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Activiteiten 
Het derde en laatste deel bestaat uit 40 activiteiten 
die je meteen in de klas kunt uitvoeren.  

De activiteiten zijn in leeftijdscategorieën opgedeeld. 
Wil je de Toolbox Mensenrechten op school ont-
vangen wanneer deze klaar is, stuur een mail naar 
mensenrechteneducatie@mensenrechten.nl 

Platform Mensenrechteneducatie 
Het Platform Mensenrechteneducatie bestaat uit 
tien ngo’s: Amnesty International, Anne Frank 
Stichting, Centrum voor Mondiaal Onderwijs, 
Dutch Coalition on Disability and Development, 
HVO, Defence for Children,  Liliane Fonds, Movies 
that Matter, NJCM en UNICEF Nederland.  
Het platform pleit ervoor om het Nederlandse 
onderwijs te baseren op mensenrecht- en 
kinderrechteneducatie.  

Zie www.mensenrechteneducatie.nl 

VOS/ABB is de vereniging voor openbare en 
algemeen toegankelijke scholen.

Het College voor de Rechten van  
de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens is een 
onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in 
Nederland. Het College beschermt, bewaakt, belicht 
en bevordert de mensenrechten door onder zoek, 
advies, voorlichting. Het College ziet ook toe op de 
naleving van de gelijke behandelingswetgeving en 
in individuele gevallen oordeelt het of iemand 
gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als 
consument. Een bijzondere en wettelijke taak van het 
College is het stimuleren en het coördineren van 
mensenrechten op school.



Mensenrechten spelen een belangrijke rol 
in het onderwijs! We staan er alleen niet 
elke dag bij stil. In Nederland vinden we 
het heel gewoon dat iedereen naar school 
kan, dat we pesten niet tolereren en dat 
we elke leerling ongeacht achtergrond of 
afkomst voorbereiden op een plek in de 
samenleving.

Scholen hebben elke dag te maken met vraagstukken 
die te maken hebben met mensenrechten. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan privacy, vrijheid van meningsuiting, 
passend onderwijs en non-discriminatie. Schoolbesturen 
gaan hiermee om op beleidsniveau, docenten in de 
klas en leerlingen op het schoolplein of in de kantine. 
Maar deze issues zijn niet altijd de makkelijkste! 

Recente onderzoeken tonen aan dat ongeveer een kwart 
van alle scholen moeilijke onderwerpen vermijdt en dat 
een groot deel van de kinderen met een migranten-
achtergrond zich minder thuis voelt en discriminatie 
ervaart. Scholen zijn zoekende naar handvatten om 
met deze issues om te gaan. 

Mensenrechteneducatie en de bijbehorende houding en 
vaardigheden bieden deze handvatten en ontwikkelen 
leerlingen tot zelfbewuste en sterke mensen die hun 
eigen rechten en die van anderen kennen, herkennen, 
uitdragen en respecteren. Daarom ontwikkelt het 
College voor de Rechten van de Mens samen met het 
Platform Mensenrechteneducatie en VOS/ABB de 
Toolbox Mensenrechten op school. 

Mensenrechteneducatie
Mensenrechteneducatie richt zich op drie onderdelen:
■■ Onderwijs over mensenrechten: de kennis en 

bijbehorende vaardigheden.
■■ Onderwijs door mensenrechten: een respectvolle 

leeromgeving.
■■ Onderwijs voor mensenrechten: de houding en 

actiebereidheid. 

Aandacht voor mensenrechten op school leidt tot 
positieve resultaten, zoals sterk verbeterde relaties 
tussen docenten en leerlingen en meer respect en 
acceptatie van minderheidsgroepen. Daarnaast bieden 
mensenrechten ook aanknopingspunten om op een 
veilige manier moeilijke onderwerpen bespreekbaar te 
maken. En ook om te voldoen aan de vele eisen die 
worden gesteld aan het onderwijs, zoals burgerschaps -
onderwijs, anti-pestbeleid en aanpak van radicalisering. 
Maar ook inspraak en passend onderwijs. 

Toolbox Mensenrechten op school
In september 2017 publiceert het College de Toolbox 
Mensenrechten op school. De Toolbox laat docenten,
schoolleiders en schoolbesturen zien hoe zij mensen- 
en kinderrechten toe kunnen passen in de school en de 
schoolomgeving.  

Het is een verzameling van bestaand internationaal 
materiaal, maar dan in de Nederlandse context 
geplaatst en in het Nederlands geschreven. 

De Toolbox bestaat uit drie delen die bedoeld zijn om 
een schoolbrede mensen- en kinderrechten visie te 
ontwikkelen en om deze in zowel beleid als in de 
praktijk om te zetten.  

Achtergrond 
Het eerste deel van de Toolbox begint met het belang 
van mensenrechteneducatie en richt zich daarna op 
de kennis over mensen- en kinderrechten. 

Een schoolbrede aanpak 
Het tweede deel beschrijft hoe mensen- en kinder-
rechten schoolbreed kunnen worden opgepakt.  
De Toolbox biedt hierin bouwstenen om op vier 
terreinen aan de slag te gaan. De vier terreinen zijn 
het schoolbeleid, de relaties binnen en rondom de 
school, het curriculum binnen en buiten de klas en de 
schoolomgeving. De Toolbox is zo ingericht dat je er 
voor kan kiezen met alle bouwstenen tegelijkertijd aan 
de slag te gaan of om ze los van elkaar op te pakken. 


