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KinderrechtenNU (KRNU) 
 

Methodiek 
brug tussen onderwijs, opvoeding & 

zorg 



De Methodiek  

Kinderparticipatie en Kinderrechten bestaat uit: 
    -  de Kinderrechtenchecklist  
  -  de KinderMeldcode 
           -  de Sociale Kinderkaart 
  -  het Kinderrechtenspel 
  -  de Kinderparticipatiecirkel 
  -  een Raad van Jeugdambassadeurs  
  -  het KinderrechtenMagazine 
  -  een Kinderrechtencoach (wijk / gemeente) 
           -  de KinderrechtenNU App (in ontwikkeling) 
  -  het keurmerk ‘Kinderrechtenproof’ 
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Wet verplichte Meldcode 
 
>  Sinds 1 juli 2013 in werking 

>  Professionals zijn verplicht de meldcode te 
gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke 
kring 
 
>  Maar welk protocol is er voor kinderen? 
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Kinderprotocol Meldcode 
 

‘Zoek een volwassene,  
die je vertrouwt, die naar je luistert  

en  
die je helpt.’ 

=  
de KinderMeldcode 
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Sociale Kinderkaart 



Het Kinderrechtenspel! 
Een paar voorbeelden… 
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Participeren moet je leren! 
 
 
 
 
 
 
 

loslaten eigen 
belang en 

doelen 

luisteren naar 

genoeg tijd 
nemen 

serieus nemen 

samen oplossen 

verantwoorde-
lijkheid delen 
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Tel uit je winst!! 
1. Laat kinderen van 9 – 13 jaar zelf aan het woord over 
  Wat heb je nodig om op te groeien? 
  Hoe zorgen we voor elkaar?  
  Hoe gaan we met elkaar om? 
 
2. Stimuleert en ondersteunt hen bij het in kaart brengen 
 van hun leven en hun leefomgeving 
 
3. Assisteert gemeenten bij het bewustmaken van 
 kinderparticipatie en kinderrechten 
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Vanavond  
KinderrechtenNU in het Jeugdjournaal 

18:45 / NPO 3 
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