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Voorstelling van de partners

Het project School for Rights-Kinderrechtenscholen omvat zes organisaties 
– Plan International België, VIA Don Bosco, KIYO, Djapo, UNICEF, Echo 
Communications – die het project in goede banen leiden.

Djapo – Djapo is een educatieve organisatie die kinderen en jongeren keuzes 
wil leren maken voor een duurzamere wereld en combineert denkvaardig-
heden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken 
met duurzaamheidsthema’s zoals water, klimaat, handel en afval. KRKinderen 
en jongeren participeren op die manier aan hun recht op een fijn leven op een 
gezonde planeet.. Contact: Ortolanenstraat 6 – 3010 Kessel-Lo, 016 29 21 27, 
info@djapo.be, www.djapo.be

Echos-Communication – Echos Communication is een Belgische ngo, die 
actief is in België, Senegal en Marokko. Zij streeft naar een versterking van de 
relaties tussen de actoren in een bepaald gebied (lokale overheden, de maat-
schappij), in een dynamiek van internationale wederkerigheid. Ons doel is om 
het lokale bestuur en de lokale ontwikkeling te verbeteren en een bijdrage te 
leveren aan de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Wij trachten o.a. 
jongeren tussen 14 en 26 jaar te ondersteunen in het zoeken naar antwoorden 
op mondiale vraagstukken en bij de mobilisatie in het kader van burgerpartici-
patie. Contact: Verte Voie, 20, 1348 Louvain La Neuve, 010 24 80 69,  
www.echoscommunication.org

KIYO – KIYO empowert kinderen en jongeren zodat ze in staat zijn hun leven 
in eigen handen te nemen om zo hun rechten waar te maken. Samen met haar 
partners versterkt KIYO de persoonlijke ontwikkeling en de technische vaardig-
heden van kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen ze als actieve wereldbur-
gers positieve veranderingen op gang brengen, zowel bij henzelf als op het 
niveau van de samenleving. Contact: The Impact House -20, Joseph II-straat, 
1000 Brussel, +32 (0) 491 25 15 15, info@kiyo-ngo.be, www.kiyo-ngo.be

Plan International Belgique – Plan International België is een onafhanke-
lijke Belgische ngo die over de hele wereld kinderrechten en gelijkheid voor 
meisjes verdedigt. We zijn lid van Plan International. Sinds 1983 helpen we 
kinderen en jongeren om zelfstandiger in het leven te staan. We geven hen de 
mogelijkheid hun toekomst te veranderen. We zorgen ervoor dat meisjes van 
bij de geboorte dezelfde kansen krijgen als jongens: naar school gaan of een 
beroepsopleiding volgen, een degelijke job, inspraak hebben en verandering 
brengen in hun maatschappij, zelf beslissen over hun leven en hun lichaam en 
zich vrij van geweld ontplooien. Contact: Ravensteingalerij 3B5, 1000 Brussel, 
tel.: 02 504 60 00, info@planinternational.be, www.planinternational.be

mailto:info%40djapo.be?subject=
http://www.djapo.be
http://www.echoscommunication.org
mailto:info%40kiyo-ngo.be?subject=
http://www.kiyo-ngo.be
mailto:info%40planinternational.be?subject=
http://www.planinternational.be
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UNICEF – UNICEF België is een stichting van openbaar nut die opkomt voor 
de rechten van ieder kind, overal ter wereld. Het Belgisch Nationaal Comité 
voor UNICEF maakt deel uit van en vertegenwoordigt het United Nations 
International Emergency Fund (UNICEF). De belangrijkste missie van UNICEF 
is ervoor te zorgen dat de rechten van het kind gerespecteerd en bevorderd 
worden. Dit doet de organisatie op basis van het Internationaal Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind. Naast beleidsbeïnvloeding en fondsenwerving zijn 
onderwijs, kinderrechteneducatie en burgerschapseducatie belangrijke pijlers 
voor UNICEF België. Daarom willen we kwaliteitsvol en praktisch educatief 
materiaal rond kinderrechten creëren en aanbieden aan kinderen, jongeren, 
ouders, onderwijsprofessionals en al wie zich hierin wil verdiepen. Contact: 
Keizerinlaan 66 - 1000 Brussel, 02 230 59 70, info@unicef.be, www.unicef.be/fr

VIA Don Bosco – VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs-
instellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-
Amerika steunt. Al bijna 50 jaar biedt VIA Don Bosco pedagogische en 
financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale en 
professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van de 
projecten. Zo helpen ze hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats 
op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen ze bruggen tussen scholen in 
België en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een 
rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen. Contact: Guldendallaan 90 - 1150 Brussel, 02 
427 47 20, info@viadonbosco.org, www.viadonbosco.org

DGDE – DGDE staat voor Délégué général aux droits de l’enfant in de Franse 
Gemeenschap. Deze organisatie verdedigt en waakt over kinderrechten en de 
belangen van kinderen in Wallonië en Brussel. Jongeren onder de 18 jaar van 
wie de rechten worden geschonden, kunnen met hun klacht terecht bij de 
DGDE. De DGDE is door de Franse Gemeenschap gemachtigd om de rechten 
van het kind te bevorderen, de correcte toepassing van de wetgeving met 
betrekking tot kinderen te verifiëren, klachten over schendingen van kinder-
rechten te ontvangen en aanpassingen aan de wetgeving voor te stellen voor 
een betere bescherming van kinderen. Contact: Délégué général aux droits de 
l›enfant, Birminghamstraat 66 - 1080 Brussel, 02 223 36 99, dgde@cfwb.be,    
www.dgde.cfwb.be

KRC – Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat detecteert signalen van 
kinderen, jongeren en professionals. Het bemiddelt, onderzoekt klachten en 
adviseert het beleid. Altijd met het oog op de naleving en toepassing van 
kinderrechten in Vlaanderen. Contact: Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, 02 552 
98 00, kinderrechten@vlaamsparlement.be, www.kinderrechtencommissariaat.be

mailto:info%40unicef.be?subject=
http://www.unicef.be/fr
mailto:info%40viadonbosco.org?subject=
http://www.viadonbosco.org
mailto:dgde%40cfwb.be?subject=
http://www.dgde.cfwb.be
mailto:kinderrechten%40vlaamsparlement.be?subject=
http://www.kinderrechtencommissariaat.be
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Voorwoord

“ Er is eigenlijk geen andere manier om onderwijs te voorzien dan door te 
vertrekken van kinderrechten; het is ontzettend belangrijk om steeds alert 
te zijn voor kinderrechten; het kader van KR bewust gebruiken in onderwijs 
kan het verschil maken, KR mogen geen optie zijn maar moeten een 
voorwaarde zijn; KR vormen de brug naar actief burgerschap. “ 

directeur BS De Kleine Prins Menen

“Vaak worden het recht op vrije meningsuiting en het recht 
op participatie tegen elkaar afgewogen. Maar we moeten er 
in eerste instantie naar streven de meningsuiting mogelijk te 
maken. Vrije meningsuiting houdt in dat er uitwisselingsmo-
menten worden aangeboden, momenten waarop de kinderen 
hun mening kunnen geven over de algemene werking van de 
klas, de keuze van projecten enz. Daarna moet de participatie 
de daad bij het woord voegen. Zij moet actief worden beoefend 
en de leerlingen, leerkrachten en andere leden van de onder-
wijswereld aan het werk zetten rond specifieke projecten. Het 
recht op vrije meningsuiting en het recht op participatie staan 
centraal in het Verdrag van 1989. De Rechten van het kind 
zijn een nuttig instrument voor de verbetering van de relaties 
binnen de schoolgemeenschappen, omdat de Rechten van het 
kind specifiek ontvankelijk zijn voor de 
belangen van ieder kind, iedere leerling. 
Maar de manier waarop zij zijn verwoord 
in het Verdrag suggereert een collectief, 
een gemeenschap waarin deze kinder-
rechten kunnen worden toegepast.” 

Bernard De Vos, Délégué général aux Droits 
de l’enfant

”Voor mij betekent kinderrechteneducatie dat kinderen en 
jongeren begrijpen wat hun rechten zijn en dat zij die kennen. 
Maar ook dat zij die kunnen toepassen op hun eigen leven, op 
hun eigen situatie, thuis of op school. Dat 
zij leren beoordelen of hun rechten worden 
gerespecteerd. Dat zij weten wanneer hun 
rechten worden geschonden en dat zij 
beter kunnen beoordelen wanneer zij een 
bepaalde situatie moeten melden bij de 
school, bij het CLB, of bij hun leerkracht.”

Caroline	Vrijens, Kinderrechtencommissaris
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1. Kinderrechteneducatie

 “Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen de kennis en vaardigheden 
verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder 
andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, 
mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en 
geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit 
en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.” – SDG 4.7.

1.1. Wat betekent kinderrechteneducatie ?

Kinderrechteneducatie (KRE) is een vorm van onderwijs die de rechten van kinderen omvat zoals 
opgesteld in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, om kinderen en jongeren te helpen 
hun rechten en die van hun leeftijdsgenoten te kennen, toe te passen en te bevorderen. Deze 
benadering van het onderwijs, met een vakoverschrijdende integratie van de kinderrechten in het 
dagelijkse schoolleven, zorgt voor een omgeving waarin de kinderen en jongeren zich bewust 
worden van hun eigen belang en het belang van hun mening. Deze vorm van onderwijs is erop 
gericht hen in staat te stellen hun rechten uit te oefenen door de daad bij het woord te voegen1.

Hoe	verloopt	de	kinderrechteneducatie	in	de	praktijk? Kinderrechteneducatie is een omvat-
tend proces, gestoeld op het principe dat de leerlingen moeten leren over hun rechten, dankzij 
hun rechten en voor hun rechten!

1  Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding van de Verenigde Naties (2019). Renforcer l’état de droit par l’éducation: 
guide de l’intention des décideurs politiques.

https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Guide_for_Policymakers_French.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Guide_for_Policymakers_French.pdf
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 . Leren OVER de rechten van het kind = Wat? Kinderen en jongeren worden vertrouwd 
gemaakt met het Verdrag inzake de rechten van het kind. Zij kennen hun rechten en 
verantwoordelijkheden en hebben inzicht in de normen, de waarden en de principes 
die ten grondslag liggen aan elk van deze rechten. . Leren DOOR de rechten van het kind = Hoe? De methode is even belangrijk als 
de inhoud. Wanneer kinderen en jongeren persoonlijk ervaren wat kinderrechten 
inhouden, worden zij zich ten volle bewust van het belang ervan voor hun eigen leven 
en dat van anderen. . Leren VOOR de rechten van het kind = Waarom? Door met de kinderen en jongeren 
te werken rond waarden zoals non-discriminatie, verantwoordelijkheidszin, gelijkheid 
en respect, helpen wij hen inzicht te verwerven in hun omgeving, zodat zij actieve 
wereldburgers kunnen worden die opkomen voor hun eigen rechten en die van hun 
leeftijdgenoten in België en daarbuiten.

KRE en Wereldburgerschapseducatie – Een stevig fundament voor rechtvaardigheid. 
Kinderrechten en bij uitbreiding mensenrechten zijn de fundamenten waarop onze demo-
cratie gebouwd is. Ze bieden onze kinderen en jongeren een waardenkader aan om zich 
te ontwikkelen tot actieve burgers die deelnemen aan de samenleving en die actief mee 
bouwen aan de maatschappij van morgen.

Als we kinderen laten kennismaken met hun eigen rechten – en dus ook die van anderen 
– leren ze van kleins af aan om deze rechten op een respectvolle manier te verdedigen 
(emancipatie) en om op te komen voor de rechten van anderen (empathie). Het besef 
dat deze rechten gelden voor alle kinderen in de wereld – kinderrechten zijn immers 
universeel – stimuleert kinderen en jongeren om solidair te zijn met hun leeftijdsgenoten 
op andere plaatsen in de wereld en te streven naar meer (globale) rechtvaardigheid.

1.2. Kinderrechteneducatie, hoe?

Kinderrechteneducatie begint met een individuele verandering met als doel een meer alge-
mene respons die zal leiden tot sociale verandering. Om dit te bereiken moeten verschillende 
aandachtspunten worden aangepakt, zoals opleiding in plaats van louter informatie, het belang 
van actieve en doeltreffende participatie, maar ook de ontwikkeling van positieve attitudes .Dat 
gebeurt via het werk rond het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en alles wat daarin vervat 
zit.

Informeren maar vooral vormen

Volgens artikel 42 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind moet ieder kind, iedere 
jongere, zonder onderscheid van leeftijd of discriminatie, worden voorgelicht over zijn rechten, 
om die te kunnen opeisen en af te dwingen. Maar los van deze nood aan informatie zorgt de 
vakoverschrijdende integratie van kinderrechten in het onderwijs voor een meer gastvrije, inclu-
sieve en eerlijke omgeving voor iedereen. Hoewel kinderrechteneducatie gebaseerd is op het 
informeren van kinderen en jongeren over hun rechten, vereist dit meer dan eenvoudige eenma-
lige informatie. Er moet immers een onderscheid worden gemaakt tussen informatie over de 
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rechten van het kind en vorming (of educatie) inzake de rechten van het kind2. De specifieke aard 
van kinderrechteneducatie ligt in de mate en het centrale karakter van participatie: kinderen en 
jongeren kunnen interageren vanuit hun rechten om ze volledig te kunnen begrijpen; daarom is 
een eenvoudige les niet voldoende, leerlingen moeten hun rechten in hun dagelijks leven, in de 
schoolomgeving, kunnen ervaren.

“We deden al heel wat dingen, maar doen die nu doelbewuster. Door een traject van langere 
duur beklijft de bewustwording bovendien meer. Het is in onze schoolcultuur, in onze visie 
binnen gesijpeld. Dat is blijvend. Na een eenmalige bijscholing zou het snel weer verwaterd 
zijn.” “We deden al heel wat dingen, maar doen die nu doelbewuster. Door een traject van 
langere duur beklijft de bewustwording bovendien meer. Het is in onze schoolcultuur, in 
onze visie binnen gesijpeld. Dat is blijvend. Na een eenmalige bijscholing zou het snel weer 
verwaterd zijn.” 

Elke Moeskops, directeur van de school De Cocon

Actieve en effectieve participatie versterken

Dit is een centrale fase in de uitwerking van kinderrechteneducatie. Leerlingenparticipatie binnen 
de schoolomgeving vormt een cruciaal element voor de realisatie van kinderrechten. Een onder-
zoek3 van Plan International en Méthos wijst uit dat jongeren nood hebben aan waarachtige 
uitwisseling, waarin zij de ruimte krijgen om te communiceren, in dialoog te gaan, maar ook 
om verantwoordelijkheid te nemen en mee acties te dragen en uit te voeren. Het gaat om een 
holistisch model, waarin zij continu en concreet worden geraadpleegd en betrokken. Het belang 
van hun stem is ook een element dat we terugvinden in de sociale netwerken, die niet alleen 
een element voor internationale bewustwording vormen, maar die, wanneer ze gebruikt worden 
door organisaties, een echte maar ook menselijke en relationele werkelijkheid weerspiegelen, in 
plaats van gewoon een officiële communicatie.

“In onze academie, gedurende de tekenles, zijn de kinderen echt vrij om in te gaan op wat 
de leerkracht aanbiedt en daar hun eigen ding mee doen.” Als dat eens een keer niet lukt 
of als ze hun dag niet hebben, zijn ze vrij om met dat nieuwe stuk een heel ander verhaal te 
maken. Dat werkt echt motiverend.” 

Corina, moeder van Stan 9 jaar

2  CODE (2019). L’éducation aux droits de l’enfant à l’école: La situation en Fédération Wallonie-Bruxelles.
3  Méthos & Plan International België (2021). Jongeren en internationale solidariteit: hoe werkt dat vandaag?

http://www.lacode.be/IMG/pdf/CODE_Etude_Education_Droits_Enfant_Ecole_2019.pdf
https://www.planinternational.be/sites/default/files/methos_report_international_solidarity.pdf
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Specifieke methodieken en instrumenten geven kinderen van alle leeftijden de kans om zich 
grondig te informeren over een onderwerp waarover hun mening wordt gevraagd. Dit stelt hen 
in staat om zich een mening te vormen. Die mening wordt gehoord en meegenomen in de 
formulering van een antwoord. Het is belangrijk om te luisteren naar kinderen en jongeren en 
hun mening mee te nemen, rekening houdend met hun maturiteit. Leerlingen het woord geven 
aangaande schoolse kwesties, hen meer kansen bieden om hun mening te geven of een systeem 
van schoolbeleid uitwerken zijn enkele voorbeelden van manieren om de leerlingen concreter te 
betrekken bij een actief, doordacht en onderbouwd proces: de leerlingen krijgen zo vaker de 
kans om hun recht op participatie structureel uit te oefenen, rond thema’s die hen rechtstreeks 
aanbelangen. Hun mening vragen en hier rekening mee houden bij de eindbeslissing zorgt voor 
een betere naleving van de uiteindelijke oplossing, omdat zij nauwer aansluit bij de behoeften 
van de leerlingen. Deze werkwijze leidt tot een benadering van participatie op basis van infor-
meren, bespreken, beslissen en uitvoeren, waarbij leerlingen betrokken zijn in iedere stap van 
het proces. Dit leidt tot actieve en effectieve participatie.

Een positieve houding ontwikkelen aan de hand van 
het Verdrag en zijn concepten en principes

Via kinderrechteneducatie voelen kinderen en jongeren zich verantwoordelijk 
en betrokken bij het het respecteren van, het opkomen voor en het investeren in 
kinderrechten.

“Kinderrechten zijn ook nuttig in het kader van schijnbaar minder belangrijke 
zaken, en ze zijn interessant voor de school wanneer educatie verder gaat dan 
gewoon informeren, verder dan gewoon bewust maken, als kinderrechten op 
dagelijkse basis worden beleefd door de kinderen en de schoolgemeenschap.” 

Bernard De Vos, DGDE

Respecteren, opkomen en investeren in – Drie basisacties voor kinderrechten

Door kinderen te leren over kinderrechten, help je hen bij het ontwikkelen van de specifieke 
waarden, het gedrag en de vaardigheden die ze nodig hebben om hun rechten te verdedigen 
en om te zetten in de praktijk. Op deze manier leren kinderen en jongeren samenwerken, hun 
verantwoordelijkheid op te nemen en op te komen voor zichzelf en anderen. Ze ontdekken de 
rijkdom van diversiteit door na te denken over verschillen en gelijkenissen. En ze leren respect op 
te brengen voor en solidariteit te tonen met anderen. Om kinderrechten succesvol toe te passen, 
moeten drie basisvoorwaarden vervuld zijn:

 . Respecteren – Je weet welke rechten kinderen en jongeren hebben. Je respecteert 
en past deze rechten zelf toe in je dagelijkse klaspraktijk en je omgang met leerlingen 
in de school.

 . Investeren – Je probeert er mee voor te zorgen dat alle kinderen en jongeren de 
rechten van de anderen binnen de school en daarbuiten respecteren en toepassen.

 . Opkomen – Je promoot kinderrechten zodat anderen ze ook respecteren met als 
doel ervoor te zorgen dat alle kinderen van hun rechten kunnen genieten. Zowel 
binnen de school als daarbuiten.

Zin om experts 
te horen over dit 
onderwerp? Volg 
de QR code
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Universaliteit, rekenschap en ondeelbaarheid – de basisprincipes van het Verdrag

 . Universaliteit – Kinderrechten: overal ter wereld, vandaag en morgen

Kinderrechten zijn universeel: ze zijn van toepassing op alle kinderen tussen 0 en 18 
jaar. Hier, elders in de wereld, vandaag en ook morgen. Kinderen en jongeren hebben 
vandaag rechten omdat ze volwaardige personen zijn, net als volwassenen. Hun 
rechten moeten gerespecteerd en verdedigd worden om zo een duurzame, solidaire 
samenleving te creëren waarin iedereen een plaats vindt. Het Kinderrechtenverdrag 
beschouwt de rechten van het kind als één geheel. Alle kinderrechten zijn van even 
groot belang, en ze zijn onderling afhankelijk. Het recht van kinderen om mee te 
beslissen over hun leven, maakt eveneens deel uit van het Kinderrechtenverdrag.

 . Rekenschap – Welke rol spelen overheid en staat?

Wanneer kinderen of jongeren ervaren dat hun rechten geschonden worden of in 
gevaar zijn, moeten zij dat ergens kunnen melden: bij hun ouders, op school, bij 
justitie. De klacht moet concrete gevolgen krijgen. We dragen de verantwoordelijkheid 
om hun rechten te verdedigen en te zorgen dat ze gerespecteerd worden.

Op staatsniveau moet België zich te allen tijde kunnen verantwoorden over het gevoerde 
beleid ten aanzien van de rechten van het kind. De kinderrechtencommissaris ziet 
toe op het beschermen van de rechten en de belangen van kinderen in België. De 
Délégué général aux droits de l’enfant en het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat 
detecteren signalen van kinderen, jongeren en professionals. Zij bemiddelen, onder-
zoeken klachten en adviseren het beleid. Altijd met het oog op de naleving en toepas-
sing van de kinderrechten. Ook binnen een schoolcontext is het belangrijk om een 
klachtenprocedure te installeren voor het geval bepaalde kinderrechten niet of onvol-
doende worden nageleefd.
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 . Ondeelbaarheid	–	De	rechten	van	het	kind:	één	geheel	en	onderling	afhankelijk

Het Internationale Verdrag van de Rechten van het kind is: universeel (geldig voor 
alle kinderen en jongeren), onvervreemdbaar (je kan geen rechten ontnemen aan 
een kind), ondeelbaar (alle rechten zijn even belangrijk). Het gaat om een juridisch 
bindende tekst die van toepassing is op internationale schaal en die alle kinderrechten 
groepeert. Het verdrag bevat burgerrechten (vb. het recht op nationaliteit, op een 
naam, een land, een identiteit en op geboorteregistratie), politieke rechten (vb. het 
recht op vrije meningsuiting, het recht om gehoord te worden), economische rechten 
(vb. het recht op bescherming tegen uitbuiting of kinderarbeid), sociale rechten (vb. 
recht op onderwijs) maar ook culturele rechten (vb. het recht op vrije tijd en spelen)

Alle kinderrechten moeten op gelijke voet behandeld worden. Ze zijn stuk voor stuk 
even belangrijk. Om het de overheid makkelijker te maken, is het Kinderrechtenverdrag 
opgedeeld in drie categorieën, met in totaal de 54 artikelen van het Verdrag. Deze 
opdeling is gebaseerd op het principe van de “3 P”: Protection, Performance en 
Participation. Zo worden de rechten gegroepeerd onder de «3 P’s», naargelang het 
gaat om het recht om beschermd te worden, het recht om geholpen of verzorgd te 
worden, onderwijs te krijgen, en het recht van het kind/de jongere om gehoord te 
worden over wat hem/haar aanbelangt.4

1.3. Onderwijs op basis van de rechten van het kind, 
waarom?

Het belang van kinderrechteneducatie ligt in haar holistische aanpak, die een positieve impact 
heeft, niet enkel op individueel niveau of op dat van een school, maar ook in een ruimer kader 
door kinderen en jongeren in staat te stellen een open blik op de wereld en een breder burger-
schap te ontwikkelen. Wat ook een effect heeft op de samenleving in het algemeen.

Een positieve individuele ontwikkeling 

De voordelen van deze aanpak reiken verder dan de schoolomgeving: kinderen en jongeren 
ontwikkelen communicatievaardigheden en worden gemotiveerd om zich in te zetten voor 
de maatschappij via initiatieven voor de bevordering en het respecteren van kinderrechten. 
Kinderrechteneducatie zorgt voor de ontwikkeling van emancipatie (ik), empathie (jij) en solidari-
teit (wij) van kinderen/jongeren:

 . Emancipatie – Ik, als persoon, heb rechten en kan ervoor opkomen; . Empathie – Jij, ook als persoon, jij hebt rechten en ik kan jouw rechten mee realiseren; . Solidariteit – Wij kunnen samen reageren als kinderrechten niet gerespecteerd worden, want 
wij hebben rechten.

Door de rechten van het kind te integreren in alle niveaus van het onderwijs of de instelling (klas, 
school, schoolreglement…) ontstaat een rode draad, een ankerpunt voor het hele schooltraject 
van de leerling. Op die manier kunnen leerlingen op praktische wijze experimenteren met hun 
rechten en inzien dat het Verdrag inzake de Rechten van het Kind universeel, onvervreemdbaar 
en ondeelbaar is. Wanneer kinderen opgroeien in een klimaat van wederzijds respect, ervaren 

4  CODE (2014). La Convention relative aux droits de l’Enfant : un contenu toujours nécessaire !

https://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_CIDE_un_contenu_toujours_necessaire.pdf
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ze aan den lijve wat kinderrechten zijn. De integratie van de rechten van het kind in de werking 
van de school zorgt voor positieve veranderingen binnen de schoolomgeving: versterking van het 
zelfvertrouwen van de leerlingen, minder vooroordelen en stereotypen, meer voldoening voor 
de leerkrachten, betere academische resultaten, meer aandacht en respect, minder frustratie...

Evenwicht tussen kennis, emotie en gedrag. De school is de perfecte oefenplaats om vaardig-
heden van kinderen en jongeren te stimuleren en te ontwikkelen. Dat kan op elke leeftijd en 
in elke onderwijsvorm, weliswaar op maat van de noden, de context en het onderwijsniveau. 
Essentieel daarbij is een goed evenwicht tussen hoofd, hart en handen: kennis kan niet losge-
koppeld worden van sociaal-emotionele vaardigheden en gedrag.

WAAROM    
leren we samen over kinderrechten?

EMANCIPAT
IE

IK

EMPATHIE

JIJ
SOLIDARITE

IT

WIJ

Ik heb 
rechten

Samen verdedigen 
we de rechten van 

anderen

Jij hebt 
rechten

WIJ WILLEN EEN WERELD WAAR ALLE KINDEREN 
VAN ALLE KINDERRECHTEN GENIETEN
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Een gunstig klimaat voor ontwikkeling

Zich engageren voor kinderrechten-
educatie zorgt voor een bredere visie 
op basis van het concrete en juridi-
sche kader van het Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind. Het Verdrag kan 
worden benaderd vanuit diverse invals-
hoeken/benaderingen5, zoals:

 . de socio-emotionele omkadering op 
school, maar ook daarbuiten, . actief engagement zodat leerlingen 
echt belangstelling krijgen voor 
sociale uitdagingen, . mondiale en sociale vorming . intercultureel onderwijs dat kinderen 
en jongeren stimuleert om een posi-
tieve attitude te ontwikkelen ten 
aanzien van de diversiteit van hun 
omgeving, . ontwikkelen van een klimaat van 
respect en gelijkheid via ervarings-
gericht onderwijs.

KRE zorgt ook voor een rode draad 
die de rechten van het kind vakover-
schrijdend integreert in de pedagogi-
sche middelen en methodes, om te 
werken rond thema’s die sowieso sterk 
aanwezig zijn binnen scholen: pest-
gedrag, diversiteit, burgerschap, het 
klimaat, enz. Dankzij deze complemen-
taire visie krijgt de leerling meer vat 
op het belang en de waarde van zijn 
mening in het kader van zijn rechten. 
Kinderrechteneducatie verbetert de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen, net als 
hun vermogen om het woord te nemen of zelfs te debatteren.

“Als ik op mijn kamer zit en er komt ineens iemand binnen, dan zeg ik: hey, ik heb wel recht 
op privacy!” “Als ik op mijn kamer zit en er komt ineens iemand binnen, dan zeg ik: hey, 
ik heb wel recht op privacy!” of “‘Soms zeg ik iets bij mijn vrienden en dan vinden die mijn 
mening raar en dan zeg ik : dat maakt niet uit, ik heb recht op mijn eigen mening.” 

Charlotte, 11 jaar

Kinderrechteneducatie is gebaseerd op een geheel van positieve waarden6, zoals respect voor de 
anderen en hun mening, tolerantie, gelijkheid, behulpzaamheid, veerkracht, empathie, inclusie, 
medeleven... Al deze dimensies dragen ook bij tot een verbetering van het schoolklimaat via 
een betere samenwerking, conflictbeheersing en het samenhorigheidsgevoel binnen de instel-
ling, maar ook tot betere relaties tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en het 
onderwijsteam.

5  KIRECO (2014). Kinderrechteneducatie in het onderwijs.
6  Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding van de Verenigde Naties (2019). Renforcer l’état de droit par l’éducation: guide 

de l’intention des décideurs politiques.

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2018/12/2014-standpunt-kinderrechteneducatie-in-het-onderwijs.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Guide_for_Policymakers_French.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Guide_for_Policymakers_French.pdf
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Maatschappelijk en politiek engagement, op lokaal en 
internationaal vlak7

“Leren over kinderrechten opent het perspectief van de kinderen. De wereld wordt breder. 
Als je dan thuis zit te praten en er komt een bepaald thema aan bod, bijvoorbeeld nu met de 
vluchtelingen, dan beginnen zij daar op een andere manier over te praten. Zij zeggen dan: 
‘die mensen hebben ook rechten.” 

Rein, moeder van 3 kinderen in de GBS De Vlieger

De brede basis van het Kinderrechtenverdrag biedt een sterk en overkoepelend kader voor 
meer specifieke educaties zoals actief burgerschap, mondiale vorming, educatie rond duurzame 
ontwikkeling, vredeseducatie. Kinderrechten verbinden de dagelijkse klaspraktijk, de pedagogi-
sche visie en het schoolbeleid en sluiten aan bij de eindtermen van basis- en secundair onderwijs. 
Op die manier worden kinderen en jongeren zich bewust van hun lokale en mondiale verantwoor-
delijkheid, door de waarden van mondiaal burgerschap te onderschrijven en door deel te nemen 
aan diverse discussies en projecten. Het werken op basis van de rechten van het kind wekt hun 
nieuwsgierigheid en maakt hen bewust van mondiale vraagstukken.

In een recent onderzoek8 van Plan International België en Méthos inzake de mobilisatie van 
Generatie Z komt ook het belang van de link tussen mobilisatie en actie naar voren. Het wijst op 
de behoefte aan concrete en constructieve acties, maar ook aan verankering binnen hun dage-
lijkse realiteit. Vaak lijkt het alsof jongeren en kinderen onverschillig staan tegenover situaties die 
ver van hun bed liggen, maar ze worden gemotiveerd om te reageren wanneer de actualiteit van 
de internationale wereld wordt gekoppeld aan hun directe omgeving! Die link tussen theorie en 
praktijk vormt een centraal element van kinderrechteneducatie. Via deze holistische benadering 
ervaren leerlingen hun eigen rechten in de praktijk, en worden ze zich bewust van het universele 
aspect van kinderrechten, wat helpt om zich te ontwikkelen tot actieve, solidaire en mondiale 
burgers.

Mondiale solidariteit – Bouwen aan mondiale solidariteit

Ondanks het Kinderrechtenverdrag blijft de situatie van kinderen en jongeren overal ter wereld in 
meer of mindere mate zorgwekkend. Ook België maakt zich zorgen. Over de hele wereld stellen 
we schendingen van kinderrechten vast. Via hun lessen kunnen leerkrachten de nodige nuances 
aanreiken opdat kinderen en jongeren met kennis van zaken hun mening kunnen vormen over 
de gepresenteerde situaties, ongeacht het land waar die zich afspelen.

Om kinderrechten ten volle te realiseren, is internationale samenwerking nodig. Wanneer leer-
krachten het universele karakter van kinderrechten integreren in hun lessen, dragen ze recht-
streeks bij aan deze visie van internationale solidariteit.

Met het oog op internationale solidariteit zorgt kinderrechteneducatie ervoor dat kinderen en 
jongeren zich bewust worden van hun eigen rechten en die van kinderen en jongeren in andere 
landen. Leerlingen beseffen dat de rechten van kinderen universeel zijn en als zij zich enga-
geren voor kinderrechten hier en op andere plaatsen in de wereld wordt internationale solidariteit 
gestimuleerd.

7  DRIS & ACODEV (2018). Etude d’impact : perception des enseignant-e-s quant à l’impact des interventions d’éducation à la 
citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) dans l’enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (eindverslag).

8  Méthos & Plan International België (2021). Jongeren en internationale solidariteit: hoe werkt dat vandaag?

https://www.acodev.be/sites/default/files/ressources/dris-acodev-etude_impact_ecms_-rapport_final-v2-2018.09.29.pdf
https://www.acodev.be/sites/default/files/ressources/dris-acodev-etude_impact_ecms_-rapport_final-v2-2018.09.29.pdf
https://www.planinternational.be/sites/default/files/methos_report_international_solidarity.pdf
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1.4.  De kinderrechteneducatie in België

Maar hoe zit het met de situatie in België? Welke plaats neemt kinderrechteneducatie in de 
Belgische wetgeving in?

Vlaanderen

Vlaanderen beschikt niet over een referentiekader voor de implementatie van kinderrechten in 
het schoolbeleid, maar er zijn wel talrijke verwijzingen te vinden naar de rechten van het kind via 
“’wetgevende decreten en teksten. Met name het decreet van 1997 – het Decreet basisonderwijs 
– stelt uitdrukkelijk dat “een school in het geheel van haar werking de internationaalrechtelijke 
en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder 
eerbiedigt”. Die verwijzing naar de rechten van het kind maar ook het continuïteitsbeginsel daarin 
wijzen op de noodzaak van een transversale en holistische integratie van de rechten van het kind 
en de mensenrechten in de werking van de scholen. Er zijn wel degelijk belangrijke elementen die 
een benadering met betrekking tot de rechten van het kind benadrukken. Zo wordt in de nieuwe 
eindtermen gesteld dat ‘Leerlingen het belang van fundamentele mensenrechten en de rechten 
van het kind kunnen illustreren. Zij erkennen dat rechten en plichten complementair zijn’. “de leer-
lingen kunnen het belang illustreren van de fundamentele Rechten van de Mens en de Rechten 
van het Kind. Ze zien daarbij in dat rechten en plichten complementair zijn”. Via verschillende 
decreten streeft de regering niettemin naar een meer inclusieve visie, met name met het decreet 
betreffende de participatie van 2004, dat de actieve deelname van leerlingen aan de ontwikke-
ling van het beleid van hun school regelt. Dat decreet de mogelijkheid om een leerlingenraad op 
te richten per middelbare school. Vanaf september 2022 introduceert de Vlaamse overheid het 
decreet leersteun, een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijs-
behoeften in het gewoon onderwijs: het leersteunmodel, met het oog op een ruimere inclusiviteit 
in het onderwijs.9 Ondanks het gebrek aan leidraad aangaande de toepassing in de praktijk 
geeft de Vlaamse overheid wel een sterk signaal ten gunste van kinderrechteneducatie, door van 
kinderrechten een belangrijke factor in haar wetgeving te maken.

De Franse Gemeenschap

In het onderwijs van de Franse Gemeenschap wordt de kinderrechteneducatie niet expliciet 
belicht. Er zijn wel verwijzingen naar de rechten van het kind in diverse wetgevende teksten.

Hoewel de vermeldingen van de rechten van het kind dun gezaaid zijn, verwijzen zowel het educa-
tieve als het pedagogische project naar de emanciperende aard van de school via de ontwikke-
ling van het democratisch ‘samen-leven’ en een verantwoordelijk en actief burgerschap, om bij 
te dragen aan de ontwikkeling van een democratische, solidaire, pluralistische en open maat-
schappij. Inzake kinderrechteneducatie in de Franse Gemeenschap is overigens een belangrijke 
stap gezet met de cursus burgerschapseducatie. De cursus democratisch burgerschap die door 
het Decreet van 12 oktober 2015 wordt ingesteld, vormt een belangrijke manier om kinderen en 
jongeren bewust te maken van hun rechten. Deze cursus filosofie en burgerschap bevordert het 
samenleven, de persoonlijke en de maatschappelijke ontwikkeling en zet de leerlingen ertoe aan 
om te werken met diverse concepten en waarden. Kinderrechteneducatie omvat echter meer dan 
een eenmalige les of een presentatie van het Verdrag in de vorm van een verslag over rechten 
en plichten. De Commissie voor de rechten van het kind10 waardeert overigens de inspanningen 
van de overheid inzake de opstelling van een cursus burgerschapseducatie, maar is van mening 

9  www.onderwijsvlaanderen.be : Naar een leersteunmodel http://urlr.me/2GNQy

10  Commissie voor de rechten van het kind (2019). Observations finales concernant le rapport de la België valant cinquièmes et 
sixièmes rapports périodiques.

http://www.onderwijsvlaanderen.be
http://urlr.me/2GNQy
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsk8r1vpHio%2Fg7Mp83cTcS1cUBTPal6pQqSnnKAt9zXb2Uv8VuBfYxEYQYjA%2Fz79vUALm%2Faw1Lr0xrhl59S4ZshvNYaADaxFFmSouGcLLS%2F%2Bv
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsk8r1vpHio%2Fg7Mp83cTcS1cUBTPal6pQqSnnKAt9zXb2Uv8VuBfYxEYQYjA%2Fz79vUALm%2Faw1Lr0xrhl59S4ZshvNYaADaxFFmSouGcLLS%2F%2Bv
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dat dit proces nog zou moeten worden versterkt (opmerking nr. 13). De uitvoerende macht moet 
deze lijn doortrekken door het Verdrag en zijn principes vakoverschrijdend te integreren, veeleer 
dan het bij een eenmalige cursus te houden.11

Het Pacte d’excellence heeft trouwens de ambitie om deze emanciperende visie van het onder-
wijs te versterken, met name door de leerlingen in staat te stellen zich te ontplooien en zich te 
ontwikkelen tot verantwoordelijke, actieve wereldburgers. Een van de aandachtspunten daarbij 
is om de diversiteit en inclusiviteit van het onderwijs te bevorderen, bijvoorbeeld via de aanmoe-
diging van diversiteit, de bestrijding van ongelijkheid of de aanpassing van de pedagogische 
methodes aan iedere leerling.

We vinden er ook verschillende krachtlijnen in terug die pleiten voor een hervorming van de 
initiële lerarenopleiding, bijvoorbeeld door deze notie van kinderrechten als belangrijk element 
in de onderwijsprofielen op te nemen. Het idee van deze hervorming van de initiële lerarenop-
leiding is inhoud en thema’s op te nemen die verband houden met de actualiteit, met als doel 
het curriculum te diversifiëren en meer begrippen op te nemen als participatie, burgerschap, 
mens- en maatschappijwetenschappen en democratie, zodat zij samen kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van een rechtvaardigere, democratischere en emanciperende school voor iedereen. 
Gelet op de maatschappelijke veranderingen en de bewustwording bij de jongeren rond mondiale 
problemen, worden leerkrachten geconfronteerd met kinderen en jongeren die in een heel andere 
situatie leven dan die van de voorgaande generatie. In haar verslag van december 201912 heeft 
La Code het programma van diverse opleidingen voor postsecundair pedagogisch onderwijs 
van de Franse Gemeenschap geanalyseerd: op basis van dit – weliswaar niet-exhaustieve – 
onderzoek wijst La Code erop dat noch het Verdrag, noch de rechten van het kind expliciet deel 
uitmaken van de opleiding van de toekomstige leerkrachten.

11  UNICEF (2014). Brochure pour les écoles normales: Les futurs enseignants formés à l’éducation à la citoyenneté et aux droits de 
l’enfant !

12  CODE (2019). L’éducation aux droits de l’enfant à l’école : La situation en Fédération Wallonie-Bruxelles.

https://www.unicef.be/sites/default/files/2020-09/Brochure-pour-les-ecoles-normales.pdf
https://www.unicef.be/sites/default/files/2020-09/Brochure-pour-les-ecoles-normales.pdf
http://www.lacode.be/IMG/pdf/CODE_Etude_Education_Droits_Enfant_Ecole_2019.pdf
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2. School for Rights-
Kinderrechtenschool, een project 
voor scholen die de rechten van 
het kind belichamen

Sinds 2008 begeleidt School for Rights-Kinderrechtenschool scholen en 
leerkrachten bij de integratie van de Rechten van het kind in de klaspraktijk, via 
aangepast pedagogisch materiaal13 en/of door een trajectbegeleiding aan te 
bieden aan scholen om een “Kinderrechtenschool” (voor de basisscholen) of 
een “School for Rights” (voor de middelbare scholen) te worden. Via deze acties 
zetten leerkrachten en scholen de rechten van het kind, die voortvloeien uit het 
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, op de voorgrond in hun 
dagelijkse schoolpraktijk.

2.1. Hoe is het allemaal begonnen?

Het project School for Rights- Kinderrechtenschool is in 2008 opgestart door Plan International 
België, in samenwerking met de vzw Vormen en met de steun van DGD. Via een unieke samen-
werking van zes organisaties voor kinderrechten worden de scholen vandaag begeleid in een 
traject voor het verkrijgen van het kwaliteitslabel “School for Rights” (SO) of “Kinderrechtenschool” 
(BO). Samen bundelen zij hun krachten en zetten zich in om kinderrechten in Belgische scholen 
te promoten. Elk van deze organisaties heeft een specifieke expertise op het vlak van kinder-
rechten. Door deze te bundelen brengen we een waardevol team van coaches samen. Zij stellen 
educatief materiaal ter beschikking en begeleiden meerjarige trajecten in scholen, zowel bij kleu-
ters, als in lager en secundair onderwijs om samen te werken aan een cultuur van kinderrechten 
in de school. Een mooie samenwerking die alle kennis rond werken over, door en voor kinder-
rechten in scholen in België samenbrengt!

Het partnerschap omvat zes organisaties: Plan International België, VIA Don Bosco, KIYO, Djapo, 
UNICEF, Echo Communications – met de steun van de DGDE en de KRC. In de nabije toekomst 
zullen nog vier andere organisaties deel uitmaken van het Partnerschap: RCN Gerechtigheid & 
Democratie, Geomoun, CEF en VSK. En School for Rights-Kinderrechtenschool, dat zijn vooral 
de 31 gelabelde scholen en 17 scholen die momenteel het traject doorlopen.14

13  U komt meer te weten over onze lesmaterialen of ons verdere aanbod op: www.schoolforrights.be/nl/lesmateriaal

14 14 De situatie in december 2021

https://www.schoolforrights.be/nl/lesmateriaal


Samen werken aan kinderrechten op school p.	19

Er was eens… In 2008 nam de school Het Prisma in Gent contact op met Plan International 
en Vormen omdat zij geconfronteerd werd met een aantal probleemsituaties op school 
waarvoor zij een oplossing zochten. Deze Freinet-school zag een verband tussen kinder-
rechten en de mogelijkheid om deze situaties aan te pakken. Het pedagogisch team was 
ervan overtuigd dat een versterking van het besef van kinderrechten bij de leerkrachten 
maar ook bij de leerlingen kon bijdragen aan een oplossing. Plan International en Vormen 
vzw werkten samen een kader uit voor een holistische benadering van kinderrechten op 
school, dat we nog steeds terugvinden in het project van vandaag.

2.2. Wat is een “School for Rights” of een 
“Kinderrechtenschool”?

Een “School for Rights” of “Kinder-
rechten school” is een school waar de 
jongeren niet alleen hun rechten en die 
van hun leeftijdsgenoten over de hele 
wereld kennen, maar ook beseffen 
en ervan overtuigd zijn, dat zij zich 
kunnen inzetten om deze te realiseren 
en te beschermen. Om dat doel te 
bereiken, stellen wij een structurele 
aanpak voor om kinderrechten in de 
hele schoolcultuur te integreren. Via 
deze aanpak leren de leerlingen niet 
alleen wat hun rechten en verantwoor-
delijkheden zijn, maar ook alles wat 
met het Verdrag samenhangt. Dat leer-
proces verloopt via participatie van de 
jongeren zelf, zodat zij rechtstreekse 
voeling krijgen met hun rechten, 
en de praktische toepassing ervan. 
Kinderrechteneducatie stelt leerlingen in staat de wereld om hen heen beter te begrijpen, terwijl 
zij leren wat actief burgerschap betekent in termen van respect voor zichzelf en anderen. Deze 
aanpak is gebaseerd op emancipatie, empathie en solidariteit

Een School for Rights of een Kinderrechtenschool is een school:

 . waar leerlingen, leerkrachten, directie en ondersteunend personeel samen werken aan 
de realisatie van kinder- en jongerenrechten op school, . waar kinderen en jongeren zich bewust zijn van hun eigen rechten en die van leeftijds-
genoten wereldwijd, . waar kinderrechten een plaats hebben in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het 
schoolreglement, de activiteiten, . waar kinderrechten transversaal over de leerjaren heen en vakoverschrijdend toege-
past worden, verspreid over de hele schoolloopbaan, . waar leerlingen kunnen groeien tot solidaire, mondige en verantwoordelijke jongeren 
met een open blik op de wereld.
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De bedoeling van het project? Het project School For Rights – Kinderrechtenschool heeft de 
ambitie om het Verdrag en de rechten van het kind naar voren te schuiven als een ideale basis 
voor het onderwijs. Via deze visie wordt het mogelijk om een diverse probleemthema’s bespreek-
baar te maken, zowel in onze maatschappij als in de scholen: pestgedrag, respect, diversiteit, 
betrokkenheid van de ouders, discriminatie, privacy, identiteit, bescherming, levensstijl.

“We praten in de klas veel meer over pestgedrag of over wat er gebeurd is in de speeltijd.” 

Amélie, 10 jaar

2.3.  Schools For Rights-Kinderrechtenschool, een 
gemeenschappelijke visie

“Wat doet de schoolgemeenschap in elk domein van het schoolleven om alle kinderrechten 
wereldwijd ten volle te verwezenlijken, nu en in de toekomst?”

Dat is de centrale vraag waar de visie School for Rights-Kinderrechtenschool om draait. In deze 
vraag liggen de verschillende actoren besloten die een rol spelen in het actieperspectief. We zien 
zo het belang van de schoolgemeenschap en haar diverse leden, van de leerling over de leer-
kracht tot het algemene schoolpersoneel, de ouders, de buurt, de politie (enz.). Samen dragen 
zij bij tot de verwezenlijking van de visie op de kinderrechteneducatie via het educatieve project, 
het schoolreglement, de planning van de activiteiten, de inhoud, de interacties, attitudes en vaar-
digheden. Dat alles gebaseerd op de principes van het Verdrag – universaliteit, ondeelbaarheid 
en verantwoordelijkheid – en met het oog op de bevordering van deze kijk op respect, investe-
ring en promotie van de rechten van het kind om deze visie op concrete en duurzame wijze te 
implementeren!

Deze visie wordt ontwikkeld rond een serie vragen die wijzen op het belang van samen te werken 
aan de rechten van het kind op school:

Wat leren we samen over kinderrechten?

“Alle kinderen in de wereld hebben dezelfde rechten” is een zin die je ongetwijfeld talloze keren 
hebt gehoord in de klas of in een gesprek. Over kinderrechten praten in de klas is mogelijk, en 
zelfs noodzakelijk! Het Kinderrechtenverdrag vormt de perfecte basis om na te denken over 
respect voor jezelf en anderen, het werkt preventief tegen pestgedrag en het is een manier om 
ouders te betrekken. In de benadering van School for Rights-Kinderrechtenschool worden de 
rechten van het Verdrag vakoverschrijdend gebruikt, en deze rechten worden gegroepeerd in 
clusters om het pedagogische aspect van het onderwijs te vergemakkelijken. Zo zijn alle rechten 
onderverdeeld in negen grote groepen: non-discriminatie, identiteit, familie, privéleven en samen-
leven, gezonde levensomstandigheden, bescherming tegen geweld, vrije tijd en cultuur, kwali-
teitsonderwijs en ten slotte participatie. U vindt meer informatie over deze clusters op pagina 21 
van deze gids!
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Wat betekent ‘samen werken’ op school?

Samen werken aan kinderrechten binnen een school houdt in dat elk lid van de schoolge-
meenschap de normen, waarden en principes achter het Kinderrechtenverdrag kent, begrijpt, 
toepast en verdedigt. Dat heeft een impact op talrijke aspecten van het schoolleven, zoals in de 
reglementen en in het dagelijkse leven (tijdens de lessen of in de pauzes/speeltijd). Gelijkheid, 
non-discriminatie, integratie, respect, waardigheid, participatie, democratie, onafhankelijkheid, 
verantwoordelijkheid, solidariteit en een kritische geest zijn elementen die aandachtspunten 
blijven in het gedrag en de vaardigheden van ieder lid van het onderwijsteam.

Dankzij deze vorming kennen en begrijpen de kinderen en jongeren hun rechten en kunnen zij in 
actie schieten om respect af te dwingen voor die rechten en deze te verdedigen.

HOE 

leren we samen over kinderrechten

HOOFD
kennis - inzicht

HART
houding - overtuigingHANDEN

vaardigheden - gedrag

DOOR KINDERRECHTEN 
ZELF TOE TE PASSEN
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Hoe leren we samen over kinderrechten?

De school is een bijna vanzelfsprekende plek om kinderen te laten kennismaken met kinder-
rechten. Waarschijnlijk wordt dit proces zelfs in zekere mate onbewust toegepast. Wanneer de 
leerkracht zich terdege bewust is van de kinderrechten en de leerlingen de kans biedt om er 
dieper op in te gaan, leren de leerlingen geleidelijk de verschillende rechten kennen, begrijpen, 
becommentariëren en gebruiken. Elke leerkracht doet dat volgens de eigen leerstijl en naarge-
lang de leerlingen en de klas. Door zelf de rechten van het kind toe te passen, leren we hen wat 
deze rechten zijn, via de benadering ‘respecteren – investeren – opkomen voor’ of de benadering 
‘hoofd - hart - handen ‘

Deze benadering wordt op transversale wijze toegepast in School for Rights/ Kinderrechtenschool, 
maar wat houdt “hoofd – hart – handen” nu precies in? Kinderrechteneducatie biedt kinderen 
en jongeren de mogelijkheid om kennis te maken met de waarden en het gedrag en de vaardig-
heden te ontwikkelen die ze nodig hebben om hun rechten te verdedigen en in de praktijk om te 
zetten. Om Hiervoor hanteren we een eenvoudige kapstok: kinderrechten in het hoofd, in het 
hart en in de handen.

 . Kinderrechten in het hoofd – Wanneer kinderen en jongeren hun rechten kennen en 
begrijpen wat ze betekenen en waarom ze zo belangrijk zijn, dan zitten de rechten in het hoofd. . Kinderrechten in het hart – Wanneer kinderen ervan overtuigd zijn dat het realiseren van 
kinderrechten ervoor zorgt dat iedereen er beter van wordt, dan zitten de kinderrechten in het 
hart. . Kinderrechten in de handen – Wanneer kinderen en jongeren actief helpen om kinder-
rechten in hun omgeving concreet te realiseren en te zorgen dat de rechten van anderern ook 
gerespecteerd worden, dan hebben ze hun kinderrechten in handen.

Waarom leren we samen over kinderrechten?

Een ‘kinderrechtencultuur’ ervaar je op verschillende niveaus: de manier waarop kinderen en 
jongeren werken, wat ze doen met de vrijheid die ze krijgen, hoe ze onderling reageren, hoe ze 
bezoekers ontvangen, hoe ze omgaan met de actualiteit, hun engagement in de samenleving, 
betrokkenheid bij de leefomgeving en de rechten van kinderen hier en wereldwijd, de schikking 
en aankleding van het klaslokaal, de organisatie van de klas (zithoek, plaats voor de school-
tassen enz) een ideeënbus …

Leerkrachten spelen in dit verband uiteraard een belangrijke rol, aangezien hun gedrag voor een 
groot deel bepalend is: een respectvolle houding tegenover de leerlingen, grenzen en regels 
stellen, de manier waarop zij conflicten aanpakken, de ruimte en de mogelijkheden die kinderen 
en jongeren krijgen om te participeren, hoe ze omgaan met diversiteit in de klas en de samen-
leving, de betrokkenheid bij de actualiteit en de wereld om ons heen. Voor de realisatie van een 
wereld waar alle kinderen en jongeren gerespecteerd worden, met name via de verschillende 
eerder gepresenteerde benaderingen, zoals Ik – Jij – Wij of Empathie - Emancipatie – Solidariteit 
(zie pagina 12).
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Leren met de rechten van het kind 
Wat houden deze rechten in?

Participatie

“We denken na over wat we 
willen, en we vertellen het. 
Volwassenen leren ons hoe we 
dat op een goede manier doen. 
Ze moeten naar ons luisteren.”

Als kind of jongere heb je het 
recht om te zeggen wat je denkt of voelt en om elke 
vraag te stellen die in je opkomt.

We moeten rekening houden met de mening van 
de kinderen en jongeren en handelen in hun belang 
bij het nemen van beslissingen die impact op hen 
hebben. Als een kind een mening uit, betekent dat niet 
dat de gesprekspartner akkoord moet gaan. Wel moet 
hij luisteren, nadenken over de mening van het kind, 
van de jongere, en pas dan beslissen en ze daarover 
informeren. Kortom, elk kind/jongere heeft het recht 
zich te uiten en te participeren aan de besluitvor-
ming. Rekening houdend met de leeftijd en maturi-
teit, ontvangt het kind informatie, vormt het een eigen 
mening, uit het kind die mening, wordt het gehoord, 
mag het mee debatteren, heeft het kind impact op het 
eindresultaat of de genomen beslissing.

Participatie is een van de 4 basisprincipes van het 
Kinderrechtenverdrag. Die vormen de rode draad van 
het Kinderrechtenverdrag en moeten toegepast 
worden bij de realisatie van alle rechten uit het Verdrag.

Non-discriminatie

“Maakt niet uit of je een jongen 
of meisje bent, of je blond of 
rood haar hebt, of je dun of dik 
bent, of je een zwarte of witte 
huid hebt… We zijn allemaal 
gelijk!”

Alle kinderen hebben dezelfde rechten.

We moeten kinderen en jongeren dus gelijkwaardig 
behandelen. We moeten hen respecteren, onge-
acht hun afkomst, hun overtuigingen of hun fysieke 
eigenschappen.

Kortom, kinderen zijn allemaal gelijk, ondanks hun 
verschillen: afkomst, huidskleur, gender, taal, religie, 
politieke overtuiging, nationaliteit, etniciteit, sociale 
achtergrond, beperking...

Non-discriminatie is, samen met het hogere belang 
van het kind, het recht om te leven, te overleven, zich 

te ontplooien en het respect voor de meningen van het 
kind, een van de 4 basisprincipes van het 
Kinderrechtenverdrag. Die vormen de rode draad van 
het Kinderrechtenverdrag en moeten toegepast 
worden bij de realisatie van alle rechten uit het Verdrag.

Identiteit

“We hebben een naam en 
behoren tot een land.”

Vanaf het moment dat je 
geboren wordt, heb je recht 
op een voornaam en een 
familienaam.

Kinderen en jongeren hebben het recht om toe te 
behoren aan een land en een nationaliteit te hebben. 
In principe heeft elk kind/jongere het recht om zijn 
ouders te kennen en met de ouders en/of familieleden 
samen te leven. Ook adoptiekinderen hebben het 
recht om hun biologische ouders te kennen.

Kortom, elk kind/jongere heeft het recht om wettelijk te 
bestaan en heeft recht op een naam, geboorteregis-
tratie, een nationaliteit, ouders, eigen overtuigingen, 
een eigen taal en cultuur.

Familie

“We mogen bij onze familie 
wonen.”

Elk kind heeft het recht om 
zijn	ouders	te	kennen	en	met	
hen en/of met andere familie-
leden samen te wonen.

Ook geadopteerde kinderen hebben het recht om hun 
biologische ouders te kennen. Kinderen mogen niet 
bij hun ouders weggehaald worden, behalve als het 
in hun eigen belang is (misbruik, huiselijk geweld…). 
Na een scheiding heeft het kind recht om met beide 
ouders contact te hebben.

Kortom, elk kind mag opgroeien binnen de familie die 
voor hem/haar zorgt, en woont bij voorkeur samen met 
zijn ouders. Waar mogelijk wordt het kind niet wegge-
haald van de ouders (behalve als de veiligheid van het 
kind bedreigd wordt), en zo nodig moet een volwaardig 
alternatief worden gevonden: pleeg- of adoptiefamilie.
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Privacy, samenkomen

“Als ik wil, mag ik geheimpjes 
hebben. We mogen vrienden 
hebben en samen naar de 
sportclub gaan.”

Elk kind heeft het recht om 
bepaalde zaken voor zich-

zelf te houden, zoals een geheim dagboek, of 
een briefwisseling over familiezaken of over een 
levenswijze.

Niemand heeft het recht om tussen te komen in het 
leven van het kind zonder zijn of haar akkoord, of om 
geheimen van een kind prijs te geven aan anderen. 
De kinderen en jongeren hebben het recht om met 
andere kinderen en jongeren een vereniging te 
vormen, lid te worden van een bestaande vereniging 
en ook om zelf een club op te richten. Je verenigen 
betekent: samen discussiëren, je mening uiten, je 
amuseren, samen iets constructiefs doen, alles uiter-
aard binnen het wettelijk kader en mits het respec-
teren van de rechten van anderen.

Kortom, elk kind/jongere heeft het recht op alleen zijn 
en om zich te verenigen met andere kinderen en 
jongeren. Dat kan de concrete vorm aannemen van 
briefgeheim, privacy, gezamenlijke beslissingen 
nemen, een vereniging oprichten of lid worden van 
een bestaande club.

Gezonde 
levensomstandigheden

“We willen gezond eten: elke 
dag een portie fruit en groenten. 
We hebben schoon drinkwater 
nodig, zeker op warme dagen. 
We hebben kleding nodig, en 

een huis waarin we kunnen leven. Als we ziek zijn, 
moeten volwassenen voor ons zorgen, en bij een 
handicap zijn aangepaste zorgen nodig.”

Gezonde voeding, water, kleding en een woning 
zijn	nodig	om	goed	op	te	groeien.

Alle kinderen en jongeren hebben het recht op toegang 
tot drinkwater en op voldoende volwaardige maaltijden. 
Ze mogen niet blootgesteld worden aan vervuiling. 
Kinderen en jongeren hebben recht op gezondheids-
zorg en op een gezond bestaan. Als een kind ziek is, 
moet het naar de dokter kunnen. Kinderen/jongeren 
die een trauma hebben opgelopen (oorlog, mishan-
deling…) moeten verscherpte aandacht krijgen. 
Kinderen/jongeren met een beperking hebben recht 
op aangepaste zorgen. Als de ouders deze zorgen 
niet kunnen bieden, moet de overheid bijspringen.

Kortom, elk kind/jongere heeft recht op de nodige 
basisvoorzieningen voor een normale levensstan-
daard: sociale zekerheid, gezonde lucht, drinkwater, 
gezonde voeding, kleding, geschikte sanitaire voorzie-
ningen, een gezond leefmilieu.

Bescherming en Veiligheid

“Volwassenen moeten ervoor 
zorgen dat we veilig zijn. Zij 
moeten ons beschermen.”

Kinderen en jongeren 
moeten kunnen opgroeien in 
alle veiligheid en beschermd 

worden tegen schade zoals uitbuiting, oorlog of 
geweld.

Kinderen en jongeren die geen familie meer hebben, 
moeten opgevangen worden op een veilige plek. 
Kinderen en jongeren die werken, moeten beschermd 
worden tegen uitbuiting. Ze zouden nooit moeten 
vechten in een leger of betrokken worden bij een 
oorlog. Een kind mag niet opgesloten worden of 
ontvoerd worden (bv. door een van de ouders).

Kortom, elk kind heeft het recht op bescherming tegen 
fysiek of psychisch geweld: leven (kindersterfte), 
geweld, onaangepaste schoolstraffen, foltering, drugs, 
toegang tot gezondheidszorg, schadelijke (traditio-
nele) gewoonten en praktijken, kinderarbeid, gewa-
pende conflicten, revalidatie.

Ontspanning en cultuur

“We mogen spelen, rusten, 
naar een toneelstuk of een film 
gaan kijken en sporten.”

Elk kind heeft het recht om 
zich te ontspannen en leuke 
dingen te doen: spelen, een 

sport beoefenen, kunst…

Een kind/jongere mag informatie opzoeken over haar/
zijn cultuur, interesses en overtuigingen. Het heeft het 
recht op eigen culturele gebruiken en op het spreken 
van de eigen moedertaal.

Kortom, elk kind heeft recht om te spelen, te 
ontspannen en deel te nemen aan het culturele leven.

Kwaliteitsvol	onderwijs

“We mogen naar school gaan 
en om uitleg vragen.”

Alle kinderen en jongeren 
hebben het recht om geïnfor-
meerd te worden, het recht 
op	onderwijs	en	op	het	leren	
van zaken.

Kinderen en jongeren mogen net zo lang naar school 
gaan als ze willen en ze mogen zich daar goed bij 
voelen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar moet onder-
wijs gratis zijn.

Kortom, elk kind heeft het recht op leren: kwaliteits-
volle leerdoelen en onderwijs over kinderrechten, 
gratis basisonderwijs, kleuteronderwijs (verplicht).
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2.4.  Een project, maar met welke ambities?

Het project School for Rights-Kinderrechtenschool streeft naar de structurele integratie van 
de	rechten	van	het	kind	in	het	onderwijs. Structureel op het niveau van de scholen via de 
vakoverschrijdende integratie van kinderrechten in alle aspecten van het schoolleven, en struc-
tureel in	het	dagelijkse	schoolleven, zowel wat betreft de leerstof, de manier waarop die wordt 
benaderd, maar ook wat betreft de procedures en het schoolbeleid die in de school worden 
toegepast. Naast dit dagelijkse schoolleven streven wij naar een structurele aanpak op bredere 
schaal met de ambitie om ook beleid en wetgeving te beïnvloeden! Op lange termijn is het de 
bedoeling dat elke actor in het formele onderwijs in België kennis, motivatie en capaciteit heeft 
ontwikkeld om een kinderrechtvriendelijke omgeving te creëren.

In	de	praktijk	zijn	er	twee	
kanalen	afgelijnd	om	dit	doel	te	
bereiken:

 . Op school zijn alle actoren zich 
bewust van de positieve impact 
van deze aanpak: iedere persoon 
binnen de school heeft de rechten 
van het kind in hoofd, hart en 
handen. Een Kinderrechtenschool 
is een school die ernaar streeft 
alle rechten op alle domeinen van 
het schoolleven aan te pakken, en 
daar alle actoren bij te betrekken 
in een optiek van universaliteit. 
Samen met de partnerorganisaties 
en de coaches wil het project een 
partnerschap tot stand brengen 
om capaciteit op te bouwen 
voor kinderrechteneducatie op 
scholen via coördinatieteams 
en management. Op die manier 
brengen leerkrachten en directie 
langetermijndenken en veran-
deringen ten gunste van kinder-
rechten tot stand. Tegelijkertijd is 
het ook van belang een klimaat 
te scheppen dat bevorderlijk is 
kinderrechteneducatie. . In	 het	 Belgische	 onderwijsbeleid	wordt deze aanpak algemeen toegepast: de politieke 
beleidsmakers hebben de wil en de capaciteit om kinderrechteneducatie te integreren en een 
plaats te geven in het wetgevende kader. Zo is er bijvoorbeeld de bereidheid om kinderrechten 
op te nemen in de kwaliteitsvereisten van de scholen.

Dit leidt tot een situatie waarin zowel maatschappelijke organisaties als de verschillende niveaus 
van de onderwijswereld (leerkrachten, inspecteurs, minister, enz.) bereid zijn om kinderrechten-
educatie in de scholen te ondersteunen.
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2.5. Een strategie voor meer kinderrechten!

School for Rights-Kinderrechtenschool stippelt twee paden uit om de rechten van het kind in de 
scholen te benaderen. Ieder kiest zijn of haar formule!

In volledige autonomie, 
met onze lesmaterialen

Met het lesmateriaal kunnen de 
rechten van het kind op autonome 
wijze worden toegepast, via thema’s 
zoals privacy, familie, gezonde 
levensomstandigheden, veiligheid.

De pedagogische hulpmiddelen zijn 
ontwikkeld voor uiteenlopende doel-
groepen, rond diverse thema’s, en 
kunnen zelfstandig of ter aanvul-
ling van andere projecten worden 
gebruikt. Leerkrachten kunnen kiezen 
of ze er een uur, een halve dag of 
een week aan besteden. Sommige 
van deze hulpmiddelen kunnen direct 
gedownload worden, terwijl andere 
via de post worden verzonden na 
bestelling.

Samen een 
gemeenschappelijke 
route volgen – een 
traject

Om nog een stap verder te gaan en de rechten van het kind te integreren in de 
hele schoolcultuur kunnen de scholen ook kiezen voor een begeleid traject waar 
de hele school bij betrokken is. Met de hulp van een coach van een van onze 
partners spoort de school haar sterke punten en uitdagingen op!

Werkt de leerlingenraad niet naar behoren? Zou het onderwijzend personeel 
graag meer werken rond gezonde levensomstandigheden? Is er nood aan 
een duidelijke visie op het diversiteitsgebied? Samen pakken de coaches en 
de leden van het schoolteam deze uitdagingen aan. Na afloop van het traject 
is de dagelijkse werking van de school doordrongen van kinderrechten – op 
het niveau van de lessen, in het schoolreglement, via uiteenlopende activi-
teiten... Na het bereiken van dit resultaat verkrijgt de school het kwaliteitslabel 
Kinderrechtenschool (BO) of School for Rights (SO).

Ontdek onze 
pedagogische 
materialen

Maak kennis 
met onze 
trajectwerking
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Het traject School For Rights-Kinderrechtenschool in een notendop

In samenwerking met de school worden coachingsessies georganiseerd om een aanpak te 
ontwikkelen die het best past bij het specifieke karakter van de school en om de juiste manieren 
te vinden om deze in de praktijk te brengen. Dat houdt in dat tijdens het traject op school een 
klimaat van respect voor de rechten van het kind wordt gecreëerd, dat er wordt samengewerkt 
met een coach van een van de partnerorganisaties gedurende minimaal 4 overleg-/coaching 
sessies (± 3 uur) per schooljaar. Aan deze coaching sessies wordt deelgenomen door een repre-
sentatief team van de school, bestaande uit de directie, de leerkrachten van diverse vakken (en 
graden) en minstens één pedagogische studiedag wordt besteed aan de rechten van het kind 
gedurende het traject.

Dankzij de trajectbegeleiding worden scholen ondersteund bij de uitvoering van het School for 
Rights -model, dat kinderrechten op een transversale manier op verschillende niveaus wil inte-
greren. De weg naar de labeluitreiking is gebaseerd op een alomvattende aanpak, een structu-
rele aanpak, gebaseerd op het hoofd-hart-model, dat centraal staat in onze visie (zie blz. 20).

Een School for Rights of Kinderrechtenschool worden, begint met een zelfevaluatie. 
Kinderrechteneducatie wordt nog niet expliciet toegepast in de Belgische instellingen, maar 
sommige scholen hebben al initiatieven in die zin genomen. Daarom wordt het traject voor het 
verkrijgen van het kinderrechtenlabel aangepast aan de individuelle situatie van elke school en 
wordt het traject bijgestuurd met de hulp van het onderwijzend en ondersteunend personeel. 
In het kader van dit proces worden vier coachings per jaar geprogrammeerd om de rechten 
van het kind te integreren in de schoolcultuur. Deze benadering berust op een positieve spiraal: 
opvoeden, respecteren, handelen.

Na afloop van het twee- of driejarige traject wordt een evaluatie uitgevoerd om na te gaan of de 
school de rechten van het kind naar behoren heeft geïntegreerd in diverse domeinen, zoals de 
invoering of verbetering van interne en externe communicatiekanalen, de opname van de rechten 
in de visie en het beleid van de school, de invoering van een toereikende ondersteuning van de 
leerkrachten, het opzetten van een participatieve schoolcultuur, en de belichting van de principes 
van non-discriminatie en inclusie. De school moet ook deelnemen aan en/of het initiatief nemen 
voor bewustmakingsacties en zich ertoe verbinden om actief te werken rond het Verdrag en/of 
de onderliggende rechten.
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De verschillende fasen, beknopt overzicht

Het traject wordt voorgesteld aan de verschillende leden van het schoolteam. Als het 
team ermee instemt om aan het traject deel te nemen, wordt een werkgroep opgericht 
om aan de verschillende coachingmomenten deel te nemen.

Intake en kennismaking – Bij de start van het traject wordt een analyse van de begin-
situatie gedaan, door een bevraging van zowel leerlingen als leerkrachten. Daarbij 
komen heel diverse thema’s aan bod: gezondheid, duurzaamheid, participatie, gelijke 
behandeling en diversiteit, betrokkenheid van familie, privacy, kwaliteitsvol onderwijs, 
vrije tijd en cultuur. Het team bespreekt samen met de coach de resultaten en bekijkt 
waar de school goed of minder goed bezig is. Welke werkgroepen zijn er die rond 
specifieke kinderrechten werken (bv. gezonde voeding, duurzaamheid, milieu). Hoe 
ver staat de school met leerlingenparticipatie? Is er een anti-pestplan op school? 
Samen werken ze een aanpak uit om deze bestaande acties extra in de verf te zetten. 
In samenspraak wordt een actieplan opgesteld, dat het mogelijk maakt de bestaande 
dynamieken binnen de school te versterken en extra in te zetten op de aandachts-
punten die tijdens de analysefase naar voren zijn gekomen.

Coachings en leerproces – Op basis van het actieplan dat samen met de leerkrachten 
is opgesteld, worden verschillende coachingsessies voorgesteld. Tijdens die sessies 
reiken de experts van de partnerorganisaties de werkgroep technieken, werkwijzen 
en methodieken aan om kinderrechten in de praktijk te brengen binnen de school 
en de klas. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te werken rond de participatie van 
leerlingen in diverse projecten of een schoolfeest te organiseren met als thema “De 
kinderen van de wereld”. Naast de sensibilisering van het team dat deelneemt aan de 
coachings, kunnen ook begeleidingsmomenten voor andere collega’s van de school 
worden georganiseerd.

Labeluitreiking – Na twee (voor een basisschool) of drie (voor een middelbare school) 
jaar van samenwerking in het kader van een traject, zijn kinderrechten een zicht-
baar en tastbaar element geworden in de cultuur van de begeleide school. Het is een 
stimulerend en motiverend proces dat kan uitmonden in de uitreiking van een label, 
om duidelijk aan te geven dat de school beantwoordt aan de verschillende criteria om 
te worden erkend als een School for Rights/Kinderrechtenschool. De uitreiking van 
het label bekroont de geleverde inspanningen en de verkregen resultaten. Zij vormt 
tegelijk ook een aansporing om blijvende aandacht te besteden aan de rechten van 
kinderen en jongeren, waar ook ter wereld.

Intake & 
kennismaking

Eerste contact

Coachings en 
leerproces

Labeluitreiking
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2.6. Kinderrechteneducatie, welke impact heeft  
het project?

“Ik denk dat de rechten van het kind een waar wondermiddel zijn om onze maatschappij 
te verbeteren. Door de kinderen al vanaf jonge leeftijd hierin mee te nemen en hen bewust 
te maken van hun rechten, en zeker ook van die van anderen, komen we in een positieve 
spiraal. De rechten van onze kinderen respecteren, hen daarover informeren, leidt tot meer 
harmonie in onze maatschappij, en dat is dan ook de drijfveer voor mijn engagement ten 
dienste van de rechten van het kind.” 

Bernard Devos, DGDE

6 coachende organisaties

9 coaches

������������

KIYO

Djapo

Unicef VIA 
Don Bosco

Echos
Communication

Plan
International

Gent
Kortijk

Moeskroen

Charleroi
Namen

Hasselt

Luik

Brussel

Antwerpen

428 coachings
in totaal

4 coachings
in één jaar

13  scholen
in traject

48
34 basisscholen
waarvan 1 Buitengewoon 
lager onderwijs

1 academie
Deeltijds kunstonderwijs

30 scholen
gelabeld

betrokken leerlingen
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betrokken leerkrachten

33 Nederlandstalig
15 Franstalig

13.3081.460

schoolforrights.be

1023
gebruikers/ maand

leerkrachten in de werkgroep

212

4X
jaar

13 secundaire scholen 
6 TSO/BSO
3 ASO/TSO/BSO
2 BuSO
1 ASO
1 ASO/TSO/BSO/KSO
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Educatie en positief klimaat

“Onze nieuwe rapporten zijn beter voor ons recht op privacy. We moeten niet aan iedereen 
laten zien wat erop staat. Bij ons vorig rapport gingen we veel meer punten vergelijken en 
dat is nu gedaan. Er is ook geen klasgemiddelde meer. Dat is veel beter.” “Onze nieuwe 
rapporten zijn beter voor ons recht op privacy. We moeten niet aan iedereen laten zien 
wat erop staat. Bij ons vorig rapport gingen we veel meer punten vergelijken en dat is nu 
gedaan. Er is ook geen klasgemiddelde meer. Dat is veel beter.” 

War, 10 jaar

Kinderrechteneducatie zorgt voor een positieve omgeving, met betere onderwijsresultaten, 
waarin de leerkracht beter is toegerust om schoolmoeheid en - uitval tegen te gaan. Maar parallel 
daaraan ontwikkelen de kinderen via deze educatie15:

 . Maatschappelijk	 en	 politiek	 engagement,	 op	 lokaal	
en internationaal vlak: kennis van de rechten van 
eenieder, ontwikkeling van een positief, niet-discrimine-
rend gedachtegoed, ontdekking en begrip van andere 
culturen, interculturele dialoog en respect voor diversiteit, 
bewustwording van de eigen lokale en mondiale verant-
woordelijkheid, naleving van de waarden van wereldbur-
gerschap, betrokkenheid bij uiteenlopende besprekingen 
en projecten, nieuwsgierigheid naar en bewustwording 
van mondiale uitdagingen… . Welzijn	 en	 persoonlijke	 capaciteiten	 van	 de	 leer-
lingen: ontwikkeling van zelfbewustzijn en emotionele 
intelligentie, bewustwording van de waarde van een 
eigen mening, motivatie en zelfvertrouwen, vermogen 
om het woord te nemen en te debatteren… . Positieve waarden16: respect voor anderen en hun 
mening, tolerantie, gelijkheid, integriteit, behulpzaam-
heid, veerkracht, empathie, inclusie, medeleven... . Een positief schoolklimaat: betere samenwerking, conflictbeheersing, respect voor anderen, 
betere relaties tussen de leerlingen onderling maar ook tussen de leerlingen en het onderwijs-
team, sterker samenhorigheidsgevoel binnen de school, creatie van een gemeenschappelijk 
educatief project voor alle instellingen…

Algemene kinderrechteneducatie genereert een klimaat van positieve relaties tussen leerkrachten 
en leerlingen, een klimaat van vertrouwen en aanmoediging dat ook leidt tot een verbetering van 
het samenhorigheidsgevoel van de leerlingen, en van hun schoolresultaten. Door de vakover-
schrijdende integratie van de kinderrechten in het dagelijkse schoolleven kunnen de leerlingen 
hun rechten begrijpen en zelf ervaren. Leerlingen zoveel mogelijk betrekken bij de beslissingen 
die tenslotte vooral hen zelf aangaan, is een manier om een positief schoolklimaat te creëren dat 
hun ontwikkeling bevordert. Dat klimaat van vertrouwen levert ook positieve relaties op tussen 
leerlingen, leerkrachten, ouders en voogden.

“Ze hebben ons geleerd dat een kind recht heeft op bescherming en dat je zelf kan kiezen 
met wie je daarover zou willen praten. Je bent niet verplicht om dat tegen iemand anders te 
zeggen.” 

Eline, 12 jaar

15  DRIS – studie- en adviesbureau (2018). ACODEV Etude d’impact: perception des enseignant-e-s quant à l’impact des interventions 
d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) dans l’enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (eindverslag).

16  Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding van de Verenigde Naties (2019). Renforcer l’état de droit par l’éducation : guide 
de l’intention des décideurs politiques.

https://www.acodev.be/sites/default/files/ressources/dris-acodev-etude_impact_ecms_-rapport_final-v2-2018.09.29.pdf
https://www.acodev.be/sites/default/files/ressources/dris-acodev-etude_impact_ecms_-rapport_final-v2-2018.09.29.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Guide_for_Policymakers_French.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Guide_for_Policymakers_French.pdf
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Aan de hand van projecten in verschillende landen heeft UNICEF17 aangetoond dat deze globale 
aanpak niet alleen een betere motivatie bij de leerlingen en een beter schoolklimaat oplevert, 
maar ook de actieve burgerzin van de leerlingen ontwikkelt. Zo is er een afname van antisociaal 
gedrag en pesten, en minder burn-outs bij de leerkrachten, naast een beter begrip en de inte-
gratie van de concepten van respect, diversiteit en gelijkheid. De leerlingen voelen dat zij over de 
nodige middelen beschikken om hun rechten en die van anderen af te dwingen.

De integratie van de rechten van het kind in de werking van de school zorgt voor een posi-
tieve verandering binnen de instelling: versterking van het zelfvertrouwen van de leerlingen, 
minder vooroordelen en stereotypes, hogere voldoening voor de leerkrachten, betere academi-
sche resultaten. De voordelen van deze aanpak reiken verder dan het schoolkader: de kinderen 
ontwikkelen hun communicatievaardigheden en worden gemotiveerd om zich in te passen in de 
maatschappij via de initiatieven voor de bevordering en naleving van de rechten van het kind.

Door de rechten van het kind te integreren in alle niveaus van het onderwijs of de instelling 
ontstaat een rode draad, een ankerpunt voor het hele schooltraject van de leerling. Op die 
manier kan de leerling op praktische wijze experimenteren met zijn rechten en beseffen dat 
het Verdrag inzake de Rechten van het Kind universeel, onvervreemdbaar en ondeelbaar is. 
Wanneer kinderen opgroeien in een klimaat van wederzijds respect, ervaren ze aan den lijve wat 
kinderrechten zijn. Dat geeft hen de kans om hun rechten te leren kennen, ze te waarderen en te 
leven volgens hun eigen overtuigingen. De situatie en de ervaringen van de leerlingen zijn een 
ideaal uitgangspunt om hun overtuigingen op te bouwen.

“Het kan de betrokkenheid van de kinderen naar elkaar bevorderen. Het kan ervoor zorgen 
dat ze hun gedrag gaan aanpassen naar anderen toe, als ze zien dat anderen het moeilijk 
hebben, dat ze opkomen voor elkaar. Als we breder kijken naar de school als geheel, naar 
heel het schoolklimaat, dan ben ik ervan overtuigd dat als je aan kinderrechteneducatie doet 
en als je op je school kinderrechten echt integreert in je werking, dat je leefklimaat er echt 
op vooruit gaat. We weten dat de school veel meer is dan alleen maar een plek om te leren 
en dat je je goed moet voelen op school om goed te kunnen leren. Vandaar het belang van 
de school als geheel om kinderrechteneducatie een plaats te geven.” 

Caroline Vrijens, KRC

Beleidsbeïnvloeding en politieke verandering

Met zijn structurele aanpak gestoeld op alle actoren van het onderwijs heeft het project School 
for Rights-Kinderrechtenschool kinderrechteneducatie op de voorgrond gebracht en het belang 
van een transversale en structurele benadering van kinderrechten voor een aangenaam school-
klimaat aangetoond. Diverse onderzoeken zoals dat van La Code over de situatie in de Franse 
Gemeenschap18 of het alternatieve rapport19 benadrukken het belang van kinderrechteneducatie, 
wat heeft geleid tot regelmatige contacten met de kabinetten Onderwijs en Jeugd in het hele land. 
Naast de voorstelling van het project School for Rights-Kinderrechtenschool is via dit overleg ook 
gewezen op het belang van participatie, de kinderrechtenaanpak voor een mondiaal en solidair 
burgerschap en de positieve impact van het project in het algemeen.

Met zijn focus op actieve en effectieve participatie heeft het project School for Rights-
Kinderrechtenschool ook de participatie van jongeren een centrale plaats gegeven in het overleg, 
onder andere via de enquête “Vivre les droits de l’enfant à l’école ?”20, participatieve conferenties 
in samenwerking met partners zoals UNICEF21 of de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK).

17  UNICEF (2014). Child Rights Education Toolkit: Rooting Child Rights in Early Childhood Education, Primary and Secondary Schools.
18  CODE (2019). L’éducation aux droits de l’enfant à l’école : La situation en Fédération Wallonie-Bruxelles.
19  CODE (2019). Rapport alternatif des ONG sur l’application par la Belgique de la Convention relative aux droits de l’enfant.
20  Plan International België (2020). “Vivre les droits de l’enfant à l’école ?” - verklarende video

21  CODE (2021). Conférence participative sur l’éducation et la formation aux droits de l’enfant.

https://www.unicef.org/documents/child-rights-education-toolkit
http://www.lacode.be/IMG/pdf/CODE_Etude_Education_Droits_Enfant_Ecole_2019.pdf
https://www.lacode.be/IMG/pdf/Rapport_alternatif_des_ONG_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R69gXbDo5Sw&ab_channel=PlanInternationalBelgium
http://www.lacode.be/conference-participative-sur-l.html
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Nog via deze beleidsbeïnvloedingsacties heeft Plan International het gemeenschapsonderwijsnet 
(GO!) gecoacht bij de invoering van de nieuwe eindtermen inzake burgerschap in haar visie en 
pedagogische handleidingen. Plan International België kreeg ook de kans om deel te nemen aan 
het Plan d’Action relatif aux Droits des Enfants, een samenwerking van vertegenwoordigers van 
de ministers van de Franse Gemeenschap, diverse overheden, het ONE, de Délégué général 
des Droits de l’enfant, ngo’s voor kinderrechten, adviesorganen voor kinderen en jongeren, de 
Conseil de la jeunesse (enz.) om toe te zien op de analyse en de follow-up van de aanbevelingen 
voor de rechten van het kind van de Verenigde Naties.

Een	concreet	voorbeeld	van	jongerenparticipatie	–	Jong	Kortrijk	Spreekt

“Jong Kortrijk Spreekt” is een participatief traject van KIYO, Plan International België 
en de Kinderrechtencoalitie in Vlaanderen. Aan de basis van dit traject lag de wens van 

de school Athena - campus 
Drie Hofsteden om de partici-
patie van leerlingen voorop te 
stellen, niet alleen binnen de 
school, maar ook in het beleid 
van de stad Kortrijk. Via dit 
project kon een klas van 
20 leerlingen een bijdrage 
leveren aan het kinder- en 
jongerenbeleid van de stad 
Kortrijk. Zij omschreven vijf 
prioritaire thema’s waar-
rond zij actiepunten wilden 
formuleren: diversiteit, mobi-
liteit, de groene ruimte in de 
stad, de openbare ruimte en 

evenementen.

In opvolging van dit project heeft de stad Kortrijk, in samenwerking met Plan, Kiyo en de 
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen zelf diverse projecten geïntroduceerd om jongeren te 
raadplegen omtrent verschillende onderwerpen die hen aanbelangen. Dat heeft geleid 
tot een nieuw administratief akkoord en een actieplan voor een kind- en jongerenvrien-
delijke stad. Daarnaast hebben 60 jongeren van verschillende scholen via dit initiatief 
een alternatief rapport opgemaakt over het jongerenbeleid van Kortrijk. Samen zochten 
zij concrete actiepunten op voor de 5 prioritaire onderwerpen, die zij voorlegden aan de 
politici van hun stad. Met “Jong Kortrijk Spreekt” wil de stad Kortrijk ervoor zorgen dat de 
stem van alle minderjarigen wordt vertegenwoordigd in het actieplan voor een kind- en 
jongerenvriendelijke stad. Op die manier wil de stad ten volle inzetten op burgerschap van 
kinderen en jongeren en de impact van kinderen en jongeren in haar beleid versterken.

Gebaseerd op dit project hebben KIYO en Plan International België ook een publicatie 
uitgegeven over het belang van participatie vankinderen en jongeren in de politiek22.

22  KIYO & Plan International België (2021). Zie mij! Onzichtbare kinderen en hun rechten.
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3. Dertien jaar later,  
waar staan we?

“Het is echt de moeite waard om je energie in een kinderrechtentraject te stoppen, Het 
rendeert. Als je die dingen als een rode draad door je schooljaar kan laten lopen, zie ik 
het niet als iets dat bovenop de andere taken komt. Je ziet heel snel leerstof en activiteiten 
die je eraan kan koppelen. Uitgaande van de manier waarop wij werken, kan ik zeggen: je 
krijgt blije en gemotiveerde kinderen die graag leren, die zelf conflicten kunnen oplossen, 
die hun eigen mening kunnen verwoorden zonder iemand te kwetsen. Kinderen die zonder 
oogkleppen met een wijde blik naar de wereld kijken, die veel aankunnen en stevig in het 
leven staan. Dat willen we allemaal toch, niet?” “Het is de moeite waard om je energie in 
een project te stoppen, het rendeert. Als je die dingen als een rode draad door je school-
jaar kan laten lopen, zie ik het niet als iets dat bovenop de andere taken komt. Je ziet heel 
snel leerstof en activiteiten die je eraan kan koppelen. Uitgaande van de manier waarop 
wij werken, kan ik zeggen: je krijgt blije en gemotiveerde kinderen die graag leren, die zelf 
conflicten kunnen oplossen, die hun eigen mening kunnen verwoorden zonder iemand te 
kwetsen. Kinderen die zonder oogkleppen met een wijde blik naar de wereld kijken, die veel 
aankunnen en stevig in het leven staan. Dat willen we allemaal toch, niet?”

Evi Ceulemans, leerkracht

Na dertien jaar van trajectbegeleidingen in scholen samen met onze partners is School for Rights-
Kinderrechtenschool ingevoerd in talrijke scholen, die verder gegaan zijn dan gewoon het over-
brengen van een visie. Door de rechten van het kind met hun leerlingen en studenten te beleven, 
hebben deze onderwijsteams deelgenomen aan de evolutie van dit programma, door uitdagingen 
aan te gaan of activiteiten te ontwikkelen die geleid hebben tot goede praktijken. Dankzij dit 
project zijn 48 scholen met het project gestart, met 212 leerkrachten in de werkgroepen die 1.460 
andere betrokken leerkrachten en 13.308 leerlingen hebben overtuigd!
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3.1. De challenges en de geleerde lessen van Samen 
werken aan kinderrechten op school

Duurzaamheid – In een context waar de deelnemers voortdurend wijzigen kan de duurzaamheid 
van wat wordt opgebouwd in een school een serieuze uitdaging worden, waarover moet worden 
nagedacht en waarmee rekening moet worden gehouden bij de implementatie van het project. De 
toe-eigening en de vrijheid die de betrokken leerkrachten hebben, kunnen een zeker antwoord 
bieden op de vraag naar duurzaamheid duurzaamheid, omdat de methodes daadwerkelijk zijn 
aangepast aan de reële context van iedere klas (Ecole des Etoiles, Brussel). Deze duurzaamheid 
is gebaseerd op het engagement van de directie, de overdracht tussen de leerkrachten en de 
ondersteuning van de leerlingen in hun rol en capaciteiten, maar ook op deze transversale visie, 
waarbij de rechten van het kind op een integrale manier in de school worden toegepast.

Financiële en personele middelen – Een dergelijk project implementeren kan een uitdaging zijn 
voor de scholen en de leerkrachten, zowel op financieel vlak als wat de human resources betreft. 
Er is al zoveel om mee rekening te houden en uit te voeren binnen een school. Anderen moeten 
worden overtuigd, wat tijd vergt. Er moeten verbanden worden gelegd tussen de verschillende 
activiteiten, ze moeten een gemeenschappelijke leidraad krijgen opdat een klassikaal project ook 
een project van de hele school zou worden.

“Als	leerkracht	moet	je	er	natuurlijk	aandacht	aan	schenken”,	vertelt	Chahid.	“We	nemen	
al zoveel maatregelen die – bewust of onbewust – verband houden met de kinderrechten. De 
kunst is om iedere activiteit te toetsen aan de kinderrechten en dat vervolgens over te brengen 
aan collega’s en de leerlingen.”

Zichtbaarheid van deze benadering en van de rechten van het kind binnen de school – De 
zichtbaarheid van het traject is van groot belang voor de duurzaamheid van het project binnen 
de school. Het is belangrijk dat iedere bij het project betrokken school in haar interne zowel als 
externe communicatie blijk geeft van haar engagement voor de rechten van het kind. Op die 
manier wordt iedereen die actief is binnen de school, maar ook de bezoekers, zich bewust van 
het traject, en kunnen ze vragen stellen en hun vaardigheden en praktijken ontwikkelen. Zo 
ontstaat een positieve feedback die het engagement van alle betrokkenen (onderwijsteam maar 
ook ouders, verenigingen buiten de school, gemeentelijke autoriteiten…) voor de rechten van het 
kind op lange termijn versterkt.

Participatie – In het kader van het project School for Rights-Kinderrechtenschool en kinderrech-
teneducatie in het algemeen is het belangrijk dat actieve, effectieve en aangepaste participatie 
een centrale plaats krijgt. Dat kan nader overleg vergen, ook al blijft de implementatie van deze 
participatie een positieve ervaring. Soms hebben de leerlingen het moeilijk om zich te uiten, 
deinzen zij ervoor terug om het woord te nemen, ontbreekt het hen aan zelfvertrouwen. Het 
is dan aan het onderwijzend personeel om een context te creëren die hun participatie stimu-
leert (informeren, aanmoedigen, middelen aanreiken om deel te nemen aan de debatten) en 
er de nodige aandacht aan te schenken. (Ecoles des Etoiles, Brussel en Busleyden Atheneum, 
Campus Zandpoort).

Transversaliteit en structuraliteit – Vertrekken vanuit de projectvisie (korte termijn) om te 
komen tot een meer structurele visie (lange termijn) kan een complexe zaak lijken. Het is echter 
deze structurele visie die maakt dat kinderrechteneducatie effect sorteert: Om kinderrechten-
educatie optimaal te kunnen toepassen, moet dat vakoverschrijdend gebeuren in het dagelijkse 
schoolleven (lessen, klas, omgeving, school, reglement). Zo kunnen de leerlingen hun rechten en 
de waarden van een democratisch en actief burgerschap zelf ondervinden. Een transversale inte-
gratie van de rechten van het kind in het curriculum creëert een verband, een rode draad tussen 
diverse thema’s en biedt de mogelijkheid om maatschappelijke thema’s zoals diversiteit, gelijk-
heid en respect voor de anderen op een nieuwe manier te behandelen. Dat vereist de betrokken-
heid van het voltallige personeel van een school – een project van één klas is interessant, maar 
nog beter is als het door de hele school wordt gedragen. De integratie van kinderrechten in de 
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werking van de school en in het curriculum is een centrale factor voor de invoering van deze visie 
op de kinderrechteneducatie. Zonder de steun van de leerkrachten en het onderwijsteam blijft dit 
project hoe dan ook dode letter.

Gelijkheid	en	emancipatie – Het huidige systeem creëert verschillen tussen leerlingen en vormt 
in sommige gevallen een obstakel voor de emancipatie van alle leerlingen. Het onderwijs blijft 
daardoor een spiegel van de huidige maatschappij met al haar ongelijkheid en onrecht. De 
bedoeling van kinderrechteneducatie is emancipatie, gelijkheid, empathie en solidariteit centraal 
te plaatsen, erover na te denken en eraan te werken om met leerlingen oplossingen te vinden 
(binnen de school en daarbuiten). Kinderrechteneducatie stelt de leerlingen in staat om inzicht te 
krijgen in hun rechten en de manier waarop die in de praktijk worden toegepast, met het oog op 
een gelijke en emanciperende omgeving voor iedereen. Dat vormt een extreem krachtige en 
veelbelovende wettelijke en juridische hefboom.

Samenwerking – Solidariteit en empathie zijn kernwaarden van kinderrechteneducatie. Deze 
waarden worden overgebracht aan de hand van de visie “Ik – Jij – Wij” (uiteengezet op pagina 
12) en “Hoofd – Hart – Handen”, die centraal staan in het project. Het zijn dergelijke waarden 
die een sterker samenhorigheidsgevoel ontwikkelen, een gevoel dat de samenwerking bevordert 
en een omgeving creëert die gunstig is voor samenwerking, zowel tussen leerlingen onderling 
als tussen leerkrachten en leerlingen. Die uitdaging geldt niet alleen voor de leerlingen, maar 
ook voor de ouders. Ook zij moeten het traject begrijpen en zich erachter scharen. Het zou zeer 
interessant zijn om nog meer uitwisselings- en opleidingssessies te organiseren voor de verschil-
lende actoren met het oog op een nauwere samenwerking (Ecole des Etoiles, Brussel).

Communicatie – De communicatie is een belangrijke factor om kinderrechten effectief op trans-
versale wijze te integreren in het dagelijkse schoolleven. De leerlingen moeten, net als hun 
ouders of voogden, uitgebreid en op transparante en constante wijze worden geïnformeerd over 
de stappen die worden gezet om actieve en effectieve participatie binnen de schoolmechanismen 
te versterken. Om dat te kunnen doen en ze concreter te integreren in het door de school gestarte 
project moeten de nodige middelen en tijd worden gevonden.
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3.2. Onze scholen en hun goede praktijken

Los van de vastgestelde uitdagingen hebben de begeleide scholen diverse goede praktijken 
ontwikkeld die de inventiviteit van het onderwijzend personeel in de verf zetten. Zij hebben de 
daad bij het woord gevoegd door activiteiten op te zetten voor en met hun leerlingen en studenten. 
We stellen er hier enkele voor, waarbij we ons baseren op de aanpak hoofd – handen – hart. Het 
is zeker geen exhaustieve opsomming van de vele activiteiten, maar ze kan al heel wat inspiratie 
bieden:

Hoofd

Campagnes voor bewustmaking en recht op non-discriminatie – “Een postercampagne tegen 
pesten van de leerlingen uit het tweede middelbaar. 

“Op elke affiche hebben we een boodschap gezet over discriminatie. We hopen dat de mensen 
die onze affiches gezien hebben erover hebben nagedacht, want we willen dat iedereen op 
dezelfde manier wordt behandeld” 

(Sint-Lutgardis Mol)

Meerdere talen spreken = een troef en het recht op identiteit – Ter gelegenheid van 
de internationale dag van de moedertaal stelde Campus Athena, een middelbare school, 
haar leerlingen voor om diverse workshops/activiteiten rond de mogelijkheden van meer-
taligheid te volgen. In de aanloop naar deze activiteiten hadden de leerlingen van de 
school een soort cartografie van de thuis gehanteerde talen opgesteld. Daarbij werden 
minstens 41 moedertalen ‘opgespoord’. De leerlingen konden vervolgens werken aan een 
video rond de 41 artikelen van het Verdrag, gepresenteerd in deze talen. Het vermogen 
van deze leerlingen om meerdere talen te spreken en dat in verband te brengen met de 
rechten is dan ook terug te vinden in deze video.

De rechten van het kind in de cultuur van de 
school – In het Atheneum Busleyden Campus 
Zandpoort zijn de rechten van het kind niet 
enkel geïntegreerd in de lessen, maar ook 
in het schoolreglement, in allerhande activi-
teiten en in de visie van de school. “Dat biedt 
aanzienlijke voordelen,” vertelt Chahid, leer-
kracht in het Atheneum Busleyden Campus 
Zandpoort, “wij hebben nu een andere kijk op 
de stem van de leerlingen en hun welzijn. De 
overlegrondes tijdens de coaching bevorderen 
een cultuur die openstaat voor debat en het 
streven naar compromissen.” Voor dergelijke 
richtinggevende adviezen is natuurlijk een 
zeker engagement vanwege de leerkrachten 
vereist. “Een school draait in de eerste plaats 
om de leerlingen. We willen graag alle initia-
tieven ondersteunen die de leerlingen helpen 
om kritische en solidaire burgers te worden.”
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Hart

Zorg dragen voor elkaar – Als je de 
kinderen en jongeren laat meedenken en 
meehandelen en je geeft ze de verantwoor-
delijkheid, krijg je een zeer bijzondere dyna-
miek op school. Evi Ceulemans is leerkracht 
ethiek aan BS De Krekel en De Grasspriet in 
Haaltert. “Leren samenleven” is de hoofddoel-
stelling van het pedagogisch project van het 
GO!. Dat betekent zorg dragen voor elkaar, 
en voor de aarde, en het maakt integraal 
deel uit van alles wat ze doen. De groene 
schoolomgeving is een leer- en speelparadijs 
voor de kinderen. Er is een moestuin, een 
zwembad en een schoollokaal in open lucht, 
en de kinderen kunnen zich over de geiten 
en konijnen van de school ontfermen. Maar 
de kinderen zijn ook meer begaan met elkaar.

Creativiteit ten dienste van inclusiviteit – Het werken aan de rechten van het kind en de 
overtuiging van de toegevoegde waarde van deze aanpak stelt de leerkrachten in staat 
activiteiten te bedenken die een positief effect hebben op elke leerling en die meer inclu-
siviteit mogelijk maken. Comme Cédric Estercam, enseignant en art de l’image l’explique 
: Cedric Estercam (leraar beeldende kunsten): “We zijn op een andere manier beginnen 
nadenken over lesgeven. We vertrekken vanuit het idee dat iedereen hier zijn creativiteit 
komt ontwikkelen en we willen meer rekening houden met de eigen persoonlijkheid en de 
persoonlijke keuzes om te werken aan een bepaalde opdracht. We geven nu een onder-
werp of een doelstelling en de leerling kan daar uiting aan geven vanuit zijn/haar eigen 
leefwereld en interesses. De resultaten geven ieders unieke ik weer.” Die benadering 
zorgt niet alleen voor meer inclusiviteit, maar ook meer welzijn.

“Er wordt enorm ingezet op welzijn 
en welbevinden van de kinderen. 
En dat is ook echt heel belangrijk. 
We moeten erover waken dat het 
in orde komt met de kinderen en 
dat zij zich hier vooral heel welkom 
voelen. We zijn echt een heel 
warme school geworden. Door als 
team samen te werken, maar ook 
door met de kinderen en jongeren 
samen te werken..” , 

Kris Philipps (enseignant d’éloquence 
leerkracht woord).
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Een rode draad voor een beter klimaat – De rechten van het kind op transversale 
wijze implementeren in de schoolcultuur biedt leerlingen inzicht in het belang van hun 
rechten, maar het creëert ook een omgeving waarin zij zich voluit kunnen ontwikkelen en 
ontplooien, zoals blijkt uit dit voorbeeld van GBS De Vlieger. 

«De school is vastbesloten kinderrechten hoog in het vaandel te houden. Een school voor 
de rechten van het kind zijn betekent veel voor ons als school en is het leidende beginsel 
van ons schoolwerk. Wij willen een school zijn waar kinderen centraal staan, waar ieder kind 
zich volledig kan ontwikkelen in hoofd, hart en handen, waar rekening wordt gehouden met 
de behoeften en wensen van ieder kind, waar ieder kind zich prettig voelt in een veilige 
omgeving, waar ieder kind wordt geaccepteerd, gerespecteerd en begrepen, waar ieder 
kind inspraak heeft.»

Viviane Wouters, directeur van GBS DE Vlieger, Kasterlee,

Handen

Inclusief onderwijs en het recht op non-discriminatie – Volgens Unia betekent inclusief onderwijs 
dat alle leerlingen (al dan niet met een beperking of kinderen die net aangekomen zijn in ons 
land en de taal niet spreken...) samen leren in dezelfde schoolomgeving. In dit kader passen 
de scholen hun infrastructuur, methoden, leermiddelen en personeelsbeleid aan alle leerlingen 
aan. Elke leerling voelt zich thuis op school. Dit houdt in dat het onderwijssysteem zich aanpast 
aan de behoeften van elke leerling, niet omgekeerd. Om kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen 
te bereiken, elke leerling te helpen om de beste resultaten te behalen en volledig te kunnen 
deelnemen aan het onderwijs, moeten we erkennen dat elke leerling anders is en specifieke 
behoeften heeft, en daarop moeten we inspelen. 
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«Het idee is systemisch en betekent dat een flexibele klas alleen interessant is als we de 
pedagogie en de methodologie aanpassen. Het heeft geen zin als we individueel blijven 
werken zonder ooit groepswerk te doen»

Dominique Paquot, Directeur van de basisschool Singelijn.

Hoe zit het met Covid? Tijdens de Covid-crisis was het moeilijkste, maar ook het belangrijkste, 
om iedereen gerust te stellen aan de hand van transparante communicatie. Dit was niet gemak-
kelijk door de snelheid waarmee de informatie veranderde, vooral in het begin van de epidemie. 
De school heeft bijvoorbeeld een speciale Covid-pagina aangemaakt op de website om ouders te 
helpen. Hierdoor konden ze volledige transparantie garanderen aan de ouders. Ook de kinderen 
hadden nood aan communicatie en participatie. Daarom heeft de school toegankelijke mailboxen 
aangemaakt waar kinderen hun wens(en), angst(en), behoefte(n), vra(a)g(en) konden achter-
laten. De mailboxen werden twee keer per week bekeken en de leerkrachten en de directie.

Een Kinderrechtenparlement en het recht op participatie – Een leerlingenraad op school is 
natuurlijk een goed instrument om de betrokkenheid van leerlingen bij het schoolleven te 
vergroten, aangezien het de taak van het onderwijs is om leerlingen in staat te stellen kritische 
wereldburgers te worden. De gemeentelijke basisschool De Vlieger in Kasterlee besliste dat de 
leerlingenraad ook moest kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een kinderrechtencultuur op 
school. Tinne Moorkens, kleuterleidster van de allerkleinsten en een van de drijvende krachten 
achter het traject, organiseerde een informatie- en opleidingssessie voor alle leerlingen van de 
leerlingenraad. Samen ontdekten zij wat kinderrechten betekenen voor kinderen hier en over de 
hele wereld.

Een herstelmuur vol oplossingen en het recht op veiligheid en bescherming – Elk kind heeft het 
recht om zijn eigen mening te hebben en zichzelf te kunnen zijn. Natuurlijk moeten ze daarbij 
ook de rechten van andere respecteren. Nochtans komen leerkrachten regelmatig in aanraking 
met moeilijk gedrag en conflictsituaties. De kinderen hebben manieren bedacht om dit probleem 
zelf op te lossen (bv. erover praten, iets anders spelen, delen, enz.) en brengen een algemeen 
verhaal aan op de ‘herstelmuur’ om het probleem voor te stellen en erover na te denken. Op deze 
manier willen ze op GBS De Vlieger de kinderen tijdens een conflict eerst de kans geven om 
het probleem zelf op te lossen door samen een oplossing te kiezen die ze op de muur vinden. 
Stap voor stap wordt uitgelegd, naargelang de leeftijd, wat de kinderen kunnen doen en welke 
oplossing ze kunnen toepassen. Zo worden de kinderen aangemoedigd om zelf hun conflicten 
op te lossen in plaats van meteen de hulp van een leerkracht in te schakelen. Dat is een zeer 
belangrijke vaardigheid in hun dagelijks leven! De kinderen krijgen ook een kopie mee zodat ze 
dit thuis ook kunnen gebruiken.

Dit zijn slechts enkele van de vele mooie voorbeelden. Het	is	belangrijk	elke	uitdaging	aan	te	
gaan op een positieve en creatieve manier! Leerlingen hun verbeelding laten inzetten, kan 
leiden tot echte en sterke betrokkenheid. Het kernwoord is flexibiliteit. De leerkrachten moeten 
vertrouwen hebben in hun leerlingen en zo samen aan een gemeenschappelijk doel werken.
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Goede	praktijken	overal	ter	wereld

Kinderrechtenscholen in Ghana23 – Met 
dit project vestigt Amnesty International de 
aandacht op het belang van mensenrechten 
en participatie. De eerste veranderingen 
in de Accra High School in Ghana hadden 
betrekking op de directie van de school en 
graad van participatie. Via een systeem van 
democratische verkiezingen worden studen-
tenvertegenwoordigers verkozen. Zij krijgen 
hierdoor ook de kans om hun communi-
catieve vaardigheden te ontwikkelen in 
hun contacten met de administratie of de 
studentenraad.

Schoolraden in Niger - Plan International 
België richt in het kader van een van haar 

projecten schoolraden op die een «kader creëren dat de participatie van kinderen bevordert en 
hen voorbereidt om vertrouwd te raken met de werking van een staatsinstelling. Tegelijk leren zij 
debatteren en hun mening te geven en projecten op te zetten om de levens- en leeromstandig-
heden in hun school te verbeteren.» Deze structuur stelt de leerlingen niet alleen in staat actief 
burgerschap te ontwikkelen, maar ook op een ervaringsgerichte manier te leren over samen-
leven, groepsmanagement, gemeenschapsleven, en de rechten en plichten van burgers. Er is 
ook een effect op de mate van initiatief van de leerlingen: verschillende projecten worden door de 
jongeren ontwikkeld: schoolapotheek, schoonmaak, enz. Een centraal aspect in dit project is de 
opleiding van leraren. Het is via hen dat de schoolraden tot stand komen en zonder hen zijn de 
initiatieven niet duurzaam en is het effect zeer gering.

De	ontwikkeling	van	een	gemeenschappelijk	handvest - In plaats van zich te concentreren 
op academische prestaties, zet de Howard School in Engeland liever de stem van de leerling 
op de voorgrond en benadrukt zij het belang van kwaliteitsvolle relaties. Met deze visie in het 
achterhoofd besloot de school de leerlingen een schoolhandvest te laten opstellen. Als seculiere 
school was het noodzakelijk een waardensysteem op te zetten waaraan leraren en leerlingen 
zich konden houden. Het Handvest koppelt de artikelen van het VN-Verdrag aan waarden en een 
reeks overeengekomen normen. «Als je niets hebt, moet je iets maken. Wij wilden iets ontwik-
kelen rond een reeks waarden die vervat zijn in het VN-Verdrag. We hebben ze overgenomen en 
aangepast voor ons eigen gebruik en ze in het studentenhandvest opgenomen. Dit is een heel 
interessante manier van werken om een reeks waarden en overtuigingen te verzamelen waarop 
de school zich kan baseren.24

Het recht op huisvesting in Kenia25 - Als onderdeel van hun onderwijs- en mensenrechtenpro-
ject heeft Amnesty International 145 leerlingen van scholen in de buurt van de vier grootste slop-
penwijken in Nairobi bijeengebracht om te praten over het recht op huisvesting. Door middel van 
verschillende creatieve (bv. gedichten, sketches) en debat-gebaseerde activiteiten bespraken 
de leerlingen verschillende onderwerpen in verband met schendingen van de mensenrechten 
in verband met huisvesting. De leerlingen konden ideeën uitwisselen over hoe de menselijke 
waardigheid kan worden gerespecteerd door onder meer een positieve houding aan te nemen, 
mensen bewust te maken van de mensenrechten of elkaar te steunen.

23  Amnesty International (2012). Ecoles amies des droits humains – Nouvelles.

24  UNICEF. School improvement Through Child Rights at the Howard School.

25  Amnesty International (2012). Ecoles amies des droits humains – Nouvelles.

https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/pol320152012fr.pdf
https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/childrens-rights-at-the-howard-school/
https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/pol320152012fr.pdf
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4. Besluit/Laatste pagina’s

4.1. Besluit

Er is veel gebeurd sinds de goedkeuring van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind in 1989, 
maar ook sinds het begin van dit project in 2008. 48 scholen hebben deelgenomen en werden 
ondersteund door de verschillende partnerorganisaties. 1.460 leerkrachten waren bij dit project 
betrokken en waren volledig overtuigd, net als hun 13.308 leerlingen! Samen zetten scholen, 
leerkrachten, leerlingen en ouders zich in voor een positieve impact binnen de school, zoals het 
welzijn van leerlingen, de participatie van leerlingen, de ontwikkeling van positief en verantwoor-
delijk wereldburgerschap, en een verbeterde schoolomgeving, die de ontwikkeling van positieve 
gemeenschappelijke en individuele waarden mogelijk maakt.

Er zijn natuurlijk nog heel wat uitdagingen die we moeten aanpakken om het concept van kinder-
rechteneducatie nog meer te integreren in de dagelijkse schoolcultuur. Dit vereist onder andere 
financiële, menselijke en educatieve middelen om dit op grote schaal toe te passen, in België en 
overal ter wereld. De impact van dit project toont aan dat het mogelijk is om de discussie aan te 
gaan en vooral ook om een dergelijk project uit te voeren!
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We willen de scholen bedanken die hun deuren voor ons hebben geopend en ons hun vertrouwen 
hebben geschonken. Hartelijk bedankt voor hun inzet voor kinderrechteneducatie! Zonder hen 
zou een dergelijke verandering niet mogelijk zijn geweest, het is dankzij hun inzet dat dit moge-
lijk is geweest! En het belangrijkste zal altijd zijn om te blijven proberen dingen ten goede te 
veranderen...

«Er heerst hier een echte cultuur van «we proberen, en als het niet werkt, doen we iets 
anders», je moet niet bang zijn om fouten te maken, dat is normaal! Hier mag je fouten 
maken, zolang je er maar van leert.» 

(BS De Kleine Prins, Menen)
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4.4. Bedankingen

Wij danken allen die aan dit project en aan deze handleiding hebben meegewerkt. Dank aan 
onze partners en de scholen die betrokken waren bij de uitvoering van dit project en zonder wie 
dit niet mogelijk zou zijn geweest. Dank voor hun inzet voor kinderrechteneducatie, het is dankzij 
hen dat de zaken in beweging zijn gekomen.

Dank aan de mensen die meegewerkt hebben aan de ontwikkeling van dit project: Mieke 
Verwaest, Fiona Ang, Magali Lowies, Sara De Potter, Gerrit Maris et Margarita López García en 
Cassiopée Mairiaux

Dank aan onze partners: KIYO, Djapo, DGDE, VIA Don Bosco, Echo-Communication, UNICEF 
met de steun van KRC en DGDE

Dank aan alle scholen die ons hun vertrouwen hebben geschonken en die een traject 
volgen: 

Het Prisma - Gent 

 De Kleine Prins - Menen 

 GO! Merelbeke - Merelbeke 

 Riva Bella - Braine l’Alleud 

 De Zonnewijzer - Woluwe Saint Pierre 

 De Schatkist - Westmeerbeek 

 Naniot - Liege 

 Sint-Lutgardis - Mol 

 Raymond Devos - Mouscron 

 Sint-Donatus - Merchtem 

 De Scharrel - Minderhout 

 De Krekel - Haaltert 

 Ecole Intégrée - Woluwe Saint Lambert 

 De Luchtballon - Mechelen 

 De Boomhut - Alsemberg 

 Singelijn - Woluwe Saint Lambert 

 Park Van Genk - Houthalen-Oost 

 Victor van de Walle - Mechelen 

 Academie Merksem - Merksem 

 De Grasspriet - Mere 

 Melgesdreef - Merksem 

 Emile André - Bruxelles 

 GBS De Vlieger - Kasterlee 

 Ecole des étoiles - Bruxelles 

 Instituut Don Bosco - Woluwé-Saint-

Pierre 

 Ecole communal Thrixes - Seraing 

Ougré 

 Ecole des étoiles - Liège 

 Athena Drie Hofsteden - Courtrai 

 Busleyden Atheneum Campus 

Zandpoort - Malines 

 De Cocon - Tremelo.

Dank ook aan alle leerkrachten die aan de slag gegaan zijn met ons lesmateriaal en kinder-
rechten in hun klaslokaal hebben gebracht!



p. 44

Zet u in voor de rechten van het kind en gendergelijkheid!
Plan International Belgique - Plan International België is een onafhankelijke Belgische 
ngo die over de hele wereld kinderrechten en gelijkheid voor meisjes verdedigt. We 
zijn lid van Plan International. Sinds 1983 helpen we kinderen en jongeren om zelfstan-
diger in het leven te staan. We geven hen de mogelijkheid hun toekomst te veranderen. 
We zorgen ervoor dat meisjes van bij de geboorte dezelfde kansen krijgen als jongens: 
naar school gaan of een beroepsopleiding volgen, een degelijke job, inspraak hebben 
en verandering brengen in hun maatschappij, zelf beslissen over hun leven en hun 
lichaam en zich vrij van geweld ontplooien.

 . www.planinternational.be . Facebook: @planfans . Instagram: @planbelgium . Twitter: @planbelgië . LinkedIn: @Plan International Belgium . Contact via e-mail: info@planinternational.be

Vindt u het project interessant? Neem dan 
zeker contact met ons om als u vragen heeft!

 . www.schoolforrights.be . Facebook: @SchoolforRights . Youtube: School for Rights . schoolforrights@planinternational.be

http://www.planinternational.be
mailto:info@planinternational.be
https://www.schoolforrights.be/nl
mailto:schoolforrights%40planinternational.be?subject=
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