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Thema: Als gelijken behandeld? – Mensenrechten 

 

Onderdeel 1: Mijn rechten 
 
Wat zijn rechten? Hoe zijn ze ontstaan? Hoe beïnvloeden ze ons? Wat is het verband tussen rechten, 
wensen en behoeften? Dit onderdeel laat zien wat mensenrechten zijn, hoe ze tot stand zijn 
gekomen en hoe ze ons dagelijks leven beïnvloeden.  
 
Waarschuwing: Dit onderdeel bevat links naar websites, zoals YouTube. De inhoud van deze externe 
sites is aan verandering onderhevig. Controleer daarom of de inhoud nog geschikt is voor leerlingen. 
 
Leerresultaten van dit onderdeel 
 
De leerlingen zullen:  

 begrijpen wat rechten zijn 

 leren waar de moderne rechten vandaan komen 

 inzien wat voor rechten en verantwoordelijkheden zij zelf hebben 
 
Bronnen 
 
Bron 1 Opsomming van rechten 
Bron 2 Het ontstaan van mensenrechten 
Bron 3 Wat als ...? 
 
 
Klassikale activiteit 1: Wat zijn rechten?  
 
Over rechten wordt voortdurend gediscussieerd. Maar wat zijn rechten nu precies? En wat 
betekenen ze voor ons? Laat de leerlingen ter voorbereiding op deze oefening het onderstaande 
korte filmfragment van de Verenigde Naties over mensenrechten zien. Maak vervolgens een muur in 
het klaslokaal vrij. Vraag de leerlingen ieder voor zich één, twee of drie rechten uit te kiezen die zij 
zelf, om persoonlijke redenen, heel belangrijk vinden en deze rechten op een post-it te schrijven. 
Vraag de leerlingen vervolgens om de post-its aan elkaar te laten zien, ze op de muur te plakken, en 
eventueel aan elkaar uit te leggen hoe elk recht van invloed is op hun dagelijks leven. Als ze niet 
weten hoe ze moeten beginnen, kunt u bron 1 uitdelen (lijst met rechten).  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JpY9s1Agbsw  
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Klassikale activiteit 2: Soorten rechten  
 
Wat voor soorten rechten zijn er? Is er een patroon in te herkennen, of zijn ze in categorieën in te 
delen? Vraag aan de leerlingen om de post-its op thema te rangschikken. Ze mogen hierbij zelf 
categorieën bedenken. Als ze klaar zijn met deze opdracht, vraagt u ze om de verschillende 
categorieën te benoemen. Geef ze een compliment voor het maken van hun eigen "muur van 
rechten". Vraag ze of ze dit een gemakkelijke of een moeilijke opdracht vonden en laat ze hun 
antwoorden toelichten.  
 
 
Groepsactiviteit 1: Zijn rechten in bepaalde gevallen exclusief?  
 
Het is de bedoeling dat u en uw leerlingen nu gaan discussiëren over de verschillen tussen 
minderhedenrechten en mensenrechten. Verdeel voor deze activiteit de klas in vier ongeveer even 
grote groepen. Schrijf allereerst de volgende stelling op het schoolbord/whiteboard: "Rechten zijn er 
om iedereen te beschermen, en niet alleen bepaalde groepen", en vraag de leerlingen om samen 
over deze stelling te discussiëren. Vraag alle groepen te vertellen of ze het met de stelling eens zijn 
of niet, en uit te leggen waarom wel/niet. U kunt de leerlingen nu vragen de "muur van rechten" 
verder aan te vullen met de rechten die nog niet eerder waren genoemd. Voor meer informatie die 
voor deze opdracht nuttig kan zijn, kunnen de leerlingen gebruik maken van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens (beschikbaar in diverse talen) en de volgende bronnen: 
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http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx 
 
Klassikale activiteit 3: Rechten in de loop der tijd  
 
Het is belangrijk dat de leerlingen beseffen dat de nu erkende rechten er niet altijd zijn geweest. 
Rechten zijn verworven naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen of situaties, of aangepast of 
geëvolueerd in de loop der tijden. Vraag de leerlingen een recht te kiezen van de "muur van 
rechten" en te bedenken hoe dit recht is ontstaan. Naar aanleiding van een revolutie? Had het 
ontstaan te maken met de Verenigde Naties, de afschaffing van de slavernij of een andere periode in 
de geschiedenis? Bij sommige rechten is het gemakkelijk om te bedenken hoe ze zijn ontstaan, maar 
dat geldt niet voor alle rechten. Om de leerlingen te helpen bij deze activiteit, deelt u nu bron 2 uit, 
over de herkomst van de mensenrechten. 
 
 
Klassikale activiteit 4: Het bestuderen van het ontstaan van een recht  
 
Tegenwoordig zijn rechten wettelijk vastgelegd. Maar hoe was dat in het verleden, voordat rechten 
een juridische basis hadden? Vraag aan de leerlingen om personen of minderheden te noemen die 
nog steeds te maken hebben met juridische en/of sociale problemen, omdat bepaalde rechten nog 
niet zijn erkend. U kunt de leerlingen op weg helpen door enkele onderwerpen voor te stellen, zoals: 
het stemrecht van vrouwen, misbruik van kinderen en vrouwen, of discriminatie van lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Daarnaast is informatie te vinden op de webpagina 
van Amnesty International over geweld tegen vrouwen, zie link: 
 

 
http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/women-s-rights/violence-against-women/violence-
against-women-information  
 
Of laat de leerlingen het volgende filmfragment van de VN zien:  
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https://www.youtube.com/watch?v=XvpHn_zdkTY    
 
 
Klassikale activiteit 5: Behoeften versus rechten versus behoeften 
 
Wij mogen van geluk spreken dat wij in een maatschappij leven waarin rechten worden 
geëerbiedigd. Maar is dat vanzelfsprekend? Leg de leerlingen een moreel dilemma voor: Stel je eens 
voor dat jouw stad of dorp gevaar loopt. Welke rechten zou je willen opgeven om jouw stad of dorp 
te redden? Deel bron 3 uit. Vraag de leerlingen om naar hun "muur van rechten" te gaan en de post-
its te herschikken in twee categorieën rechten: rechten die zij absoluut niet zouden willen opgeven 
en rechten die zij wel zouden kunnen opgeven. Geef de leerlingen de opdracht om bij deze activiteit 
samen te werken. Het eindresultaat laat zien welke rechten de leerlingen, als tegenvoorstel aan de 
regering of machthebbers, al dan niet zouden kunnen opofferen. Vraag de leerlingen als ze klaar zijn 
om de keuzes die ze hebben gemaakt, toe te lichten. Vertel dan dat de regering het niet met hun 
indeling in categorieën eens is en strengere maatregelen wil opleggen. De leerlingen moeten de 
categorie rechten die ze absoluut niet willen opgeven opnieuw bekijken. De helft van de rechten 
mag in deze categorie blijven, de andere helft moet alsnog worden geschrapt. Laat de leerlingen 
deze oefening herhalen totdat ze het er allemaal over eens zijn dat er niet nog meer rechten 
geschrapt kunnen worden. Vraag ze of ze het een moeilijke oefening vonden en waarom wel/niet.  
 
Houd nu samen met de leerlingen een afrondende discussie. Stel ze de vraag: hoever willen we gaan 
om ervoor te zorgen dat we alles hebben wat we nodig hebben? U kunt de leerlingen ook vragen 
anoniem te stemmen over de vraag of ze bereid zijn maatschappelijke rechten zoals de vrijheid van 
meningsuiting, godsdienstvrijheid enz. op te geven voor basisrechten zoals voedsel, onderdak, werk 
enz. Een moeilijk dilemma, waar de leerlingen goed over moeten nadenken! 


