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Even voorstellen 

 Emile Hofhuis + Jonneke Naber 

 Wat doet het College voor de Rechten van de Mens? 

 Mensenrechteneducatie PO/VO en ook MBO 

 Samenwerking met VOSABB, VOO en Amnesty 

International 
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2 oktober 2012 
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College voor de Rechten van de Mens 

 Rechten van de mens, inclusief het recht op gelijke 

behandeling 

 Commissie Gelijke Behandeling geïntegreerd in College 

 Onafhankelijke overheidsinstelling (zelfstandig 

bestuursorgaan) 

 Middelen van 5 ministeries 

 Veiligheid en Justitie 

 Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

 Volksgezondheid 

 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden 

 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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Taken College  

 Bevorderen dat internationale 

mensenrechtenverdragen nageleefd worden 

 Adviseren, gevraagd en ongevraagd 

 Wetgeving, beleid, praktijk 

 Jaarlijkse rapportage over mensenrechten in Nederland 

 Individuele klachtbehandeling 
 alleen op het terrein van gelijke behandeling  

 Onderzoek 

 Voorlichting 

 ‘Stimuleren en coördineren van onderwijs over 

mensenrechten’ 
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Maar wat zijn mensenrechten? 

 

 Eerst ‘n filmpje: 

 http://www.youtube.com/watch?v=Ju2b2vuaDL8  
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 Eerste zitting VN Commissie voor de Mensenrechten 

jan. 1947: 18 leden, ondermeer Marga Klompé. 

 Drafting Committee UVRM: Peng-chun Chang (China), 

Charles Malik (Libanon), Eleanor Roosevelt (VS), John 

Humphrey (Canada/VN) + Australië, Chili, SU, 

Frankrijk, VK. 
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Wat zijn mensenrechten? 



Wat zijn mensenrechten? 
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Uitbouw mensenrechten: VN 

 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

 Int. Verdrag Burger- en Politieke Rechten 

 Int. Verdrag Economische, Sociale en Culturele Rechten 

 Kinderrechtenverdrag 

 Vrouwenverdrag 

 Verdrag tegen Racisme 

 Verdrag inz. de rechten van personen met een handicap 

 

 Rapportage en bespreking met toezichthoudend comité 

 Individueel klachtrecht (IVBPR en CEDAW) 

 Speciale Rapporteurs over versch. onderwerpen 

 VN-Mensenrechtenraad 
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Uitbouw mensenrechten:  

Raad van Europa 

 

 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

 Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 

Straatsburg 

 

 Na uitputting nationale rechtsmiddelen 

 Bindende uitspraken, directe werking 
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De (meer)waarde van mensenrechten  

 Spelregels voor democratische rechtsstaat 

 Hebben stevige, internationale basis (universeel) 

 Beschermen tegen macht van de staat (negatieve 

verplichting) 

 Garanderen leven in menselijke waardigheid 

 Leggen overheden verplichtingen tot bepaalde 

inspanningen op (positieve verplichting, zorgen voor) 

 Iedereen kan er beroep op doen (empowerment): jezelf 

en de ander, dichtbij en ver weg. 
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Internationale verdragen: KRV, IVESCR 

Grondwet 

Wet PO/VO 

Toezichtkader 

Burgerschap en 

sociale integratie 

Schoolpraktijk 



Mensenrechten in Nederland 
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Passend onderwijs en mensenrechten 

Wet Gelijke Behandeling H/CZ 

 
 School onderzoekt mogelijkheid ‘doeltreffende 

aanpassing’ voor leerlingen met een beperking 

 

 Discriminatie op grond van een beperking verboden bij: 

 de toegang tot het onderwijs  

 het aanbieden van onderwijs 

 het afnemen van toetsen 

 het afronden van onderwijs 

 de toegang tot loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting 

(beroepsonderwijs) 

 het geven van loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting 

(beroepsonderwijs) 
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Zwarte Piet 

 Zwarte Piet heeft discriminerende aspecten 

 School moet zorgen voor een discriminatievrije 

schoolomgeving 

 Actie ondernemen om Zwarte Piet op school te ontdoen 

van discriminerende aspecten 
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Kinderen en vreemdelingenrecht 

 Alle kinderen die zich in Nederland bevinden hebben 

recht op onderwijs (art.2 1e Prot. EVRM, art. 13 IVESCR, 

art. 28 Kinderrechtenverdrag) 

 Dus ook voor kinderen zonder verblijfsrecht 

 

 Vanaf 1 september 2014 komen gezinnen met 

minderjarige kinderen niet meer in de cel als zij op 

Schiphol asiel aanvragen. Maar naar een open 

aanmeldcentrum in Ter Apel. De kinderen kunnen nu in 

vrijheid hun asielprocedure doorlopen. 

 

16 



17 



Internationale verplichting 
 Artikel 29 Kinderrechtenverdrag 

1. De Staten die partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind 

dient te zijn gericht op: 

a) de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en 

geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind; 

b) het bijbrengen van eerbied voor de rechten en fundamentele vrijheden 

van de mens, en voor de in het Handvest der Verenigde Naties vastgelegde 

beginselen; 

c) het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn eigen 

culturele identiteit, zijn taal en culturele waarden, voor de nationale 

waarden van het land waar het kind woont, het land waar het is geboren, en 

voor andere beschavingen dan de zijne; 

d) de voorbereiding van het kind op het dragen van verantwoordelijkheid in 

een vrije samenleving, in de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, 

gelijkheid van geslachten, en vriendschap tussen alle volken, etnische, 

nationale en godsdienstige groepen en personen behorend tot de 

oorspronkelijke bevolking; 

e) het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving. 
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 Kinderrechtencomité: Nederland moet ‘moeite doen om 

ervoor te zorgen dat het Verdrag breed bekend is onder 

volwassenen en kinderen. In dit kader raadt het Comité aan om 

een systematisch trainingsprogramma op te zetten in de principes 

en bepalingen van het Verdrag voor kinderen, ouders en alle 

professionals die voor en met kinderen werken (..) en om ervoor te 

zorgen dat mensen- en kinderrechteneducatie in elk niveau in het 

schoolcurriculum wordt opgenomen.’ 

 

 Staatssecretaris OCW: Mensenrechteneducatie is al onderdeel 

van burgerschapsonderwijs en scholen mogen zelf bepalen hoe ze 

dat invullen. In 2015 initiatieven ondersteuning scholen: 

interactief informatiepunt + toekomstgericht curriculum: ‘Er is 

behoefte aan een moreel kompas’. 
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Jongeren weinig kennis kinder- en 

mensenrechten 

 

 2009: 39% Ned. jongeren heeft van kinderrechten 

gehoord (in EU gemiddeld 65%; onderzoek Europese Cie) 

 2012: slechts 19% (onderzoek NJR) 

 43% alleen globale kennis politieke en maatschappelijke 

instellingen (Vlaanderen, VK en Denemarken veel 

beter). 

 

 Jammer, want iedereen heeft ermee te maken! 
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Mensenrechteneducatie (MRE) 

 Onderwijs over mensenrechten: kennis en begrip van 

mensenrechtennormen, beginselen en verdragen en ook 

de onderliggende waarden; 

 Onderwijs door mensenrechten: leren door inclusieve, 

participerende en democratische methodes die de 

rechten van zowel docenten als leerlingen respecteren; 

 Onderwijs voor mensenrechten: onderwijs waarbij 

mensenrechten in de praktijk worden gebracht, dat 

mensen in staat stelt hun rechten te genieten en uit te 

oefenen en om die van anderen te respecteren en 

ervoor op te komen. 
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Leerlingcompetenties 

 Kennis: hoe zijn mensenrechten ontstaan, waarom zijn 

ze ook belangrijk in Nederland, wat als mensenrechten 

met elkaar ‘botsen’? 

 

 Houding: respect tonen voor jezelf en de waardigheid 

van de ander, je betrokken voelen bij je directe maar 

ook wijdere omgeving. 

 

 Vaardigheden: om kennis en houding in te zetten in het 

dagelijks leven, dus kritische vragen stellen, de juiste 

informatie verzamelen, discussiëren a.h.v. argumenten, 

samenwerken, verantwoordelijkheid nemen. 
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MRE en burgerschaponderwijs 

 MRE: focus op brede spectrum van mensenrechten en 

fundamentele vrijheden in het hele leven 

 

 Burgerschap: focus op democratische rechten en 

verantwoordelijkheden en actieve participatie 

 

 Veel overeenkomsten in doelstellingen en praktijk 
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Beelden bij MRE (terminologie) 

 Is erg juridisch 

 Gaat alleen over mensenrechten ver weg 

 Alleen voor kwalificatie, geen socialisatie 

 Niet nog meer educatie, we hebben al genoeg te doen 

 Wel impliciet aandacht, niet expliciet 

 Toegevoegde waarde? 

 Aanpak afhankelijk van schooltype en schoolvisie 

 Aha-erlebnis: natuurlijk, dat gaat ook over 

mensenrechten! 

 

Kansrijk maar niet zonder slag of stoot 
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Hoe? Schoolniveau… 

 Verbinden kernwaarden van de school aan 

mensenrechten en beginselen als gelijkheid, respect, 

participatie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid: 

 

 input voor pedagogisch schoolklimaat 

 diepgang schoolvisie 

 kapstok voor maatschappelijke opdrachten als 

burgerschap, pestbeleid, diversiteit, passend 

onderwijs 

 rode draad door hele schoolcarrière  
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..en klas- en leerlingniveau 

 Klimaat in de klas: methodiek, rol van de leraar 

 

 Rode draad in pedagogische aanpak en concrete lessen 

 

 Competentieontwikkeling leerling: vaardigheden, 

houding en kennis 

 

 Activiteiten binnen / buiten vakken (jaarlijkse 

themaweek/dag, maatschappelijke stage) 
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Leernetwerken 2015-2016 

 Bewustwording betekenis van mensenrechten op school 

 

 In de praktijk, bijv.: 

 schoolvisie onder de loep nemen 

 experimenteren met activiteiten 

 onderzoek doen naar MRE binnen de school 

 uitwisselen, van elkaar leren 

 goede voorbeelden verzamelen 

 olievlekwerking 
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Aan de slag 

28 



Dank voor uw aandacht! 

Emile Hofhuis 

Jonneke Naber 
 

College voor de Rechten van de Mens 

Kleinesingel 1-3 

Postbus 16001 

3500 DA  Utrecht 

T 030 8883 888 

E j.naber@mensenrechten.nl  

www.mensenrechten.nl 
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