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29 maart 2012: Onderwijsconferentie ‘Kinderrechten Basis voor Burgerschap’   
 
Kinderrechten en mensenrechten vormen een prima basis voor het Nederlandse 
burgerschapsonderwijs. Vlak voordat de Onderwijsraad advies uitbrengt over burgerschap 
presenteren het SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, en het Platform 
Mensenrechteneducatie een vernieuwd leerplan burgerschap waarin beide een integrale 
plaats innemen. 

Barbara Oomen, voorzitter van het Platform Mensenrechteneducatie: ‘Kinderrechten en 
mensenrechten horen thuis in het Nederlands onderwijs, in lijn met het –internationale- wettelijk 
kader. Dit leerplan laat duidelijk zien hoe je hier al jong mee kunt beginnen; kinderrechten horen 
echt in het primair onderwijs, net als de mensenrechten in het voortgezet onderwijs.’ 

Het plan omvat ook een leermiddelenanalyse. Deze laat zien dat mensen- en kinderrechten relatief 
weinig aandacht krijgen. Zo schenken veelgebruikte methoden in het voortgezet onderwijs wel 
aandacht aan de 19e-eeuwse Verklaring van de Rechten van de Burger maar niet aan de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of de verdragen die daarop gebaseerd zijn 
zoals het Kinderrechtenverdrag. En een populaire geschiedenismethode voor het primair onderwijs 
behandelt wel thema’s als slavernij, de Verenigde Naties, de Tweede Wereldoorlog, kinderarbeid, 
leerplicht en doodstraf maar behandelt nergens het onderliggend idee van de mensenrechten. 

Barbara Oomen: ‘Dit beeld is herkenbaar: Nederlandse kinderen leren weinig over mensenrechten, 
en dit zie je ook terug in vergelijkend onderzoek. Dit terwijl Nederland hier door de Verenigde Naties 
en de Raad van Europa vaak op aan is gesproken. Het rechtvaardigt de oproep vanuit de Tweede 
Kamer voor een thema-inspectie naar mensenrechtenonderwijs: deze onderwerpen horen écht in 
ons onderwijs en bieden ook een prima basis voor het burgerschapsonderwijs.’   

Achtergrond 
Op verzoek van de ministers van Onderwijs en van Buitenlandse Zaken hebben SLO en het 
Platform Mensenrechteneducatie het kaderleerplan mensenrechteneducatie en burgerschap 
ontwikkeld en is een leermiddelenanalyse uitgevoerd. Beiden worden op 29 maart gepresenteerd in 
het Nutshuis in Den Haag tijdens het inspiratiediner ‘Kinderrechten: Basis voor Burgerschap’. 
Audrey Osler, internationaal expert op het gebied van burgerschap en mensenrechteneducatie, is 
een van de speciale gasten tijdens de bijeenkomst.  
 
--------------------------- 
Noot voor de pers/ niet voor publicatie: de bijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 maart 2012 
van 18-22 uur in het Nutshuis in Den Haag. In verband met het beperkt aantal beschikbare plaatsen 
is aanmelding verplicht. Meer info/ aanmelden via: Nathalie van Loon: 06 -27123811, 
info@decampagnewinkel.nl. 


