tussen de 10 en 18
jaar oud stress voelt door school. Voor
leerlingen uit groep 7 en 8 komt dit vooral
door huiswerk of de mening van anderen.
UNICEF wil, net als jongeren zelf, daarom
dat er meer over mentaal welzijn wordt
gepraat.
Strengere reclameregels voor
ongezonde voeding
Kinderen hebben het recht om gezond op
te groeien. Maar eten we wel gezond?
Weinig kinderen in Nederland eten
voldoende groente en fruit. Dat komt
bijvoorbeeld omdat er veel reclame is voor
ongezond voedsel.

Kinderen op de vlucht
UNICEF onderzoekt hoe het gaat met
kinderen die zijn gevlucht naar Nederland
en in de asielopvang wonen. Door
advies te geven aan bijvoorbeeld de
overheid kan de opvang voor kinderen
verbeterd worden. Wist je dat kinderen
in asielzoekerscentra heel vaak moeten
verhuizen waardoor ze niet echt vrienden
kunnen maken? Ook is het erg belangrijk
dat deze kinderen naar school kunnen,
ruimte hebben om te spelen en goede
zorg kunnen krijgen.
Dankjewel!
De droom van UNICEF is dat álle kinderen
hun rechten kennen. Want als kinderen
weten dat ze rechten hebben, kunnen
ze daar ook voor opkomen. Met jouw
spreekbeurt help je daarmee.

Wat vind jij nou echt belangrijk?
Je hebt net gelezen over wat UNICEF in Nederland doet. Welke onderwerpen vind jij
belangrijk om te vertellen? Kies er maximaal 3 en vul je woordweb aan.
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IN HET BUITENLAND?

Overal ter wereld zet UNICEF zich in voor de
rechten van kinderen. Lees snel verder om meer
te weten te komen over drie verschillende landen:
Ivoorkust, Madagaskar en Vietnam.

UNICEF werkt in 192 landen. In deze
landen werkt UNICEF veel samen met
de mensen, de regering en andere
organisaties die hulp geven.

Spreekbeurt Stappenplan van UNICEF
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IVOORKUST
Het recht om naar school te gaan
In het Afrikaanse land Ivoorkust is heel veel plastic afval. Dat staat rommelig,
en het is ook heel slecht voor het milieu en de gezondheid van de mensen
van het land. UNICEF heeft daarom een fabriek gebouwd om afval te
recyclen. In deze fabriek worden bakstenen gemaakt van plastic.
Kun jij raden waar die plastic bakstenen voor gebruikt worden? Voor scholen!
In Ivoorkust kunnen meer dan 1,5 miljoen kinderen niet naar school. Vaak is
er geen school in de buurt of zijn de klassen overvol. Met de bakstenen van
plastic kunnen er meer scholen gebouwd worden.

Spreekbeurt Stappenplan van UNICEF
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MADAGASK AR
Het recht om gezond op te groeien
Madagaskar is een van de grootste eilanden ter wereld. Het is een prachtig
land met veel verschillende bloemen, dieren en planten. Maar het land heeft
veel last van klimaatverandering. In het zuiden van Madagaskar wordt het
steeds droger, waardoor oogsten vaker mislukken. Vooral kinderen worden
hierdoor vaker ziek en hebben te weinig eten.
Wist jij dat zonne-energie kan helpen om toegang tot schoon water te
krijgen? UNICEF maakt watersystemen met behulp van zonnepanelen. Zo
krijgen dorpen toegang tot schoon water en sanitair. Met 18 zonnepanelen
krijgen 500 mensen schoon water.

Spreekbeurt Stappenplan van UNICEF
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VIETNAM
Het recht op informatie
Door corona konden veel kinderen in Vietnam niet naar school. Hierdoor
konden ze een tijd lang niet leren en moeten ze lessen inhalen. In Vietnam
kregen sommige kinderen net als in Nederland les via de computer, maar
niet alle kinderen. In veel afgelegen gebieden van Vietnam hebben kinderen
namelijk geen internet. UNICEF zorgt ervoor dat ook deze kinderen internet
krijgen. Door naar school te gaan is de kans groter dat deze kinderen later
een baan krijgen.
Vind jij dat juffen en meesters moeten leren hoe ze een les via de computer
geven? Als ze weten hoe ze dit op een goede manier moeten doen, krijgen
de kinderen beter les en leren ze meer.
Spreekbeurt Stappenplan van UNICEF
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WAT KUN

JIJ DOEN?

Als iedereen zich aan de kinderrechten houdt,
zou er voor elk kind goed gezorgd worden. Dat
is helaas niet altijd zo. In ieder land zijn er dingen
die mis gaan, ook in Nederland. Kinderen worden
bijvoorbeeld gepest of mishandeld. Gebeurt dat
ook bij jou, of in je omgeving? Je kunt een paar
dingen doen als het misgaat:
Bespreek het met iemand die je vertrouwt, zoals
familie of leraar. Je kan het ook anoniem bespreken
met de Kindertelefoon.
Mail of bel een Kinder- en Jongerenrechtswinkel.
Dat is gratis en wat je vertelt blijft geheim. Hier
vind je een winkel in jouw buurt: www.kjrw.eu
Bel of mail naar de Kinderombudsman. Die geeft
advies over hoe je voor je rechten kunt opkomen.
Kijk op www.dekinderombudsman.nl

Wat vind jij nou echt belangrijk?
Je hebt net gelezen over wat UNICEF doet in het buitenland en wat jij kan doen. Welke
onderwerpen vind jij belangrijk om te vertellen? Kies er maximaal 3 en vul je woordweb aan.
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Yes! Je hebt het Spreekbeurt Stappenplan van UNICEF
gelezen. Je hebt informatie verzameld en jouw woordweb
aangevuld. Keer terug naar het stappenplan op pagina 3.
Ga verder met het opschrijven van de belangrijkste punten
en maak jouw spreekbeurt of werkstuk af.
Succes met de laatste stappen! Heb je een vraag of wil je
ons laten weten hoe het is gegaan?
Whatsapp naar 06 331 01 349, DM ons op Instagram of
mail naar info@unicef.nl
Spreekbeurt Stappenplan van UNICEF
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Over het Spreekbeurt Stappenplan
Ga jij een spreekbeurt geven of werkstuk maken?
En ben je op zoek naar een leuk onderwerp? Denk
dan eens aan kinderrechten! Alles wat je nodig hebt
staat in het Spreekbeurt Stappenplan. Ook kan je het
UNICEF-spreekbeurtpakket bestellen om nóg meer
uit te blinken.
Over UNICEF
Ieder kind kan de toekomst bepalen. Te veel kinderen
groeien nu nog op in slechte omstandigheden. Als
‘s werelds grootste kinderrechtenorganisatie bereikt
UNICEF meer, voor meer kinderen, op meer plekken
dan wie ook. Samen maken we een wereld van
verschil. Voor ieder kind voor nu en voor de toekomst
van ons allemaal.

UNICEF Nederland
Bezuidenhoutseweg 74
2594 AW Den Haag
www.unicef.nl
info@unicef.nl
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