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• Onderwijsinstellingen hebben een verantwoordelijkheid  

voor de zorg en veiligheid in en rond de school

• Het volgen van onderwijs maakt een groot deel uit van de 

tijdsbesteding van Nederlandse jongeren. 

• Scholen vormen daarmee een belangrijk contactmoment 

voor jongeren

• Vroegsignalering behoort tot de taak van de school



Vroegsignalen:

• niet (meer) naar school gaan

• niet mee mogen doen met buitenschoolse activiteiten

• niet op stage mogen

• contact met docenten, leerlingen vermijden

• extreme ouderbetrokkenheid

• ‘niet pluis gevoel’ 



Het onderwijs kan in relatie tot de 

problematiek het volgende betekenen:

• een betere (vroeg)herkenning van eergerelateerd

geweld door leerkrachten en leerlingbegeleiders; 

• een bijdrage aan inzichtvergroting t.a.v. eergerelateerd

geweld (zoals deze zichtbaar wordt in het onderwijs), 

met name onder jongeren en gedragingen die van  

belang kunnen zijn voor vroegtijdige interventie; 



• de kennis en vaardigheid van leerkrachten en 

leerlingbegeleiders om adequaat om te gaan met de 

betrokken leerling en haar/zijn familie, en waar nodig 

melding te doen bij instanties of door te begeleiden 

naar professionele hulpverlening;

• aandacht voor de problematiek in het  

onderwijsaanbod en/of nevenactiviteiten van de 

instelling ter bevordering van de weerbaarheid van 

leerlingen en/of zijn/haar naaste omgeving.



Op te leveren producten:

•Wetenschappelijk onderzoek over casuïstiek naar de 

aard van eergerelateerd geweld

• Publieksvriendelijke beschrijving van  casuistiek (40 

casussen)

• Flyer voor medewerkers

• Naslagboekje ‘netwerk zorg en veiligheid’ 

• Handleiding ‘omgaan met eergerelateerde issues’

• Module weerbaarheidtrainingen leerlingen

• Plan van aanpak en beleidsnota eergerelateerd geweld  

binnen de school 

• Slotconferentie



Ketenpartners

• De scholen nemen een plaats in aan de voorkant van 

de keten. 

•Wie zijn je ketenpartners?

•Welke afspraken worden er gemaakt?

• De gemeenten zijn ketenregisseur



Contactgegevens:

Project Eergerelateerd geweld in en om de school.
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f 0180-692 514

G.Philips@albeda.nl


