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 Wat vragen wij?
■■ Commitment voor deelname aan de 

bijeenkomsten en het uitvoeren van zelf 
geformuleerde opdrachten

■■ Support van de schoolleiding voor tijds-
investering en ruimte om daadwerkelijk op 
school dingen uit te proberen en andere 
professionals en/of leerlingen erbij te 
betrekken

■■ (Zo mogelijk) betrokkenheid van twee 
personen per school (leraar, schoolleider, 
leerling)

 Wanneer zijn de bijeenkomsten?
We komen eens in de twee à drie maanden samen, 
gedurende zo’n anderhalf jaar. Dat biedt voldoende 
tijd om ideeën en ervaringen uit te wisselen en 
projecten en materialen te ontwikkelen. De data 
spreken we tijdig gezamenlijk af. Bij voldoende 
aanmeldingen zal de eerste bijeenkomst zijn in 
april/mei 2017. 

 Wat doet het College voor de Rechten 
van de Mens?

De leerkringen mensenrechten op school zijn een 
initiatief van het College voor de Rechten van de 
Mens, een onafhankelijke toezichthouder op 
mensenrechten in Nederland. Het College beschermt, 
bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten door 
onderzoek, advies, voorlichting. Het College ziet ook 
toe op de naleving van de gelijke behandelings-
wetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of 
iemand gediscrimineerd is op het werk, in het 
onderwijs of als consument. Een bijzondere taak van 
het College is het stimuleren van mensenrechten in 
het onderwijs.

 Meer informatie?
Neem contact op met Jonneke Naber van 
het College voor de Rechten van de Mens, 
E j.naber@mensenrechten.nl
www.mensenrechten.nl/mensenrechteneducatie 



Mensenrechten en school: ze zijn nauw 
met elkaar verbonden, ook al staan we 
er niet dagelijks bij stil. We vinden het 
heel gewoon dat in Nederland iedereen 
naar school kan, dat we pesten niet 
tolereren en dat we elke leerling 
ongeacht achtergrond of afkomst voor-
bereiden op een plek in de samenleving. 
Mensenrechten spelen een prominente 
rol in het onderwijs van alledag!

Scholen hebben in de dagelijkse schoolpraktijk vaak  
te maken met vraagstukken die raken aan privacy, 
vrijheid van meningsuiting, passend onderwijs en 
non-discriminatie, om maar een paar voorbeelden te 
noemen. Schoolbesturen zijn hiermee bezig op beleids-
niveau, docenten in hun klaslokaal en leerlingen op het 
schoolplein of in de kantine. En deze vraagstukken zijn 
niet altijd de makkelijkste! Recente onderzoeken wijzen 
uit dat circa 25% van de scholen moeilijke onder-
werpen in de klas en op school uit de weg gaat (DUO 
2017) en dat een substantieel deel van de van origine 
Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich minder 
thuis voelt en meer discriminatie ervaart (SCP 2016).

Veel van deze onderwerpen, zo niet alle, hebben een 
belangrijke link met mensenrechten. Daarom organiseert 
het College voor de Rechten van de Mens sinds 2015 
een leerkring over mensenrechten op school. 
Deelnemers uit het primair en voortgezet onderwijs 
gaan in deze leerkring actief op zoek naar praktische 
oplossingen voor concrete vraagstukken, met mensen-
rechten als uitgangspunt. We nodigen je van harte uit 
ook deel te nemen aan deze leerkring. Op YouTube 
kun alvast de ervaringen van vorige deelnemers 
bekijken en beluisteren:  
www.youtube.com/watch?v=WA99wPNZ2po. 

Wat is de waarde van mensenrechten  
in het onderwijs?
Mensenrechten zijn van en voor ons allemaal. Ze zijn 
gebaseerd op het principe van menselijke waardigheid 
en op waarden als vrijheid, gelijkheid en respect voor 
anderen. Mensenrechten zijn universeel: ze zijn van 
iedereen, waar ook ter wereld. Daarnaast hebben 
kinderen hebben ook speciale kinderrechten die verband 
houden met hun fysieke en mentale ontwikkeling. 

Onderzoek heeft aangetoond dat aandacht voor 
mensenrechten op school tot positieve resultaten leidt, 
zoals sterk verbeterde relaties tussen leerlingen en 
docenten, meer respect en acceptatie van minderheden 
en het op een veilige manier bespreken van moeilijke 
onderwerpen (Covel & Howe 2005, Sebba & Robinson 
2010). Om ervoor te zorgen dat leerlingen de betekenis 
van mensenrechten goed begrijpen, zijn drie zaken 
nodig: onderwijs over mensenrechten (kennis en 
vaardigheden), onderwijs door mensenrechten  
(een respectvolle leeromgeving), en onderwijs voor 
mensenrechten (houding en actiebereidheid). Dit biedt 
aanknopingspunten met veel van de eisen die aan het 
huidige onderwijs worden gesteld, zoals burgerschaps-
vorming, anti-pestbeleid, aanpak van radicalisering, 
het behandelen van controversiële vraagstukken,  
maar ook inspraak en passend onderwijs. 
Mensenrechteneducatie biedt een handreiking om 
aan al die eisen te kunnen voldoen. 

Waarom meedoen in de leerkring 
mensenrechten op school?
Waarschijnlijk doet jouw school onbewust al veel op 
het vlak van mensenrechteneducatie. In de leerkring 
maken we je daarvan bewust en bouwen we er samen 
op voort. We wisselen ervaringen uit, doen experimenten 
op school, koppelen terug en trekken er gezamenlijke 
conclusies uit. We hebben gemerkt dat dit inspirerend 
werkt, zowel voor docenten, team- en schoolleiders  
als leerlingen. Door mensenrechten een duidelijke 
plek te geven, kan de school zich onderscheiden en 

werken aan een prettige leeromgeving. In de leerkring 
ontdekken scholen samen hoe mensenrechten 
verankerd kunnen worden in het onderwijs. 

Samen met deelnemers vanuit verschillende achter-
gronden, functies en organisaties gaan we op onderzoek 
uit. Als vertrekpunt kijken we hoe het er nu voor staat. 
We bepalen onze eigen en onze gezamenlijke ambities 
en gaan daarmee aan de slag. Iedere deelnemer kijkt 
naar zijn eigen school en de vier niveaus waarop je 
op school aan mensenrechten kunt werken: school-
beleid, onderlinge relaties, curriculum en school-
omgeving. De recent ontwikkelde Toolbox 
Mensenrechten op school is daarbij ondersteunend. 

Wat bieden wij?
■■ Een omgeving waarin we met elkaar kunnen leren 
■■ Leren over mensenrechten in het algemeen 
■■ Handvatten om op school met mensenrechten 

aan de slag te gaan, met de Toolbox Mensen-
rechten op school als uitgangspunt

■■ Procesbegeleiding
■■ Betrokkenheid van diverse mensenrechten- 

  organisaties
■■ Een interactief online platform voor 

communicatie en kennisdeling


