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LESSUGGESTIE | BURGERSCHAP | GROEP 7-8

Alles doen wat je zelf wilt?!
Bedenk wat jij later allemaal wel (of niet) mag 

Tip!
Deze les past uitstekend als voorbereiding  

of als verwerking bij de voorstelling  

Hoogtevrees ‘Als ik groter ben dan later’ van Frets!.

In deze voorstelling gaat het er onder meer over  

hoe het zou zijn als je wél alles zou mogen.

Lesduur: 50 minuten

Lesvorm: spel

Werkwijze: groepjes 

Wat heb je nodig?

• werkblad Puzzelkaartjes (per groepje)

• antwoordenblad (per groepje)

De kinderen kennen het vast wel: je wilt iets, maar het mag niet. Geld verdienen, je eigen 

kleren kopen, een mobiele telefoon... Wat mag je nu eigenlijk allemaal als je groter bent?  

Wat mag je als je zestien jaar bent, wat bij achttien jaar? In deze les denken de kinderen 

hierover na door een puzzel te maken.

Maak groepjes van ongeveer vier kinderen. Deel het werkblad uit (één per groepje) en laat de 

kinderen alle kaartjes uitknippen. Er zijn kaartjes met verschillende leeftijden en kaartjes met 

rechten of plichten. 

Vertel dat ze de kaartjes met leeftijden gaan koppelen aan de kaartjes met regels, rechten of 

plichten, zoals ‘Je mag naar de basisschool’, ‘Je moet een paspoort of ID-kaart bij je dragen’ of  

‘Je mag een huis huren of kopen’. 

Opdracht 1

De kinderen leggen de kaartjes met de leeftijden op volgorde naast elkaar, zodanig dat alle 

andere kaartjes eronder kunnen liggen. Vervolgens overleggen ze met elkaar waar de kaartjes 

volgens hen horen (en waarom) en leggen zo alle kaartjes op de juiste plek. Deze opdracht duurt 

een half uur.

	

https://www.defrets.nl/8-13jaar/hoogtevrees/?aanbod=true
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Opdracht 2

Laat de kinderen bij andere groepjes kijken waar zij de kaartjes neergelegd hebben. Bespreek de 

volgende vragen:

• Komen de puzzels van alle groepjes overeen?

•  Waarom is er door de verschillende groepjes bij een regel, recht of plicht voor een bepaalde 

leeftijd gekozen? 

• Is het goed dat er leeftijdsgrenzen voor al deze onderdelen zijn? 

• Waarom zou de overheid voor leeftijdsgrenzen kiezen?

Opdracht 3

Geef ieder groepje een antwoordblad. Ze controleren zelf of hun kaartjes op de juiste plek liggen. 

Bespreek de opdracht na. Hebben ze de puzzel op de juiste manier neergelegd? Als het antwoord 

‘nee’ is, laat ze dan alsnog de kaartjes op de juiste plekken leggen. Moet er veel aangepast 

worden? Snappen de kinderen bij de foute kaartjes waarom een andere leeftijd beter is? Overleg 

samen.
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WERKBLAD | BURGERSCHAP | GROEP 7-8

0 - 4 jaar 

13 jaar 

16 jaar 

5 jaar 

14 jaar 

17 jaar 

12 jaar 

15 jaar 

18 jaar 

✂
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Je mag jezelf verkiesbaar 
stellen voor de Eerste en 

Tweede Kamer.

Je ouders moeten 
de kosten voor jouw 
levensonderhoud en 
ontwikkeling betalen.

Je mag een testament 
maken.

Je mag naar de crèche of 
het kinderdagverblijf.

Je krijgt een 
burgerservicenummer.

Als je je rijbewijs gehaald 
hebt, mag je zonder 

begeleider de weg op.

Je moet premie voor 
de zorgverzekeringswet 

betalen.

Je mag praktijkexamen 
voor je autorijbewijs doen.

Als je toestemming krijgt 
van de rechter, mag je je 

eigen zaak starten.

Je mag vijf dagen per 
week werken als je niet 

naar school gaat.

Je mag beginnen met 
autorijlessen.

Je mag naar de 
basisschool. 

✂
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Je mag trouwen zonder 
toestemming van je 

ouders.

Als je naar het buitenland 
gaat, moet je een eigen 

ID-kaart of paspoort 
hebben.

Als je geslaagd bent voor 
je autorijbewijs, mag je 
met een begeleider de 

weg op.

Je kunt zelf een 
bankrekening openen. 

Je mag zorgtoeslag en 
huursubsidie aanvragen.

Je mag een lening 
afsluiten.

Pleeg je een strafbaar 
feit, dan kun je straf 

krijgen. 

Je mag theorie-examen 
voor je autorijbewijs doen. 

Je mag zelf beslissen 
over jouw medische 

behandelingen.

Je mag zonder je ouders 
met het vliegtuig, met 
een begeleider van de 

vliegmaatschappij.

Je kunt een eigen 
paspoort aanvragen, 

met toestemming van je 
ouders. 

Als je ergens schade 
aanricht, kun je 

aansprakelijk gesteld 
worden.

✂
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Je mag een huis huren of 
kopen.

Je mag zelf een 
rechtszaak aanspannen.

Je mag kranten bezorgen, 
ook de ochtendkrant.

Als je ziek bent, mag 
je meepraten over de 
verdere behandeling.

Je kunt een ID-kaart 
aanvragen, zonder 
toestemming van je 

ouders.

Je mag zonder 
volwassene naar een 
discotheek of kroeg.

Je mag kranten bezorgen, 
ook de ochtendkrant.

Je mag een tatoeage 
of piercing laten zetten, 
met toestemming van je 

ouders.

Je kunt je registreren als 
orgaandonor.

Je mag een eigen bedrijf 
starten. 

Je kunt een certificaat 
voor de tractor halen.

Je mag betaalde klusjes 
doen buiten schooltijden.

✂
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Je mag een 
bromfietsrijbewijs halen 

en op een brommer 
rijden. 

Je mag een baantje 
hebben op zaterdag en in 

de schoolvakanties. 

Je moet altijd een 
paspoort of ID-kaart bij je 

dragen.

Je hebt recht op het 
minimumjeugdloon als je 

werkt.

Je mag ook ’s nachts 
werken.

Je mag lid worden van de 
medezeggenschapsraad 

op school.

Je mag een tatoeage 
of piercing laten zetten, 
zonder toestemming van 

je ouders.  

Je mag een visvergunning 
aanvragen.

Je mag naar de 
peuterspeelzaal.

Op Facebook en YouTube 
mag je een eigen account 

aanmaken.

Als je ergens schade 
aanricht, kunnen jij en 
je ouders aansprakelijk 

gesteld worden. 

Je hebt stemrecht.

✂
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Je bent leerplichtig, je 
moet naar school.

Je mag theorie-examen 
voor je bromfietsrijbewijs 

doen.

Je mag zelf een 
arbeidsovereenkomst 

aangaan.

✂
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ANTWOORDBLAD | BURGERSCHAP | GROEP 7-8

Antwoordblad 

0-4 jaar:

– Je krijgt een burgerservicenummer.

– Je ouders moeten de kosten voor jouw levensonderhoud en ontwikkeling betalen.

– Je mag naar de peuterspeelzaal.

– Je mag naar de crèche of het kinderdagverblijf.

– Je mag naar de basisschool. 

– Als je naar het buitenland gaat, moet je een eigen ID-kaart of paspoort hebben.

5 jaar:

– Je bent leerplichtig, je moet naar school.

– Je mag zonder je ouders met het vliegtuig, met een begeleider van de vliegmaatschappij.

12 jaar:

– Pleeg je een strafbaar feit, dan kun je straf krijgen. 

– Je kunt een eigen paspoort aanvragen, met toestemming van je ouders. 

– Je kunt een ID-kaart aanvragen, zonder toestemming van je ouders.

– Je kunt je registreren als orgaandonor.

– Als je ziek bent, mag je meepraten over de verdere behandeling.

– Je mag een tatoeage of piercing laten zetten, met toestemming van je ouders.

13 jaar:

– Je mag betaalde klusjes doen buiten schooltijden.

– Je mag een baantje hebben op zaterdag en in de schoolvakanties. 

– Je mag lid worden van de medezeggenschapsraad op school.

– Op Facebook en YouTube mag je een eigen account aanmaken.

14 jaar:

– Je moet altijd een paspoort of ID-kaart bij je dragen. 

– Als je ergens schade aanricht, kun jij en je ouders aansprakelijk gesteld worden. 

15 jaar:

– Je mag kranten bezorgen, ook de ochtendkrant.

– Je hebt recht op het minimumjeugdloon als je werkt.

– Je mag een visvergunning aanvragen.

– Je mag theorie-examen voor je bromfietsrijbewijs doen.
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16 jaar:

– Je mag zelf een arbeidsovereenkomst aangaan.

– Als je toestemming krijgt van de rechter, mag je je eigen zaak starten.

– Als je ergens schade aanricht, kun je aansprakelijk gesteld worden.

– Je mag zelf beslissen over jouw medische behandelingen.

– Je mag een testament maken.

– Je mag theorie-examen voor je autorijbewijs doen. 

– Je mag beginnen met autorijlessen.

– Je kunt een certificaat voor de tractor halen.

– Je mag een bromfietsrijbewijs halen en op een brommer rijden. 

– Je mag zonder volwassene naar een discotheek of kroeg.

– Je mag een tatoeage of piercing laten zetten, zonder toestemming van je ouders. 

17 jaar:

– Je mag praktijkexamen voor je autorijbewijs doen.

– Als je geslaagd bent voor je autorijbewijs, mag je met een begeleider de weg op.

– Je mag vijf dagen per week werken als je niet naar school gaat.

18 jaar:

– Je hebt stemrecht.

– Je mag jezelf verkiesbaar stellen voor de Eerste en Tweede Kamer.

– Je mag een zelf een rechtszaak aanspannen.

– Je mag ook ’s nachts werken.

– Je mag trouwen zonder toestemming van je ouders.

– Je kunt zelf een bankrekening openen. 

– Als je je rijbewijs gehaald hebt, mag je zonder begeleider de weg op.

– Je mag een huis huren of kopen.

– Je mag een eigen bedrijf starten. 

– Je mag een lening afsluiten.

– Je moet premie voor de zorgverzekeringswet betalen.

– Je mag zorgtoeslag en huursubsidie aanvragen.

bron: kinderrechten.nl/jeugd/leeftijdsladder
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