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WIST JIJ DAT… 

258 MILJOEN 
kinderen en jongeren geen toegang 

hebben tot onderwijs?

Tijdens de coronacrisis

1 OP DE 3 KINDEREN
thuis zat en geen onderwijs op afstand kon volgen?

ONDERWERPEN
Kansenongelijkheid

Mentaal welzijn
Talentontwikkeling

VAKKEN
Geschiedenis

Economie
Maatschappijleer
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Hoofdstuk 1: Over onderwijs

WAT SPEELT ER?

Wist je dat ieder jaar meer dan 50.000 jongeren in Nederland school verlaten zonder goed genoeg te 
kunnen lezen, schrijven en rekenen? Onderwijs krijgen lijkt vanzelfsprekend, maar dat is lang niet voor 
alle kinderen en jongeren het geval.

Onderwijs is belangrijk voor ieder kind. Op school kunnen kinderen spelen, leren en creëren ze kansen 
op een betere toekomst. Het helpt kinderen en samenlevingen ontwikkelen. Het aantal kinderen dat naar 
school gaat is in de afgelopen decennia toegenomen, maar die groei is bijna weer gestopt. Wereldwijd 
gaan miljoenen kinderen nog steeds niet naar school. 

UNICEF wil dat daar verandering in komt en werkt samen met overheden, maatschappelijke 
organisaties, gemeenschappen en kinderen om het verschil te maken.

Wil je meer lezen? 
UNICEF. Ieder kind heeft recht op onderwijs Meer weten »

UNICEF. State of global education crisis Bekijk meer »

UNICEF. Education Statistics Lees verder »

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Rapport De Staat van het Onderwijs 2022 
Klik hier »

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Gelijke kansen Meer weten »

Raad van de Europese Unie. Onderwijs voor economische groei en inclusie Bekijk meer »

LAKS. Landelijke Aktie Komitee Scholieren Lees verder »

CBS. Maatschappij en Onderwijs Klik hier »

Welke kinderrechten hebben met onderwijs te maken?
Dit zijn vier kinderrechten die met onderwijs te maken hebben, maar er zijn er nog meer. Welke 
andere rechten passen ook bij dit thema? Kijk op de UNICEF-website voor alle kinderrechten.

https://www.unicef.nl/ons-werk/onderwijs
https://www.unicef.org/reports/state-global-education-crisis
https://data.unicef.org/topic/education/overview/
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2022/04/13/de-staat-van-het-onderwijs-2022
https://www.gelijke-kansen.nl/themas
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/education-economic-growth/
https://www.laks.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/onderwijs
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten


PWS Kickstart Onderwijs 4

Hoofdstuk 2: Over kinderrechten

WAT ZIJN KINDERRECHTEN?

Alle kinderen onder de 18 jaar over de hele wereld hebben kinderrechten. Dit zijn afspraken die landen 
hebben gemaakt over dingen die kinderen écht nodig hebben om veilig en gezond te kunnen opgroeien. 
Ze staan beschreven in 54 artikelen in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: 
Kinderrechtenverdrag). Al deze artikelen onthouden is lastig, maar je kan ze opdelen in drie categorieën:

1) Voorzieningen

In deze artikelen staat 
beschreven wat kinderen nodig 
hebben om goed op te groeien. 
Denk aan het recht op goede 
zorg, onderwijs en vrije tijd.

2) Bescherming

Deze artikelen gaan over het 
beschermen van kinderen. 
Denk aan bescherming tegen 
mishandeling, kinderarbeid 
of oorlog.

3) Participatie

Kinderen hebben het recht 
om hun mening te uiten en 
gehoord te worden. Ook als 
ze bijvoorbeeld zelf een keuze 
maken voor een geloof.

Alle rechten in het Kinderrechtenverdrag zijn even belangrijk en horen bij elkaar. Maar wat je als kind 
nodig hebt om te krijgen waar je recht op hebt, verschilt per persoon. Er is ook een jongerenversie van 
het verdrag.

https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-24-gezondheid
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-24-gezondheid
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-28-onderwijs
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-31-spel-en-vrije-tijd
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-19-geen-misbruik-en-kindermishandeling
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-32-geen-kinderarbeid
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-38-bescherming-tegen-oorlog
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-13-vrij-om-een-mening-te-geven
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-12-luisteren-naar-de-mening-van-kinderen
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-14-vrij-om-te-denken-en-een-godsdienst-te-kiezen
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBV0002508%2F2002-11-18%23Verdrag_2&data=05%7C01%7Cpbakker%40unicef.nl%7Ced9356e840864c52047b08dacc9e43af%7C2c9f67d9e6984dc796dbb3485fadd813%7C0%7C0%7C638047277369506324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g5dAfKDsNqOrbkoI2hQK%2BYjLiK%2FD9OP1AsEAQV%2F59IE%3D&reserved=0
https://www.unicef.nl/files/Kinderrechtenboekje%20covers%20jan2021.pdf
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 Hoe is het Kinderrechtenverdrag ontstaan? 

Na tien jaar vergaderen is in 1989 het Kinderrechtenverdrag door de Verenigde Naties aangenomen. 
Verschillende ontwikkelingen en gebeurtenissen gingen hier de afgelopen eeuwen aan vooraf. Het jaar 
1924 en 1959 waren in elk geval cruciaal. Weet jij wat gebeurde? Bekijk het complete overzicht.

 Wie doen er mee? 

Alle landen ter wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend en zijn het dus eens met de 
inhoud. Op de Verenigde Staten na hebben alle landen het verdrag ook geratificeerd. Daarmee is het 
het meest bekrachtigde VN-verdrag ooit. 

Dat het verdrag geratificeerd wordt betekent dat landen hun regels en wetten aanpassen zodat het gelijk 
is aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook moeten landen daarvoor verantwoording afleggen. Sinds 1995 
geldt dat ook voor Nederland. 

 Wie is verantwoordelijk voor kinderrechten? 

Kinderen kunnen zelf opkomen voor kinderrechten, maar ze zijn dat niet verplicht. Volwassenen moeten 
ervoor zorgen dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben. In de eerste plaats gaat dat om de 
overheid, die kinderrechten vastleggen in wetten en regels. Maar ook alle andere volwassenen, denk aan 
ouders, leerkrachten en rechters, zijn verantwoordelijk.

Het VN-Kinderrechtencomité, bestaande uit 18 onafhankelijke experts, controleert elke vijf jaar of landen 
zich aan het Kinderrechtenverdrag houden. Hoe Nederland het ervan afbrengt? Dat kun je nalezen in het 
NGO rapport 2021. 

 Wat is de rol van UNICEF? 

In 1946 werd UNICEF door de Verenigde Naties opgericht als tijdelijk fonds om de kinderen te helpen 
die slachtoffer waren geworden van de Tweede Wereldoorlog. Maar al snel bleek dat de hulp ook buiten 
Europa en voor lange tijd nodig was.

Als kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties hebben we een bijzondere opdracht: alle kinderen 
geven waar ze recht op hebben. Daarom werken we in bijna alle landen in de wereld. Zo werken we 
bijvoorbeeld samen met overheden en bedrijven om kinderen wereldwijd te helpen bij het overwinnen 
van armoede, ziekte en geweld.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kinderrechten.nl%2Fgeschiedenis%2F&data=05%7C01%7Cpbakker%40unicef.nl%7Ced9356e840864c52047b08dacc9e43af%7C2c9f67d9e6984dc796dbb3485fadd813%7C0%7C0%7C638047277369506324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l0bvW7dM%2FPtfFMZDCzlZKdrqq3VLZ2k0ffmwe26mKBs%3D&reserved=0
https://nos.nl/artikel/2061319-vs-nu-enige-land-dat-kinderrechtenverdrag-niet-geratificeerd-heeft
https://www.kinderrechten.nl/assets/2021/04/NGO-rapportage_Kinderrechten_NL_Webversie.pdf
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Hoofdstuk 3

AAN DE SLAG! 

TIP

Wil jij je gaan verdiepen in een kinderrecht? 
Lees dan hier de jongerenversie van het 
Kinderrechtenverdrag. Of kijk op de UNICEF-website voor 
een overzicht van alle artikelen.

TIP

Weet je al hoe jouw profielwerkstuk eruit gaat zien? 
Schrijf je een verslag? Of mag je je bij jou op school 
ook creatief uiten? Dan kan jouw profielwerkstuk ook 
een documentaire, roman of een website worden!

TIP

Voor jouw PWS zul je verschillende bronnen 
gebruiken. Maar met een eigen onderzoek kun je 
ook belangrijke informatie krijgen! Met een interview 
of vragenlijst kun je bijvoorbeeld in jouw buurt, 
sportclub of school onderzoeken hoe jongeren hun 
kinderrechten ervaren. Of in hoeverre kinderrechten 
bekend zijn op jouw school.

Succes met de laatste stappen! Heb je een vraag of wil je ons laten 
weten hoe het is gegaan? Whatsapp naar 06 331 01 349, DM ons op 
Instagram of mail naar info@unicef.nl.

Je kunt ons ook mailen als je de kinderrechtenposter of het 
Kinderrechtenverdrag thuis gestuurd wil krijgen.

https://www.unicef.nl/files/Kinderrechtenboekje%20covers%20jan2021.pdf
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten
https://www.instagram.com/unicefnederland/
mailto:info%40unicef.nl?subject=PWS%20Kickstart%20Onderwijs%2022


Over de PWS kickstart    
Ga jij je profielwerkstuk schrijven en ben je op zoek naar 
informatie en inspiratie? Wij laten je zien hoe kinderrechten 
invloed hebben op jouw favoriete onderwerp. We verwijzen 
je door naar plekken waar je meer informatie kunt vinden. 
Zo helpen we je een beetje op weg naar een mooi 
eindresultaat en hopelijk een goed cijfer. Veel succes!

Over UNICEF
Ieder kind kan de toekomst bepalen. Te veel kinderen 
groeien nu nog op in slechte omstandigheden. Als ‘s 
werelds grootste kinderrechtenorganisatie bereikt UNICEF 
meer, voor meer kinderen, op meer plekken dan wie ook. 
Samen maken we een wereld van verschil. Voor ieder kind 
voor nu en voor de toekomst van ons allemaal. 

UNICEF Nederland
Bezuidenhoutseweg 74
2594 AW Den Haag

www.unicef.nl
info@unicef.nl
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