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Gesprek met een leerling 
 

- Zoek een rustige plek om ongestoord te kunnen praten. 
- Bied voldoende rust en aandacht voor haar of zijn verhaal, een luisterend oor, begrip 

en steun. Stel de leerling op het gemak. 
- Ga altijd uit van het individu. Elk individu is uniek, onafhankelijk van cultuur, sociaal 

economische achtergrond of etniciteit. 
- Houd het tempo van de leerling aan, niet alles hoeft in één gesprek. 
- Raak hem of haar niet onnodig aan.  
- Langdurig oogcontact kan bedreigend zijn. 
- Benoem concreet wat je bij de leerling waarneemt/heb waargenomen en vraag 

daarover te vertellen; Bijvoorbeeld: “Ik merk de laatste tijd dat je niet met je 
gedachten bij de les bent, bijvoorbeeld ...... vertel eens, hoe komt dat?” 

- Laat de jongere niet merken dat je van zijn of haar verhaal schrikt. 
- Vertel de leerling dat hij/zij niet de enige is die zoiets meemaakt 
- Doe geen negatieve uitspraken over de ouders of familie, vanwege 

loyaliteitsgevoelens. 
- Stel geen waarom-vragen 
- Spreek waardering uit dat de leerling over zijn situatie heeft verteld en benoem dat je 

je kan voorstellen dat dat niet makkelijk is. 
- Sluit het gesprek af met een luchtig onderwerp, bijvoorbeeld een hobby of plannen 

voor het weekend, etc  

 

 

Mogelijk eergeweld 
 

- Komt een leerling uit een groepscultuur waarin de familie-eer erg belangrijk is, wees 
dan alert. Bijvoorbeeld wanneer een meisje vertelt dat haar ouders haar dwingen om 
bepaalde kleding te dragen, of dat ze niet met jongens mag omgaan.  

- Een leerling zal zelf niet gauw het woord ‘eergerelateerd geweld’ of “eerwraak’’ 
noemen. Deze termen bedachten professionals. 

- Veel jongeren kennen thuis geen overlegcultuur, vaders’ (moeders’) wil is wet. Om 
conflicten te vermijden praten jongeren vaak niet met ouders over hun wensen en 
behoeften. Op school gedragen en kleden ze zich niet zelden anders dan thuis, 
buiten het oog en controle van de familie. 

- Bij lang niet alle conflicten met ouders is sprake is van eergerelateerd geweld, maar 
van ruzie om ‘normaal pubergedrag’, als meer bewegingsvrijheid, ontdekken van de 



 

liefde en seksualiteit. De botsingen met de (strenge) regels thuis kan echter wel 
leiden tot ‘eergerelateerd geweld’, omdat de ouders bang zijn voor eerverlies.  

- Bij conflicten met de ouders over vrijheden en partnerkeuze is alertheid op eergeweld 
noodzakelijk. Vraag de leerling waarom de ouders geweld plegen (ook psychisch). 
Kan (de angst voor) eerverlies in de gemeenschap een motief zijn?  

- Vraag zoveel mogelijk naar feiten: soms is iemand onterecht bang voor sancties van 
de familie, soms onderschat een leerling het gevaar.  

- Adviseer de jongere om de familie, de ouders niet te provoceren met kleding of in 
gedrag. Daarmee kan hij/zij de familie in ernstige verlegenheid brengen tegenover de 
gemeenschap, waardoor de familie zich misschien gedwongen voelt om 
(gewelddadige) stappen te zetten.  

- Adviseer de leerling om niet te veel te vertellen over zijn of haar gedrag of ervaringen, 
die zijn/haar familie misschien als ‘oneervol’ ziet. Vertel het ook niet aan vrienden of 
zussen, en pas extra op voor digitale risico’s (foto’s op mobieltjes en internet).  

- Maak duidelijk dat jongeren rechten hebben (als naar school kunnen gaan, op een 
leven zonder geweld, vrije partnerkeuze, recht op bescherming tegen geweld etc.), 
en dat geweld en dreigen met geweld in Nederland strafbaar is. 

 
 
Er is sprake van (dreiging met) eergeweld 

 

- Wanneer een leerling een conflict heeft met haar ouders vanwege bijvoorbeeld dat ze 
een nacht niet is thuisgekomen, een vriendje heeft, geen maagd meer is, een 
huwelijkskandidaat weigert, kan de familie-eer in gevaar zijn. De leerling kan 
slachtoffer zijn of worden van eergerelateerd geweld of met eermoord worden 
bedreigd. Voor jongens geldt bijv. dat homoseksualiteit en het weigeren van 
controleren van hun zus als een risicofactor.  

- Maak duidelijk dat je het verhaal gelooft.  
- Raak niet in paniek, maar probeer door vragen te stellen naar de feiten, zoveel 

mogelijk een beeld te krijgen van de situatie. Trek geen snelle conclusies en maak 
geen overhaaste beslissingen.  

- Stel vragen als: wat is er precies gebeurd? Wie zijn er bij betrokken? Wat was de 
reactie van je ouders, broers, ooms, …? Wie weet ervan? Wie is de baas in de 
familie? Hoe denkt hij erover? Hebben ze het over de eer, de familie eer? Hebben ze 
geweld gebruikt? Dreigen ze ermee? Is er eerder iemand met geweld bedreigd? Hoe 
liep dat af? Wat denk je dat er gaat gebeuren? 

- Vraag niet door op eer, maar op veiligheid!  
- Schakel de politie in (in overleg met de leerling), om te overleggen over het gevaar en 

de mogelijkheden voor bescherming. 
- Neem niet zelf contact op met de familie, om bijvoorbeeld om opheldering te vragen 

of om een oplossing voor te stellen. Daarmee laat je immers weten op de hoogte te 
zijn van de situatie, en dat de leerling erover gepraat heeft op school. Daarmee is in 
hun ogen het risico op bekendheid van de (eventuele) ‘misstap’  in bredere kring 
groter geworden. De druk op de leerling om zijn/haar mond te houden neemt toe en 
mogelijk ook het geweld om de familie-eer te herstellen.  

- Ga bij de leerling ook na wie van de familie of naaste vrienden mogelijk haar of hem 
steunt, die achter hem of haar staat of zal staan, een persoon met meer liberale 
opvattingen. Is het mogelijk dat deze persoon een bemiddelende rol kan spelen? 
(Regel dit niet zelf!).  

- Ga na hoe acuut de dreiging is, of de leerling naar huis kan, of dat dit te gevaarlijk is. 
Let wel: kies alleen voor opname in de (vrouwen- of jeugd)opvang, als de veiligheid 
van de leerling in gevaar is thuis. Als opname voorkomen kan worden is dat beter, 
omdat de situatie daardoor soms nog meer op de spits drijft. De ouders willen 
voorkomen dat hun gemeenschap hoort dat hun dochter of zoon een ‘misstap’ heeft 



 

gezet, waarmee de eer in gevaar is. Ze willen de controle op hun kind (nog strenger) 
handhaven. Als deze in een opvanghuis verblijft, kan de dreiging van (escalatie van ) 
geweld toenemen.  

- Laat een leerling dus eerst goed nadenken voordat hij of zij vlucht uit het ouderlijk 
huis. Realiseer dat meisjes soms uit woede of onmacht weg willen van huis en dan 
impulsieve besluiten nemen. Soms wil ze daarmee meer vrijheid afdwingen en een 
mogelijkheid creëren om haar vriendje te zien. (Die vrijheid krijgt ze in de opvang 
echter ook niet). 

- Vaak is ‘eerschending’ niet het enige probleem, vaak speelt meervoudige 
problematiek (verstandelijk beperkt, loverboys, …).    

 
 
Bij acuut dreigende situaties 

 

- Stuur de leerling in een dreigende situatie nooit naar huis zonder iets te doen. Geef in 
ieder geval het telefoonnummer van de politie, bel de politie of ga zelf met de leerling 
mee naar het bureau.  

- Adviseer haar om een paar telefoonnummers uit haar hoofd leren, of geef deze mee 
voor geval van nood, om ze op een veilige plek te bewaren. 

- Adviseer haar dat ze alle mogelijke belastende informatie en nummers wist uit haar 
telefoon en/of pc (chatcontacten). Eventueel biedt je de leerling de mogelijkheid om 
op school te chatten met bijvoorbeeld een hulpinstantie. 

- Maak samen met haar een vluchtplan voor het geval ze snel weg moet vluchten: 
o Een koffertje/tas klaarleggen met: belangrijke en persoonlijke papieren, geld, 

paspoort, verblijfsvergunning, bankpas, geld, kleren en spullen (bijv. bij een 
betrouwbare vriendin). 

o Telefoonnummer van politie onder de sneltoets  
o Instrumenten die lawaai kunnen maken klaarleggen of bij je dragen, om alarm 

te maken op moment van gevaar (fluitje, alarm, bel, etc.) 
o Advies om bij gevaar niet een ruimte in te vluchten met maar één uitgang! 

 
 
Ketenpartners 

 

- Ga niet zelf pionieren of contact opnemen met de ouders over de problemen die de 
leerling jou heeft verteld. Ga na wie binnen de school adequaat kan hulpverlenen, 
mogelijk is er een Zorg Advies Team, anders een verwijsadres buiten de school (BJz, 
AMK of SHG - Steunpunt Huiselijk Geweld).  

- Doen niks buiten de leerling om. 
- Raadpleeg bij (ernstige) dreiging de politie, iedere regiopolitie heeft nu een 

contactfunctionaris EG. De politie kan weten of er eerder sprake was van 
strafvervolging of aangifte van geweld in de familie, of er mogelijk (vuur)wapens zijn.  

- Men kan aangifte of melding doen van geweld of bedreiging. Het is ook mogelijk dat 
de politie “ambtshalve vervolgt”, zonder aangifte van het slachtoffer kan zij als zij 
geweld constateert de dader(s) oppakken. 

- De wijkagent of de contactfunctionaris EG kunnen soms bemiddelingsgesprekken 
voeren tussen de leerling en de ouders, en soms ook steun aanbieden of verwijzen 
naar hulp. De politie kan de familie waarschuwen dat zij in de gaten worden 
gehouden, dat geweld absoluut niet getolereerd wordt. Deze aanpak kan een 
preventieve of de-escalerende werking hebben. 

 
  
 
 



 

Informatie aan de leerling 

 

- Leg uit aan de leerling hoe de politie werkt in zaken waarbij sprake is van huiselijk en 
eergeweld. 

- Bespreek alle stappen met de leerling, doe niets buiten haar/hem om, zodat hij/zij 
vertrouwen blijft houden. Leg ook uit dat het voor de veiligheid nodig kan zijn om de 
politie in te schakelen. Praat er met niemand over, behalve met de politie, het 
(eventuele) ZAT op school, of de hulpverlener naar wie je de leerling verwijst.  

- Bespreek wat de school kan doen (bijvoorbeeld als zij/hij zonder of na verdachte 
afmelding niet op school verschijnt, bijv. na een vakantie in het herkomstland). 

- Check altijd bij de leerling of hij/zij de informatie heeft begrepen.  
- Laat de leerling herhalen wat er is gezegd of afgesproken. Zet deze afspraken 

eventueel op papier. 
- Maak een vervolgafspraak om te checken hoe het thuis gaat.  

 
 

 

Voor consult en verwijzing 
 

Raadpleeg een deskundige in eergerelateerd geweld als je advies wilt over een zaak: 
- De contactfunctionaris EG bij de regiopolitie  
- Regionaal Steunpunt Huiselijk Geweld 
- Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld bij Politie Haaglanden  
- Wetenschappers/deskundigen Ermers, Nauta en Van Eck.  
- MOVISIE. 
-  

 
Er zijn binnen de Vrouwenopvang speciale opvanghuizen voor minderjarige meisjes die 
slachtoffer zijn of bedreigd worden met eergerelateerd geweld: 

- www.fierfryslan.nl (Zahir) 
- www.debocht.nl (EVA) 
- www.arosa.nl (Duygu) 
 

Zie eventueel de website www.opvang.nl, waar Handreikingen voor de Aanmelding en Intake 
bij EG (vanaf 2010) voor de Vrouwenopvang zijn te raadplegen.    
  
 
 
 
 
M.m.v. Karima Ouchan, (voorheen) leerlingbegeleider ROC van Twente). 


