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Inleiding  
Dit handboek is voor docenten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs1. Het geeft 

ideeën voor werkvormen die je kunt gebruiken om een discussie of gesprek op gang te bren-

gen over ‘eer’, partnerkeuze, verschillen tussen jongens en meisjes, roddelen, et cetera. Om 

de groep in beweging te krijgen (soms letterlijk) en om ze te stimuleren hun mening te geven. 

De meeste oefeningen zijn redelijk eenvoudig, andere wat complexer. Sommige oefeningen 

zijn geschikt voor Vmbo-niveau, andere voor HAVO of hoger.  

 

De indeling 

De werkvormen in dit handboek zijn onderverdeeld in:  

1. Warming-up, om een gesprek over een onderwerp op gang te brengen   

2. Kennis vergroten, om informatie over een onderwerp te geven 

3. Bewustwording, om de groep te laten nadenken over een thema 

4. Een mening vormen, om de deelnemers een eigen standpunt te laten vinden 

 

Alle werkvormen zijn ingedeeld volgens hetzelfde stramien, met praktische informatie over:  

- de tijdsduur,  

- moeilijkheidsgraad,  

- groepsgrootte,  

- wat je ervoor nodig hebt aan middelen.  

En informatie over de inhoud: 

- het leerdoel 

- de werkwijze 

- waar let ik op bij de nabespreking 

- welke aandachtspunten zijn er? 

 

RespectEER 

Dit handboek is ontwikkeld in het kader van het project “RespectEER”. Hierin richt MOVISIE 

zich op jongeren en op medewerkers in het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroeps-

onderwijs. Doel is om de problemen van leerlingen die kunnen spelen bij het leven in twee 

culturen te bespreken. Kwesties als partnerkeuze, maagdelijkheid en (homo)seksualiteit kun-

nen voor veel conflicten zorgen met de ouders. MOVISIE wil jongeren handvatten bieden om 

hiermee om te gaan.  

Steun vanuit school is hierbij onontbeerlijk. Dit is voor sommige leerlingen de enige plek bui-

ten de familie waar ze (soms zonder familietoezicht) kunnen vertoeven. Leerlingbegeleiders 

en andere vertrouwenspersonen kunnen een cursus volgen in het signaleren van huiselijk en 

eergerelateerd geweld bij de betreffende leerlingen. Zij krijgen richtlijnen hoe dit vervolgens 

aan te pakken. Docenten kunnen een workshop volgen over het verzorgen van een les over 

de thema’s eer, partnerkeuze, maagdelijkheid en (homo)seksualiteit. Kwesties die ook onder 

autochtone leerlingen geregeld spelen.  

 

 

 

 

 

Andere activiteiten in het kader van RespectEER:  

 

                                                      
1
 Dit Handboek werd oorspronkelijk, in vergelijkbare vorm, gemaakt voor Shields, de voorlichtings-

groep van het project RespectEER. 
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Website watiseer.nl 

De informatieve website voor jongeren www.watiseer.nl biedt in eenvoudige taal informa-

tie over eer, maagdelijkheid, gedwongen huwelijken, rechten van jongeren en mogelijkhe-

den voor hulp na eergerelateerd geweld. Een deel van deze informatie is als bijlage op-

genomen in dit handboek.  

Bij enkele werkvormen in dit handboek wordt deze website gebruikt (bijvoorbeeld bij de  

Quiz). Leerlingen kunnen de website voorafgaand aan of tijdens de les raadplegen. 

Op de website zijn ook enkele korte filmpjes te zien, waarin enkele jonge allochtone man-

nen en vrouwen statements geven over eer, waaronder een paar bekende Nederlanders 

als de Meiden van Halal. Deze filmpjes zijn ook verwerkt in enkele werkvormen in dit 

Handboek. Ze kunnen helpen om jongeren aan het nadenken en discussiëren te zetten.  

 

Shields 

De jongensvoorlichtingsgroep Shields werd in 2008 opgericht om voorlichtingen aan en 

discussies met jongeren te organiseren. Het is mogelijk om een paar leden van Shields uit 

te nodigen in de les2.  Shields bestaat uit een groep jonge mannen tussen de 20 – 25 jaar, 

met hun wortels in een eercultuur (Turks, Marokkaans, Irakees, e.d.). Zij weten hoe het is 

om op te groeien in twee culturen, om te moeten voldoen aan de soms tegengestelde ei-

sen die aan jongeren worden gesteld. De rol en positie van jongens krijgen vaak minder 

aandacht dan die van meisjes, maar ook zij lijden niet zelden onder de situatie. De leden 

van Shields kunnen goed weergeven hoe dit met name voor jongens uit kan pakken. 

Leerlingen kunnen met Shields uitwisselen over eigen ervaringen en leren van de aanpak 

van de jonge voorlichters.  

 

Wij verwachten dat we met Shields, de website en dit handboek voldoende handvatten bie-

den waarmee je aan de slag kunt!  

 

Veel succes en plezier met de lessen! We horen graag jullie ervaringen!! 

 

 

 

 

Namens het projectteam “RespectEER” van MOVISIE, 

Hanneke Felten (h.felten@movisie.nl) en Hilde Bakker (hilde.bakker@movisie.nl) 

 

 

Utrecht, maart 2009

                                                      
2
 Tegen een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding. 
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 1. Voorbereiding 

1.  Omgangsvormen afspreken 

Tijdsduur 5 minuten 
Leerdoel Deelnemers moeten de afspraken die gelden tijdens de voorlichting 

onderschrijven, anders kunnen ze niet deelnemen.  
Moeilijkheidsgraad Eenvoudig 
Werkvorm Uitleg over de regels, daarna een kort groepsgesprek. De docent zet 

de afspraken op het bord en wijst erop als deze niet worden nage-
komen.  

Toelichting werkvorm - 
Middelen Bord en krijt o.i.d. 
Werkwijze Omdat de onderwerpen rond ‘eer en respect’ erg persoonlijk zijn, is 

het belangrijk om afspraken met de deelnemers te maken over hun 

deelname tijdens de bijeenkomst. Leg de deelnemers uit dat zij al-

leen kunnen blijven als ze het eens zijn met de volgende regels:  

- Op een respectvolle manier met elkaar omgaan.  

Dit houdt in:  
� We luisteren naar elkaar. 
� We schelden niet.  
� Je mag alles aan elkaar vragen maar niemand is ver-

plicht om antwoord te geven, ieder mag zijn/haar ei-
gen grenzen bepalen. 

� Wat deelnemers in de groep vertellen, blijft binnen de 
groep. Ga niet naderhand roddelen over wat een jon-
gen of meisje in de groep heeft gezegd.  

Nabespreking Check bij de deelnemers of zij zich kunnen vinden in deze regels en 
of zij dit kunnen afspreken. Wie heeft eventueel nog een toevoe-
ging?  

Aandachtspunten - Houd het kort en krachtig 

- Ga niet de discussie aan over wat respectvol met elkaar om-

gaan is. Dit zijn de regels, basta.  
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2. Warming-up oefeningen 

2.  Brainstorm: Wat betekent eer?  

Leerdoel Verschillende betekenissen van eer bespreken 
Tijdsduur 15 – 20 minuten afhankelijk van de groep  
Moeilijkheidsgraad eenvoudig 
Groepsgrootte 6-35 
Werkvorm Nadenken over eigen ervaring. Wat betekent het woord eer voor mij?  
Toelichting werkvorm De docent leidt het gesprek en nodigt uit tot reflectie. 

Middelen Bord of flip-over met krijt of stiften 

Werkwijze - Schrijf op het bord/flip-over het woord eer ( als meerdere et-
nische groepen, samen doen in ieders moedertaal) 

- Geef deelnemers een minuut om na te denken over: Wat be-
tekent eer voor mij persoonlijk? 

- Vraag wat hun eerste gedachten zijn, om dit uit te leggen. 
- In een grotere groep niet iedereen, alleen een paar die spon-

taan reageren, of paar uitnodigen.   
- Ondertussen schrijf je hun kernwoord(en) op bord. 
- Stel vragen over de antwoorden, vraag om uitleg. 
- Bespreek punten als positieve en negatieve betekenissen.  
- Verschillen tussen jongens en meisjes.  
- Dan vragen: wat zouden jouw ouders antwoorden en jouw 

grootouders? Zit daar verschil tussen? Hoe komt dat? 
Nabespreking Vraag aan de deelnemers wat hen opvalt nu ze over het thema ‘eer’ 

nadenken. Je kunt zelf tussendoor informatie aandragen, bijvoor-
beeld: 

- Eer is op zich een positief gevoel, niks mis mee.  
- Eer wordt vaak gekoppeld aan respect, trots, aanzien, ge-

koppeld aan het individu. 
- Er zitten verschillen en overeenkomsten tussen culturen over 

hoe over eer gedacht wordt.  
- De oudere generaties denken anders over eer dan de jonge-

ren, meer traditioneel. 
- Het maakt verschil of je in een dorp of in een stad woont 
- Wat eervol is voor meisjes is anders dan voor jongens 
- In Nederland werd vroeger meer waarde gehecht aan wat de 

familie, het dorp, de kerk ervan vond dan nu. 
- Nu is eer meer individualistisch, zeker in de stad ken je je bu-

ren nauwelijks, dus het is minder belangrijk wat zij vinden 
- Tegenwoordig is het ook belangrijk welke status je hebt, de 

grootte van je auto of huis, de hoogte van je opleiding, je 
baan.  

- Bij strenge geloofsgemeenschappen (op de Veluwe, in Zee-
land et cetera) is het belangrijk wat het dorp van jou vindt. 

 
Statement: Het hebben en bewaken van de eer is op zich positief. 
Wanneer dit gebeurt door onderdrukking en geweld is dit echter ne-
gatief. Dat “eergeweld” moeten we voorkomen en bestrijden!  
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3.  Lopend debat  

Leerdoel Een standpunt innemen, te motiveren en misschien uit te dagen 
Tijdsduur Max. 15 minuten 
Moeilijkheidsgraad Eenvoudig, laagdrempelig 
Groepsgrootte Min. 10 max. 30 (even aantallen) 
Werkvorm Een lopend debat als ‘energiser’ en om de groep de kans te geven 

om snel te reflecteren op vooroordelen, moeilijke en controversiële 
thema’s rond EG. 

Toelichting werkvorm De docent leest de uitspraken luid voor, bewaakt de tijd en de dis-
cussie.  

Middelen Zorg voor: 

- voldoende ruimte zodat de groep vrij kan rond lopen 

- eventueel een muziekinstallatie 

- stellingen   
Werkwijze - Iedereen staat ergens in de ruimte, door elkaar, er is ruimte 

om te lopen.  
- Als de gespreksleider zegt “lopen”, moeten de deelnemers 

door elkaar gaan lopen, in willekeurige richting (ong. 10 se-
conden) tot de gespreksleider “stop” zegt.  

- Dan leest de gespreksleider een uitspraak voor, meestal niet 
een echt “politiek correcte”. Hij herhaalt deze luid en duidelijk. 

- Dan gaat iedereen hierover in discussie met degene die het 
dichtst bij staat. Je zegt je mening over de stelling, luistert 
naar die van de ander en bespreekt dit onderling.  

- Dit duurt ongeveer 1 minuut, tot de gespreksleider roept “lo-
pen”.  

- Zo herhaalt zich dit een paar keer, zodat je steeds wisselen-
de gesprekspartners hebt. 

Je kunt het lopen ook regelen door muziek, als je die stopzet: stop-
pen met lopen, tijd voor een uitspraak en discussie; en als de muziek 
weer start gaat iedereen weer lopen.  

Voorbeelden van stellingen (in willekeurige volgorde):  
- Het is vanzelfsprekend (of logisch) dat vrouwen onderge-

schikt zijn aan mannen. 
- De familie Janssen verhuist naar Irak. Het is voor hen ge-

makkelijk om te wennen aan de cultuur, de taal en het kli-
maat van het land. 

- Jonge meisjes die vanwege de eer geslagen worden, mogen 
niet naar de politie of de hulpverlening gaan.  

- Ik zou het niet willen dat mijn kind zou trouwen met iemand 
uit een andere cultuur. (Zeker als daar codes en normen van 
eer gelden).  

- Jongens hebben geen last van de normen over eer. 
- In Nederland is iedereen voor de wet gelijk. Dus iedereen 

wordt even eerlijk en rechtvaardig behandeld. Afkomst maakt 
niet uit. 

- Het is lastig om te praten met mensen die heel andere waar-
den en normen (opvattingen) hebben. 

- Kinderen in migrantengezinnen moeten voor hun ouders 
vaak vertalen en uitleggen. Dit heeft geen invloed op de rela-
tie met de ouders.  
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- We moeten ouders respecteren die hun kinderen verbieden 
om mee te doen aan bepaalde lessen (bijv. gym of seksuele 
voorlichting).  

Nabespreking Vraag aan de deelnemers hoe zij het vonden om over deze the-
ma’s te discussiëren. Zijn zij van mening verandert door de dis-
cussie? Waarom wel of waarom niet?  Welke stelling bleef je bij? 
Of welke reactie? Wat sprak je daarin aan? Of juist niet?? 

Aandachtspunten 1. Houd de regie strak, om chaos te voorkomen.  
2. Misschien moet je rangorde aanbrengen van eenvoudig 

naar meer moeilijke stellingen.  
3. Voor lager opgeleiden moet je misschien eenvoudige stel-

lingen maken. 
4. Nadeel is dat wat deelnemers zeggen niet centraal ge-

beurt, jij hoort het dus niet of nauwelijks. 
5. Voordeel is dat het veiliger is en dat iedereen aan het 

woord komt. 
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4. ‘Hot chair’  

Leerdoel Nadenken en praten over de relatie seksualiteit en eer  
Tijdsduur 20 minuten 
Moeilijkheidsgraad Redelijk eenvoudig  
Groepsgrootte 4-30 
Werkvorm Introductie op het onderwerp, om de discussie op gang te brengen 
Toelichting werkvorm De docent zorgt voor de begeleiding en stelt vragen 

Middelen Ruimte met een kring van stoelen, voor iedere deelnemer één, plus 

1 lege stoel 
Werkwijze 1. Vraag deelnemers om op een van de stoelen te gaan zit-

ten. Eén stoel blijft leeg. 
2. De voorlichter leest een stelling voor, herhaalt deze. 
3. Degene die het ermee eens zijn moeten een nieuwe stoel 

kiezen 
4. Vraag aan degene die gingen verzitten waarom ze het eens 

zijn met de stelling.  
5. Vraag aan de zittenblijvers waarom zij het oneens zijn met 

de stelling. 
6. Laat de voor en tegenstanders met elkaar in discussie 

gaan, een paar minuten hooguit. 
7. Lees dan de volgende stelling voor. 

Voorbeelden van stellingen: 

- Het is erger voor meisjes dan voor jongens om een slechte 
naam te hebben 

- Soms is het ook wel eigen schuld dat een meisje of vrouw 
wordt verkracht. 

- Vrouwen die belangstelling hebben voor seks verdienen ook 
een slechte naam. 

- Het is natuurlijk dat mannen controleren en de leiding nemen. 
- Alle mensen zijn evenveel waard.  
- De reputatie(of de naam) van een familie is belangrijker dan 

het vertrouwen in een individu. 
- Je kunt het beste een relatie hebben met iemand van je ei-

gen cultuur.  
- Je kunt het beste een relatie hebben met iemand van dezelf-

de religie. 
Nabespreking Na elke stelling kort nabespreken door te vragen naar de mening: 

“Hoe bedoel je dat?” “Waarom denk je dat?” Et cetera.. 
Aandachtspunten -  
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3. Kennis vergroten  

5. Kennisquiz  

Tijdsduur 20 tot 25 minuten  
Leerdoel De deelnemers krijgen kennis over eer, man – vrouw verhoudingen 

en eergeweld.  
Moeilijkheidsgraad Eerste vragen: redelijk eenvoudig  

Extra vragen: moeilijk  
Werkvorm Quiz 
Toelichting werkvorm Door middel van een quiz kunnen jongeren op speelse wijze hun 

kennis testen én nieuwe informatie vergaren. 
Middelen - Computer met powerpoint programma 

- Beamer 
- Een scherm of witte muur  
- De powerpointpresentatie met daarop de quiz: zie bijlage 
- Een ruimte waarin de deelnemers kunnen rondlopen  
- Kaartjes met daarop één van de letters A. B. C. die elk in een 

hoek van de ruimte worden gelegd of opgehangen.   
- Eventueel enkele kleine prijzen. 

Werkwijze 1. Leg uit dat de deelnemers een quiz gaan doen over de infor-
matie op www.watiseer.nl  

2. De zaal wordt ingedeeld in drie hoeken: A, B, C.  
3. De deelnemers verzamelen zich in het midden van de ruimte. 
4. Laat de eerste vraag zien op het scherm en lees (eventueel 

om de beurt) de vraag hardop voor. Herhaal de vraag een 
keer.  

5. Vraag de deelnemers een antwoord te kiezen door stil naar 
de hoek te lopen van hun antwoord.  

6. Vraag een paar deelnemers in elke hoek waarom zij voor dit 
antwoord kiezen.  

7. Vertel zelf vervolgens het goede antwoord en geef uitleg. Het 
is belangrijk dat je vertelt wat de link is met eergerelateerd 
geweld.  

8. Laat iedereen weer terug naar het midden lopen. 
9. Stel dan de volgende vraag en laat de deelnemers hun hoek  

kiezen.  
10. Ga zo door totdat alle (of zoveel jullie willen) vragen zijn be-

antwoord.  
Nabespreking Vraag een aantal deelnemers wat ze van de quiz vonden. Wat heb-

ben zij geleerd?  
Aandachtspunten - Er zijn extra quizvragen in de powerpoint opgenomen voor 

Havo- en VWO-niveau. Deze vragen zijn iets moeilijker.  

- Zorg dat alle deelnemers in de vorige les of bijeenkomst de 

opdracht hebben gekregen om de teksten op de website 

www.watiseer.nl  te lezen. Op basis van alle informatie op de 

website, kunnen zij de quizvragen beantwoorden. Er zullen 

altijd een paar deelnemers zijn die de informatie niet bekeken 

hebben.  

- Breng de quiz dan ook niet als een overhoring, maar houd 

het luchtig.  

- Houd eventueel bij welke deelnemer alle of de meeste vra-

gen goed heeft. Geef evt. een kleine prijs aan de winnaar. 
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6. Eergeweld in het nieuws 

Tijdsduur Ongeveer 45 minuten  
Leerdoel Kennis opdoen over eergeweld  
Moeilijkheidsgraad Gemiddeld 
Werkvorm Bekijk een nieuwsbulletin of documentaire over eergeweld en houd 

hierover een nagesprek. 
Toelichting werkvorm Vertoon een film en houd daarna een groepsgesprek over de film. 
Middelen Een documentaires over eergeweld, dvd-speler, computer of laptop, 

beamer. Eventueel internetverbinding als je een actuele uitzending 
wilt laten zien, of de filmpjes op watiseer.nl.  

Werkwijze 1. Kies vooraf een (fragment) uit een nieuwsbericht of docu-

mentaire over eergeweld, wat aansluit bij wat jij wilt bespre-

ken met de groep.  

2. Je kunt ook kiezen voor een fragment of het hele filmpje op 

de website www.watiseer.nl .  

3. Zet alles startklaar voor de les of voorlichting begint.  

4. Vertel eerst wat ze gaan bekijken en waarom je dit laat zien. 

5. Laat de opname zien (hooguit 10-15 minuten). 

6. Laat deelnemers na afloop eerst reageren op wat ze ervan 

vonden. 

7. Ga daarna het gesprek met hen aan, aan de hand van enkele 

vragen. Deze zijn afhankelijk van de film. Vragen zoals: 

- Wat viel je op?  

- Wat blijft je bij?  

- Wat zag en hoorde je over eergeweld?  

- Wat vind je daarvan? 

- Wat zag en hoorde je over de positie van mannen en van 

vrouwen? 

- Wat vind je daarvan?  
Nabespreking Hoe vond je het om hierover te praten? 
Aandachtspunten - Zorg dat iedereen die dat wil de gelegenheid krijgt om zijn of 

haar visie naar voren te brengen. 
- Wijs de jongeren eventueel op de website www.watiseer.nl 

als ze het (hele) filmpje met statements over eergeweld nog 
eens willen zien.  
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4. Bewustwording  

7. Statements over eer en eergeweld 

Tijdsduur 30 minuten  
Leerdoel Deelnemers denken na over wat zij vinden van eer, respect en eer-

geweld. 
Moeilijkheidsgraad Gemiddeld. 
Werkvorm Filmpjes met statements van BN-ers en Shields  
Toelichting werkvorm Aan de hand van de uitspraken van een paar leden van Shields en 

een paar BN-ers worden deelnemers uitgenodigd om hun mening te 
delen in een groepsgesprek. 

Middelen - TV en DVD-speler, of een PC en beamer 
- De dvd/cd-rom of usb-stick met de opname van de state-

ments over eer(geweld) van watiseer.nl.  
- Indien mogelijk, laat vanaf de website www.watiseer.nl direct 

de filmpjes zien. 
Werkwijze 1. Leg uit wat ze krijgen te zien en dat je daarna hun reacties 

en meningen wil horen en bespreken.  
2. Dan laat je het filmfragment zien, dan kan op verschillende 

manieren. Hangt ook af van de deelnemersgroep: lager op-
geleide mensen onthouden wellicht minder lang wat ieder-
een gezegd heeft:  

3. Je kunt alle statements in één keer achter elkaar draaien. 
4. Of kiezen voor een paar statements (die bijvoorbeeld heel 

prikkelend zijn en waarvan je verwacht dat veel deelnemers 
hierop zullen reageren).  

5. Je kunt ook pauze inlassen als iemand “stop” zegt als hij of 
zij meteen wil reageren of iets wil vragen na een bepaalde 
uitspraak.  

6. Ga daarna het gesprek aan met de deelnemers aan de hand 
van de volgende vragen: 
- In wie van de geïnterviewden kon jij het meest vinden?  
- Wat heb je onthouden over eergeweld?  
- Hoe vind je dat deze mensen zich uitspreken tegen ge-

weld dat uit naam van de eer gepleegd wordt?  
- Zou je dat zelf durven zeggen? Waarom wel of waarom 

niet?  
-  

Eventueel: 
 

7. Geef de deelnemers na de bespreking een opdracht om in 
twee- of drietallen zelf een statement te maken. Geef ze een 
beginzin als: ”Wij vinden het pas eervol als…” of “Eer is voor 
ons …. ” 

8. Laat de groepjes het statement voor de groep presenteren.  
9. Eventueel stem je daarna over welk groepje het beste sta-

tement had. De meeste stemmen gelden! 
Nabespreking Hoe vond je het om hierover te praten?  
Aandachtspunten Zorg dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn of haar visie naar 

voren te brengen. Soms moet je de zwijgers extra uitnodigen.  

 

 

 

 



                                                                        

 15 

 

8. Fluisterspel  

Tijdsduur 20 minuten  
Leerdoel Bewustwording van de gevaren van roddelen.  
Moeilijkheidsgraad Eenvoudig 
Werkvorm Fluisterspel 
Toelichting werkvorm Dit fluisterspel is onder veel jongeren bekend. Het spel wordt ge-

bruikt om aan te tonen hoe door roddelen onjuiste informatie wordt 
verspreid.  

Middelen Pen en papier 
Werkwijze 1. Vraag de deelnemers om in een kring te komen zitten. 

2. Schrijf een zin op met een bepaalde hoeveelheid informatie 

over het liefdesleven van een fictief persoon. Bijvoorbeeld: 

“Liesbeth heeft verkering met Marcel en ze vrijt ook met Yu-

ri!”  

3. De eerste deelnemer leest dit stilletjes (eventueel op de 

gang) en fluistert deze zin één keer in het oor van de deel-

nemer naast hem/haar. Deze fluistert het door aan degene 

naast hem. Als de buurman of –vrouw het niet goed ver-

staat, mag het niet herhaald worden.  

4. Zo ga het bericht rond in de kring.  

5. De laatste deelnemer in de kring schrijft de zin die hij/zij 

heeft gehoord op papier.  

6. De eerste en de laatste deelnemer lezen de zinnen op. 

7. Vervolgende worden de twee zinnen met elkaar vergeleken. 

8. Waarschijnlijk verschilt de zin van de laatste deelnemer sterk 

van de originele zin.  

9. Breng dit verschil in verband met roddelen. Bij roddelen ge-

beurt namelijk ongeveer hetzelfde. Door het doorvertellen 

wordt het verhaal anders (meestal spannender) dan dat het 

oorspronkelijk was! Roddels zijn meestal niet betrouwbaar!  

En vaak negatief en op sensatie gericht. Roddels kunnen 

een heel vervelende uitwerking hebben bij degene over wie 

wordt geroddeld. Zeker bij jongeren uit families waar de eer 

en kuisheid heel belangrijk is.  
Nabespreking Je kunt vragen stellen als: Wie van jullie roddelt wel eens? Waar 

gaat dan over? Met wie roddel je? Wat wil je met dat roddelen be-

reiken? Wordt er over jou wel eens geroddeld? Waarover gaat het? 

Klopt het wat ze zeggen? Wat vind je ervan dat ze dat zeggen?  
Wat is de functie van roddelen? Bespreek met hen hoe je roddelen 
kan voorkomen? Wat kun je doen je als iemand een roddel aan jou 
verteld? Hoe kan de groep met elkaar afspreken om het roddelen 
over elkaar (en anderen) te stoppen, maar elkaar te steunen.  

Aandachtspunten Het is belangrijk dat de voorbeeldzin uit de oefening niets met één 
van de deelnemers te maken heeft. Gebruik geen naam die voor-
komt onder de deelnemers.  
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9. Eer voor jongens en meisjes 

Leerdoel Bewustwording van de betekenis van eer 
Tijdsduur Min. 20 min.  
Moeilijkheidsgraad Eenvoudig  
Groepsgrootte Maakt niet uit 
Werkvorm Om te laten zien dat eercodes in alle culturen en samenlevingen 

bestaan. 
Toelichting werkvorm De docent leidt het gesprek en stelt vragen. 

Middelen - 
Werkwijze 1. Vraag de groep om over onderstaande vragen te discussië-

ren.  
2. Met het oog op de veiligheid in de groep kun je de groep ook 

in kleinere groepen splitsen.  
3. Als er verschillende culturen in de groep zitten: je kunt hen 

verdelen in culturele groepen en daarna de uitkomsten met 
elkaar vergelijken. Je kunt er juist ook voor zorgen dat de 
subgroepjes heel gemengd zijn en deze onderling vergelij-
ken. 

4. Loop wel af en toe langs de subgroepjes om te checken of ze 
zich aan de opdracht houden of om hen op gang te helpen. 

5. Vragen: 

- Wat betekent eer voor een meisje/jonge vrouw volgens jou? 
- Wat betekent eer voor een jongen/jonge man volgens jou? 
- Hoe verklaar je de verschillen/overeenkomsten? 
- Kan het ook anders? 

6. Vraag de groep (of de subgroepjes) om met elkaar uit te wis-
selen welke onderwerpen ze belangrijk of interessant von-
den. 

Nabespreking Voor het niveau van HAVO/VWO/studenten kun je eventueel door-
praten over de vragen: 
Zie je veranderingen in de ideeën over eer, mannelijkheid en vrou-
welijkheid in de Nederlandse samenleving, in je eigen culturele ge-
meenschap? Hoe verklaar je deze veranderingen?  

Aandachtspunten Maak in de nabespreking duidelijk dat culturen niet statisch zijn en  
veranderen. Dus ook de opvattingen over eer, kuisheid, de rollen van 
meisje en jongens, etc. veranderen. 
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10. Hoe noem je jongens/mannen en hoe meisjes/vrouwen? 

Leerdoel Bewustwording van beelden over vrouwen en mannen  
Tijdsduur Min. 20 minuten 
Moeilijkheidsgraad Eenvoudig  
Groepsgrootte Maakt niet uit 
Werkvorm Om bewust te worden van de verschillende normen voor mannen en 

vrouwen 
Toelichting werkvorm Als gespreksleider leidt je de discussie en vraag je door op de ant-

woorden die worden gegeven. 

Middelen Papier en pennen/stiften 
Werkwijze 1. Maak kleine groepen van 4-5 deelnemers per groepje 

2. Vraag of iedereen voor zichzelf alle verschillende woorden 
voor ‘jongens en mannen’ die ze kennen opschrijft.  

3. Datzelfde met alle woorden die gebruikt worden voor meisjes 
en vrouwen. Voor elke sekse een apart papier. 

4. Wissel daarna informatie uit over de woorden, bijvoorbeeld 
door de volgende vragen te stellen: 

- Wanneer worden jongens/mannen zo genoemd en waar-
om? 
- Wat betekenen de woorden? 
- Worden de woorden heel verschillend gebruikt?  
- Als dat zo is, waarom is dat zo denk je? 
- Hoe reageer jij wanneer je zo (als een van deze woorden) 
genoemd wordt en waarom reageer je zo? 
- Wie gebruikt deze woorden? 
- Hoe wil jij genoemd worden en hoe niet? 

Nabespreking Over de rol van ‘eer’. Hoe “kleurt” eer de woorden voor een man of 
een vrouw? (Bijv. ‘slet’, of ‘een echte man’). Wat is een eervolle jon-
gen? Wat een eervol meisje? 

Aandachtspunten Je kunt deelnemers eventueel ook vragen om gebaren te laten zien 
die worden gebruikt bij jongens en bij meisjes 
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11.  Codes over eer en seksualiteit  

Leerdoel Bewust worden over wat je leert over eer en seksualiteit  
Tijdsduur 60 min 
Moeilijkheidsgraad Gemiddeld tot moeilijk 
Groepsgrootte Kan vrij groot zijn, tussen 10-50 
Werkvorm  
Toelichting werkvorm Voor discussie en juiste informatie verstrekken 

Middelen Een bord, je zorgt voor kleine ruimtes of tafels waar groepjes van 5 

kunnen praten. Je kunt vooraf een aantal vragen op een briefje 

schrijven en deze meegeven aan de subgroepen. Of je schrijft ze op 

het bord. 
Werkwijze 1. Verdeel de groep in groepjes van 5.  

2. Vraag de deelnemers om om de beurt aan elkaar te vertellen 
over hoe zij hebben geleerd wat wel en niet mag als het gaat 
om relaties en seks. Van wie leerden ze dat? 

3. Vraag hen vervolgens om deze vragen te beantwoorden:  
Wat gebeurt er met een meisje dat seks heeft met jongens 
voor het huwelijk? Zijn er roddels over haar? Wat gebeurt er 
met een meisje als ze zwanger wordt? Wat gebeurt er als je 
de regels overtreedt? Zijn er straffen? Zo ja, welke?  

4. Vraag hen om aantekeningen te maken van de verhalen in 
de groep. 

5. Geef de groepen 15 minuten de tijd om de verhalen te vertel-
len. 

Als je merkt dat de sfeer te onveilig is om over dit onderwerp te pra-
ten, dan kun je hen vragen om het verhaal van hun ouders te vertel-
len. Hoe hebben je ouders geleerd toen zij jong waren over wat wel 
en niet mocht in de seks en de liefde? Je kunt verder dezelfde vra-
gen stellen als hierboven. 
Je kunt meisjes en jongens in aparte groepjes laten werken, dit is 
veiliger.  

6. Daarna laat je de groepjes samenkomen. Ieder groepje ver-
telt  welke straffen het groepje kent, voor het overtreden van 
de regels voor verkering en seks.  

7. Je schrijft deze op het bord/flap-over.  
8. Bespreek of er verschillen zijn tussen de culturen? Tussen 

vroeger en nu? Wat zijn de regels voor meisjes en voor jon-
gens? 

Nabespreking Probeer duidelijk te maken dat regels en normen over wat hoort 
kunnen veranderen. Tot 50 jaar geleden vonden vrijwel alle mensen 
in Nederland dat meisjes maagd moesten zijn tot hun huwelijk. Nu 
vinden alleen de streng religieuze mensen dit nog belangrijk. Ga met 
de jongeren het gesprek aan over hoe het komt dat dit verandert.  

Aandachtspunten Door deze oefening kunnen verschillende mythes boven tafel ko-
men, bijv. over het maagdenvlies. Wat is waar en wat is niet waar? 
Probeer erover te praten en de juiste informatie te geven. Veel jon-
geren denken namelijk nog steeds dat dit vlies bestaat en dat elk 
meisje bloedt bij de eerste keer neuken.  
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12. De status van meisjes en jongens 

Leerdoel Bewustwording van verschillen in status in de maatschappij tussen 
meisjes en jongens.  

Tijdsduur Min. 20 minuten 
Moeilijkheidsgraad Eenvoudig 
Groepsgrootte Maakt niet uit 
Werkvorm Om stil te staan bij status en macht  
Toelichting werkvorm Voorlichter leidt de gang van zaken en stelt vragen 

Middelen Papier en stiften 
Werkwijze 1. Brainstorm met de hele groep:  

Wat geeft meisjes status of aanzien volgens de maatschap-
pij/omgeving? (bijv. mooi zijn…)? 
Wat geeft jongens status of aanzien volgens de maatschap-
pij/omgeving (bijv. stoer zijn…)?  

2. Schrijf alle ideeën op een flap-over of op het bord. 
3. Laat daarna de deelnemers in tweetallen een rangorde ma-

ken: welke 1-5 punten zijn het meest belangrijk? 
4. Laat elk tweetal hun lijst vergelijken met het tweetal naast 

hen. Vraag deze viertallen dan om samen een lijst te maken 
van hoe zij het zelf graag willen hebben: wat is voor hen het 
meest belangrijk voor jongens en voor meisjes?.  

5. De uitkomsten worden daarna in de hele groep uitgewisseld 
en bediscussieerd. Vragen die je daarbij kunt stellen:  

- Is er verschil tussen het eerste lijstje en de tweede?  
- Hoe komt dit? 
- Wat kunnen we veranderen?  
- Wat willen we veranderen?  
- Hoe kunnen we dit realiseren? 

Nabespreking Deze oefening kan gecombineerd worden met het maken van een 
groepsactieplan. Bijvoorbeeld:  
“We gaan in de klas niet meer …” of “We gaan in de klas meer…” 

Aandachtspunten Je kunt ook in 2 aparte seksegroepen werken en de meisjes de lijst 
voor meisjes laten maken; jongens de lijst voor de jongens. 
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5. Een mening vormen   

13.  Discussie over quizvragen  

Tijdsduur 20 à 30 minuten 
Leerdoel Deelnemers leren een eigen mening te vormen over eer en respect.  
Moeilijkheidsgraad Gemiddeld tot moeilijk 
Werkvorm Discussie aan de hand van meerkeuzevragen.  
Toelichting werkvorm  
Middelen - Computer en beamer. 

- Een scherm of witte muur. 
- De powerpointpresentatie met daarop de quiz: zie de dvd in 

de bijlage (zie ook werkvorm 6). 
- Een ruimte waarin de deelnemers kunnen rondlopen. 
- 3 kaarten/vel papier met daarop een grote A., B of C die in 

iedere hoek worden gelegd of opgehangen. 
Werkwijze 1. De zaal wordt ingedeeld in drie hoeken: A, B en C.  

2. De docent leest een vraag voor en vraagt de deelnemers een 

antwoord te kiezen door naar een hoek van de zaal te lopen.  

3. In iedere hoek bedenken de deelnemers samen argumenten 

voor deze keus. Een paar minuten. 

4. De docent vraagt uit elke hoek aan een paar deelnemers 

waarom zij hiervoor kiezen. Hij daagt vervolgens de deelne-

mers uit om met elkaar in discussie te gaan.  

5. Als deelnemers van mening veranderen mogen ze naar een 

andere hoek lopen. Na een paar minuten discussie maakt de 

docent een korte samenvatting van wat er zoal is gezegd.  

6. Na afloop van alle discussies maakt de docent een  globale 

samenvatting.    
Nabespreking De docent vraagt aan een aantal deelnemers waar zij door deze 

oefening over zijn gaan nadenken. Zijn zij van mening veranderd? 
Aandachtspunten Aandachtspunten als discussieleider:  

- Zorg alle deelnemers aan het woord komen in de discussie  

- Nodig de ‘zwijgers’ ook uit hun mening te zeggen.  

- Dwing er echter niemand toe. 

- Probeer “waarom?”-vragen te vermijden, deze komen gauw 

beschuldigend over.  

- Neem zelf niet deel aan de discussie, houd je eigen mening 

voor je. 

- Gebruik niet alle vragen, kies er een paar uit die mogelijk dis-

cussie oproepen. 

- Zorg dat de deelnemers elkaar laten uitspreken. 

- Geef iedereen evenveel gelegenheid om zijn/haar zegje te 

doen. 

- Laat verschillende zienswijzen aan bod komen. Ook als je het 

er zelf niet mee eens bent!  

- Toon waardering voor de inbreng van de deelnemers. 

- Probeer (voor-)oordelen niet weg te nemen maar vraag voor-

al door. Hoe kom je tot deze mening? Wat is je ervaring?  

Vraag door als een uitleg van een deelnemer niet duidelijk is.  

- Vat de discussie samen als deze dreigt te stokken en ga door 

naar de volgende vraag. 
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14. Do’s en Don’ts 

Tijdsduur 20 minuten oefening, 5 minuten voor theorie 
Leerdoel De jongeren hebben kennis over eergeweld.  
Moeilijkheidsgraad Gemiddeld  
Werkvorm Deelnemers stimuleren om do’s and don’ts te formuleren.  
Middelen Rode en groene briefjes of kaartjes, stiften, pennen, een bord, plak-

band  
Werkwijze 1. Deel de meisjes en de jongens in aparte groepen in. 

2. Geef de meisjesgroep de opdracht om na te denken over de 
volgende vragen:  
- Hoe ga je als meisjes en jongens respectvol met elkaar 

om? Wat zijn de do’s? Wat zijn de don’ts?  
- Hoe wil je als meisje dat jongens met jou omgaan? Wat 

zijn de do’s? Wat zijn de don’ts?  
3. Geef de jongensgroep de opdracht om na te denken over de 

volgende vragen:  
- Hoe ga je als meisjes en jongens respectvol met elkaar 

om? Wat zijn de do’s? Wat zijn de don’ts?  
- Hoe wil je als jongen dat meisjes met jou omgaan? Wat 

zijn de do’s? Wat zijn de don’ts?  
4.   Vraag hen de do’s op groene kaartjes en de don’ts op rode 

kaartjes te schrijven. 
4. Laat de meisjes en jongens weer samenkomen in een groep 

en plak de rode en groene kaartjes in twee kolommen op het 
bord.  

5. Bespreek deze kaartjes gezamenlijk met de jongens en de 
meisjes. Zijn er grote verschillen? Hoe komt dit?  

6. Aan het eind van deze oefening kun je als voorlichter een 
samenvatting geven van wat in deze bijeenkomst besproken 
is.  

Nabespreking - Vul de do’s and don’ts zelf aan, gericht op meer gelijkwaar-
digheid tussen meisjes en jongens. Bijvoorbeeld: - dezelfde 
kansen op school, meisjes niet meer hoeven afwassen dan 
hun broers; meisjes zelf hun partner mogen kiezen; meisjes 
ook naar de disco mogen net als hun broers; etc.  

Vraag aan de deelnemers of zij het gemakkelijk met elkaar eens 
konden worden. Waarom wel of waarom niet?  

Aandachtspunten Zorg ervoor dat niet steeds dezelfde deelnemers het woord voeren.  
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15.  Laura’s dilemma 

Leerdoel Om het onderwerp roddelen in relatie tot seksualiteit te bespreken 
Tijdsduur Min. 20 minuten 
Moeilijkheidsgraad Eenvoudig 
Groepsgrootte 8-30 
Werkvorm De docent vraagt door om reflectie en discussie te stimuleren 
Toelichting werkvorm  

Middelen Ruimte waarin de deelnemers zich kunnen bewegen 

Werkwijze 1. Lees het dilemma voor in de groep. Herhaal dit dilemma.  
2. Er zijn vier mogelijkheden voor oplossingen, voor elke is een 

aparte hoek van de ruimte: A, B, C, D. Hang vooraf de kaar-
ten met een letter in de hoeken.  

3. De deelnemers moeten een standpunt innemen door in een 
van de hoeken te gaan staan. Een daarvan is D: een “open 
hoek” voor een alternatieve optie van de deelnemers.  

4. Als iemand alleen staat in een hoek, ga er dan zelf bij staan. 
Vraag de deelnemers om hun keuze toe te lichten. 

5. Laat de deelnemers in hun hoek onderling bespreken waar-
om ze deze keuze maken.  

6. Maak duidelijk dat het altijd okay is om van hoek te wisselen 
als je van mening verandert. Deze oefening heeft geen “fou-
te” of “goede” antwoorden. Het belangrijkste is dat deelne-
mers nadenken over dit punt, hun motivatie uitleggen en naar 
elkaar luisteren.  

7. Vraag de groep door op hun antwoorden (zie hieronder). 

Het dilemma 

Laura is 15. Ze woont met haar ouders en broer. Tijdens een feestje 

wordt ze dronken en kust een jongen die ze daar ontmoette. Ze zit-

ten op dezelfde school. Verder gebeurt er niets en ze gaan naar huis 

zonder verder informatie uit te wisselen. Een week later gaat op de 

school de roddel dat Laura en de jongen seks hadden. Ze hoort dat 

mensen zeggen dat zij een slet en een slecht meisje is.  

Wat moet Laura doen? 

- Zich niet druk maken over hoe anderen haar noemen. 

- Met de jongen praten en hem vragen haar te helpen om de waar-

heid te verspreiden. 

- Erg voorzichtig zijn om niet weer iemand in het openbaar te zoe-

nen. 

- Iets anders. 
Doorvragen: 
- Hoeveel risico loopt de jongen hier om onderwerp van roddel en 
slechte naam te worden? 
- Als dat zo is, is er verschil in hoe zij hiermee om zullen gaan? 
- Als het niet zo is, hoe komt dat? 

Nabespreking Eventueel kan er aan deelnemers worden gevraagd hoe zij het vin-
den om over deze thema’s te praten. Praten zij hier onderling vaker 
over? Op welke manier?  

Aandachtspunten Het is belangrijk om oog te hebben voor de groepsdruk. Zo kunnen 
meisjes die het gedrag van Laura niet afkeuren ook weer te maken 
krijgen met afkeuring van de andere deelnemers.  
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16.  Mari’s broer  

Leerdoel Om het onderwerp roddelen in relatie tot seksualiteit te bespreken 
Tijdsduur Minimaal 20 minuten 
Moeilijkheidsgraad Eenvoudig 
Groepsgrootte 4-30  
Werkvorm  
Toelichting werkvorm Om te discussiëren over de rol van de familie en gemeenschap.  

De docent faciliteert en vraagt door.  

Middelen Ruimte om voldoende te kunnen bewegen 
Werkwijze 1. Verdeel de groep in kleine groepen van 3-4 personen. 

2. Geef hen de tekst over Mari en vraag hen om dit te lezen. En om 

daarna met elkaar te praten over de vraag (5 minuten) 

3. Elk groepje doet daarna om de beurt verslag hiervan in de grote 

groep (ieder 1 of 2 minuten). 

4. Daarna plenaire discussie over de punten die naar voren kwamen.  
Je kunt daarbij vragen stellen als: is het een realistisch verhaal? Zijn 
de suggesties van de groepjes realistisch? 

Het verhaal  
Mari, 15, leeft in een familie die niet toestaat dat zij jongens ziet zon-
der dat er een volwassene bij is. Ze weet dat haar reputatie belang-
rijk is voor haar familie en let erop dat ze de regels niet overtreedt. 
Ondanks dit hoort haar broer een roddel dat Mari is gezien met een 
jongen in het café. Men vraagt zich af of zij een geheime relatie heb-
ben. Haar broer is ongerust over hoe deze roddel schade toebrengt 
aan de familie. Hij gelooft niet dat Mari de jongen ontmoet heeft, 
maar hij moet de gemeenschap laten zien dat de familie dit serieus 
neemt. Anders riskeert de familie een slechte naam. Dan worden zij 
misschien met de nek aangekeken in de gemeenschap..  

De vraag 
Wat denk jij dat Mari’s broer moet doen? 

Nabespreking Eventueel kun je vragen hoe de deelnemers het vinden om over dit 
thema te praten. Praten zij hier onderling vaker over? Op welke ma-
nier?  

Aandachtspunten Het is belangrijk om oog te hebben voor de groepsdruk. Durven de 
deelnemers echt een positie te kiezen? 
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Bijlage 1.  

Achtergrondinformatie over eer en eergeweld 

Informatie (enigszins bewerkt) voor jongeren, van de website www.watiseer.nl 

Hanneke Felten; MOVISIE 

 
1. Eer 
 
Voor veel mensen betekent eer waardevol zijn. Maar in iedere cultuur wordt dit begrip weer 

anders ingevuld. Eer verandert door de jaren heen. Het verschilt van generatie tot generatie: 

er is vaak al een verschil tussen ouders en kinderen in wat zij verstaan onder eer.   

 
Voor mensen in de Westerse samenleving, en dan met name in de grote steden, is eer een 

persoonlijk en individueel begrip. In veel niet-Westerse culturen is eer vaak in meer of minde-

re mate gekoppeld aan de familie. We spreken dan van familie-eer. Familie-eer heb je als 

iedereen zich houdt aan de regels over wat hoort en niet hoort. De gemeenschap waartoe je  

familie behoort, bepaalt dit. De gemeenschap is bijvoorbeeld een Marokkaanse groep men-

sen die allemaal in een bepaalde wijk in Utrecht wonen. Of een Turkse groep die allemaal 

van oorsprong uit Diarbakyr (zie 1.3) komen. Het is belangrijk dat je familie geaccepteerd 

wordt door de gemeenschap, want mensen helpen elkaar. Ze kopen de boodschappen bij 

elkaar, en geven soms geld als iemand werkloos is. Het is ook gezellig om bij de groep te 

horen. Samen naar de moskee, feest vieren. Soms doet één familielid iets wat men niet goed 

vindt. De  familie-eer is in gevaar. De mannen in de familie moeten iets doen om de eer weer 

te herstellen. Pas dan accepteert de gemeenschap de familie weer. Familieleden zijn dus 

afhankelijk van elkaar als het gaat om de eer. 

 

1.1. Zedelijke familie – eer  

Of een familie eer heeft, is afhankelijk van verschillende dingen. In veel culturen is familie-

eer gekoppeld aan seksualiteit. We spreken dan ook wel van zedelijke familie-eer. Het be-

langrijkste is dan dat vrouwen zich netjes en kuis gedragen op het gebied van seksualiteit. In 

het Turks wordt dit ‘namus’ genoemd, in het Arabisch ‘ird’.  

In een familie waarin de zedelijke familie-eer belangrijk is, staat het heterohuwelijk centraal. 

Het sluiten van een huwelijk is een familieaangelegenheid. Meestal worden huwelijken gear-

rangeerd of is de stem van de familie in partnerkeuze doorslaggevend. Tot aan het huwelijk 

behoren beide partners in principe maagd te zijn; maar bij meisjes wordt hier veel nauwer op 

toegezien dan bij jongens (zie 1.2). Ook na het huwelijk wordt kuisheid van vrouwen vereist. 

Vrouwen horen zich netjes te gedragen, uiteraard niet vreemd te gaan maar meestal ook niet 

te flirten of te sjansen. Meestal wordt er ook verwacht van vrouwen dat zij zich kuis kleden, 

bijvoorbeeld dat zij geen blote armen laten zien of een hoofddoek dragen, en weinig contact 

maken met mannen buiten de mannen van de eigen familie.  

1.2. Maagd 
In een familie waar de zedelijke familie-eer belangrijk is, is maagdelijkheid van ongehuwde 
meisjes essentieel. Een meisje mag meestal geen relatie hebben voor het huwelijk. Soms 
mag een meisje zelfs niet met jongens omgaan. Jongens mogen vaak meer. Zij hebben wel 
verkering met een meisje. Er zijn zelfs jongens die al veel vriendinnetjes hebben gehad, 
maar wel met een maagd willen trouwen. Sterker nog vaak wordt seksuele ervaring voor het 
huwelijk voor jongens toch als een pre gezien. Er is dus sprake van een dubbele moraal.  
De mythe van het maagdenvlies speelt een grote rol bij het in standhouden van deze 
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dubbele moraal. Meisjes en jongens leren vanuit thuis dat het maagdenvlies een dicht vlies 
is, dat scheurt bij de eerste keer dat een meisje geslachtsgemeenschap (‘ontmaagding’) 
heeft. Door de scheuring van het vlies zou ze bloeden. Het maagdenvlies is echter geen 
dicht vlies en de meeste vrouwen en meisjes bloeden niet bij de eerste keer geslachtsge-
meenschap. Steeds meer meisjes raken hiervan op de hoogte, maar hun man en families 
weten dat vaak niet en verwachten wél bloed te zien op de huwelijksnacht. Voor veel meisjes 
is de huwelijksnacht daarmee een erg stressvolle, en soms zelfs traumatische, ervaring.  
 
1.3. De omgeving  
De familie-eer is sterk afhankelijk van wat andere mensen van de familie vinden. De familie-
eer wordt vastgesteld door de gemeenschap: de mensen om de familie heen.  
In Nederland bestaat een gemeenschap bijvoorbeeld uit migranten of vluchtelingen uit het 
zelfde gebied. Zij wonen meestal dicht bij elkaar in een wijk, zijn afkomstig uit eenzelfde ge-
bied en gaan meestal naar dezelfde kerk of moskee. Iedereen kent elkaar en praat over el-
kaar. Deze gemeenschappen stellen zich vaak ouderwetser op dan de mensen in het land 
van herkomst.  
Een gemeenschap kan ook bestaan uit bijvoorbeeld een wijk of buurt met autochtone Neder-
landers. Meestal zie je deze gemeenschappen in dorpen op het platteland. Geloof en de kerk 
spelen vaak een belangrijke rol. Iedereen houdt elkaar goed in de gaten. Ook hier wordt er 
veel geroddeld als je iets anders doet dan de mensen gewend zijn.   

1.4. Het bewaken van de eer 

Families waar de familie-eer voorop staat, zijn vaak bang voor roddels. Ze zijn met name 

bang voor roddels over de kuisheid van vrouwelijke familieleden. De familie doet er alles aan 

om roddels te voorkomen. Meisjes wordt verteld dat zij de familie-eer niet mogen schaden. 

Er wordt meestal streng op hen gelet en zij krijgen minder bewegingsvrijheid dan hun broers.  

 

Jongens krijgen vaak te horen dat zij de familie-eer moeten beschermen. Veel mensen vin-

den dit horen bij de rol van een man. Dit betekent dat jongens hun zusjes (en andere vrou-

welijke familieleden) moeten controleren. Als jongens hun zusjes streng in de gaten houden, 

worden ze vaak beschouwd als mannelijk.  

Een jongen kan in de knel komen als hij zijn zusje niet wil controleren. Zijn vader probeert 

hem te dwingen, door bijvoorbeeld te slaan, (te dreigen) zijn zakgeld in te houden of te zeg-

gen dat hij geen echte man is. Ook van andere mannen (opa, ooms, neven, vrienden) krijgen 

jongens te horen dat ze zich naar hun zusje als ′echte man′ moeten opstellen. Zij bedoelen 

daarmee dat hij streng moet zijn naar haar. Soms zeggen ze zelfs dat hij haar met geweld 

onder de duim moet houden. 

 

1.5. Geschonden eer  

Als er geroddeld wordt dat een meisje bijvoorbeeld verkering heeft, geen maagd meer zou 

zijn of zich simpelweg niet kuis genoeg gedraagt, dan wordt de familie-eer aangetast. De 

mensen in de gemeenschap zullen druk uitoefenen op de hele familie om streng op te treden 

tegen het meisje. Anders hebben ze geen eer en is de familie-eer geschonden. De mensen 

uit de gemeenschap geven de familie geen respect zolang de vader (of een andere man uit 

de familie) niet optreedt en de eer herstelt (of zuivert). De mensen uit de gemeenschap zijn 

bijvoorbeeld niet meer vriendelijk en aardig tegen de familie, nodigen de familie niet meer uit 

op feestjes en bruiloften en kopen geen spullen of eten meer in de winkel van de familie. De 

familie zal zich diep schamen en proberen de eer te herstellen. Vaak gebeurt dit met geweld.  
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2. Geweld  

2.1. Huiselijk geweld  
Geweld tussen familieleden, partners of vrienden noemen we huiselijk geweld. Ook bedrei-
gen, opsluiten, uitschelden, vernederen is huiselijk geweld. Huiselijk geweld komt veel voor. 
Zo is 40 % van de autochtonen ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Bij allochtonen 
is dit percentage onbekend. Huiselijk geweld kent verschillende vormen: onder andere 
partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. 

2.2. Eergerelateerd geweld: geweld om de eer  
Soms gebruiken familieleden geweld om de familie-eer te beschermen of om deze te herstel-
len. Dit wordt eergerelateerd geweld genoemd. Eergerelateerd geweld is een vorm van hui-
selijk geweld. Maar de reden waarom het geweld gepleegd wordt heeft duidelijk met eer te 
maken. Eergerelateerd geweld omvat zowel geweld om te voorkomen dat de familie-eer 
wordt geschonden als geweld om de familie-eer te herstellen (of zuiveren). Er zijn verschil-
lende vormen van geweld. Het gaat onder andere om strenge controle, opsluiting, huwelijks-
dwang, achterlating, verstoting, fysiek geweld en moord (eerwraak).  

2.3. Eerschending voorkomen  
Als de familie bang is dat de familie-eer wordt geschonden kunnen zij verschillende vormen 
van geweld gebruiken om de familie-eer te beschermen. Enkele voorbeelden:  

� Er wordt over een meisje geroddeld. Volgens de buurt heeft ze verkering met een 
jongen. Haar broers schoppen haar. Ze willen laten zien aan de buurt dat zij hun 
zus onder controle hebben. 

� In de familie is bekend dat een jongen homo is. Zijn familie wil niet dat hij hier met 
mensen van buiten de familie over praat. Zijn slaan hem en sluiten hem op zodat 
hij zijn mond houdt. 

� Een jongen moet van zijn vader zijn zus in de gaten houden. Als hij op een mid-
dag niet weet waar zijn zus is, slaat zijn vader hem. 

� De familie vindt dat een meisje zich te vrij gedraagt. Ze moet direct van school 
naar huis. Haar moeder sluit haar soms dagenlang op in haar kamer. 

2.4. Herstellen van de familie-eer 

De familie-eer is geschonden. Er wordt namelijk geroddeld in de gemeenschap. Enkele voor-

beelden:  

� Er wordt over meisje geroddeld dat zij een hoer is. De familie wordt uit de gemeen-

schap gesloten. De familie dwingt het meisje om te trouwen met neef in het land van 

herkomst (huwelijksdwang).  

� Over een meisje wordt gezegd dat zij lesbisch is. Tijdens de vakantie laat de familie 

het meisje achter bij een familielid in het land van herkomst.    

� Een jongen heeft transseksuele gevoelens. In de hele buurt is het bekend. De familie 

probeert haar gezicht te redden door hem te verstoten. Hij moet ver weg trekken en 

wordt sociaal doodverklaard. Hij bestaat niet meer voor de familie (verstoting). 

� Een meisje en jongen hebben verkering. De familie van het meisje heeft het meisje 

echter verboden om een relatie te hebben voor het huwelijk: ze moet immers maagd 

blijven. Als de buurt roddelt over de verkering komt de familie erg onder druk te 

staan. Als duidelijk wordt dat de verkering echt waar is, krijgt het vijftienjarige broertje 

van het meisje de opdracht om het vriendje van het meisje dood te schieten (eer-

wraak).  
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2.5. Eerwraak  
Als de familie-eer is geschonden, zal de familie de eer gaan herstellen. Dit kan door bijvoor-
beeld het meisje of de jongen die de familie-eer heeft geschonden uit te huwelijken of te ver-
stoten. Soms lukt dit niet of heeft het geen zin omdat de aantasting van de eer te ernstig is. 
Dan kan de familie besluiten om de jongen of het meisje die de familie-eer heeft geschonden 
te vermoorden. Het kan zijn dat de familie het meisje of de jongen uit de eigen familie om wie 
de roddel gaat vermoord. Als er een minnaar (het vriendje, de geliefde) in het spel is waar-
door de roddel is ontstaan, kan deze ook vermoord worden. Soms wordt zowel het eigen 
familielid als de minnaar vermoord. Deze moorden noemen we eerwraak.  
Vaak wijst de familie één familielid aan om de eerwraak te plegen. Meestal wordt een min-
derjarige (onder de 18 jaar) jongen aangewezen. De reden hiervoor is dat een minderjarige 
minder straf krijgt van de rechtbank dan een volwassene. Maar wat veel families niet weten 
is dat iemand dwingen om eerwraak te plegen niet mag. Ook dit wordt gestraft door de rech-
ter.  

3. Welke culturen?  
 
Tot zo′n dertig jaar geleden was de familie-eer voor veel autochtone Nederlanders erg be-
langrijk. Tegenwoordig is de familie-eer voor de meeste autochtone Nederlanders minder 
belangrijk geworden. Dat komt onder meer omdat mensen minder dicht bij de familie wonen. 
De vrouwen zijn zich gaan emanciperen, de invloed van het geloof nam af. En het gaat eco-
nomisch veel beter, er is meer opleiding, werk en geld voor meer mensen. Daardoor zijn de 
opvattingen over hoe vrouwen zich moeten gedragen veranderd. Ook zijn de meningen over 
seksualiteit veel vrijer. 
In Nederland wonen verschillende mensen die hier als migrant of vluchteling kwamen. Niet 
voor allemaal, maar voor sommige families is hun familie-eer erg belangrijk. Deze mensen 
komen onder andere uit deze landen: Afghanistan, Albanië, Bosnië, Egypte, India, Irak, Iran, 
Koerdische gebieden, Marokko, Pakistan, Soedan, Somalië, Turkije.  
Binnen één land zijn er veel verschillen. Zo is de zedelijke familie-eer voor veel Hin-
doestaanse Surinamers erg belangrijk. Zij namen deze traditie uit India mee met hun migra-
tie naar Suriname. Familie-eer speelt niet bij Creoolse Surinamers. Hun wortels liggen in 
Afrika.  
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Bijlage 2  

 

 

Websites 
 

Informatie over eer en (eer-)geweld: 

www.watiseer.nl  

www.eerwraak.info 

www.huiselijkgeweld.nl  

 

Informatie over Mensenrechten:  

www.mensenrechten.org  

www.defenceforchildren.nl 

www.kinderrechten.nl  

www.youthforhumanrights.org 

Informatie over emancipatie:  
www.emancipatie.nl  
www.emancipatie.startpagina.nl  
 
Informatie over relaties en seksualiteit  
www.seksualiteit.nl  
www.allesovergay.nl  
www.mytheontkracht.nl 
www.boy4ever.nl/sexenzo.html  
www.zoenenenzo.nl  

Meer informatie over discriminatie:  
www.annefrank.nl 
www.lbr.nl 
www.mixt.nl 
www.kennisnet.nl 
www.art1.nl  
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Bijlage 3 
 
 

Boeken  
 

 

Enkele ervaringsverhalen 

 

Ajarai, Hanina;  Land van werk en honing: Verhalen van Marokkaanse moeders over hun 

migratie   

 

Halime; Ongeschreven tradities. Een Turks-Nederlandse vrouw over haar leven tussen twee 

culturen 

 

Krikke, Hans; Als niemand luistert. Verhalen van allochtone meisjes op een zwarte school  

 

Ouchan, Karima Nooit geschreven brief aan mijn vader  

 

Terpstra, Linda en Anke van Dijken  

Buitengesloten. Meiden vertellen over hun worsteling met familie-eer  

 

 

 

   

Achtergrondinformatie  

 

Ermers, Rob; Eer en eerwraak: definitie en analyse  

 

Husseini, Rana;  In naam van de eer: Waarom vrouwen door hun familie worden vermoord   

 

Simsek, Jale; Alle ogen op haar gericht, eerwraak: traditioneel geweld tegen Turkse vrou-

wen en meisjes: een handleiding voor hulpverleners  

  

Yerden, Ibrahim; Families onder druk. Huiselijk geweld in Marokkaanse en Turkse gezinnen 

 

Zee van der, Renate; Eerwraak in Nederland 
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Bijlage 4  

Richtlijnen voor aanpak eergerelateerd geweld 

Voor leerlingbegeleiders en andere vertrouwenspersonen in het 
onderwijs 
 

 

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 menselijke aandacht kunnen soms (eerst) al voldoende zijn.  
- Ga altijd uit van het individu. Elk individu is uniek, onafhankelijk van cultuur, sociaal 

economische achtergrond of etniciteit. 
- Vraag naar de aanleiding, het probleem, het eventuele geweld en de frequentie. 
- Vraag naar de gezinssituatie, beroep en dagbesteding ouders, broers en zussen, 

naar de overige familie in Nederland en in herkomstland.  

 

Mogelijk eergeweld 
- Wanneer een leerling uit een familiecultuur afkomstig is waarin de eer erg belangrijk 

is, wees dan alert. Bijvoorbeeld wanneer ze verteld dat ze gedwongen wordt bepaal-
de kleding te dragen of dat ze geen omgang met jongens mag hebben.  

- Realiseer dat een leerling zelf niet gauw het woord eergerelateerd geweld of eer-
wraak in de mond zal nemen. Dit zijn termen die door professionals zijn bedacht. 

- Veel jongeren hebben thuis geen overlegcultuur: vaders (moeders) wil is wet. Ze dur-
ven vaak niet met ouders in gesprek te gaan, uit angst voor conflicten. Ze vertonen 
niet zelden stiekem gedrag, buiten het oog en controle van de familie om. 

- Realiseer dat bij lang niet al het geweld sprake is van eergeweld. Veel ruzies met de 
ouders komen voort uit ‘normaal’ pubergedrag: jongeren willen meer bewegingsvrij-
heid, ontdekken de liefde en de seksualiteit. Zij komen in conflict met de (strenge) re-
gels thuis.  

- Angst voor eerwraak is lang niet altijd terecht, maar als er conflicten spelen over vrij-
heden en partnerkeuze is alertheid op eergeweld bij de vertrouwenspersoon wel 
dringend gewenst. Check altijd of er mogelijk sprake is van geweld (ook psychisch) 
vanwege de eer, of dat dit mogelijk op (korte) termijn gaat gebeuren.  

- Vraag zoveel mogelijk naar feiten: soms is iemand onterecht bang voor sancties van 

de familie vanwege de eer, soms onderschat een leerling het gevaar.  
- Adviseer de jongere om de familie, de ouders niet te provoceren met ondermeer kle-

ding, gedrag. Daarmee brengt hij of zij de familie ernstig in verlegenheid ten opzichte 
van de gemeenschap en voelt de familie zich misschien gedwongen (gewelddadige) 
stappen te zetten.  

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

 

Er is sprake van (dreiging met) eergeweld 
- Wanneer het vermoeden rijst dat mogelijk de familie-eer van een leerling in gevaar is. 

Dat de leerling slachtoffer is van eergeweld of met eerwraak wordt bedreigd, wees 
dan alert.  

- Raak niet in paniek, maar probeer door vragen te stellen naar de feiten, zoveel moge-
lijk een beeld te krijgen van de situatie. Trek geen snelle conclusies en maak geen 
overhaaste beslissingen.  
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- Stel vragen als: wat is er precies gebeurd? Wie zijn er bij betrokken? Wat was de re-
actie 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 denkt je dat er gaat gebeuren? 

- Vraag niet door op eer, maar op veiligheid! 
- Noteer je observaties bij de leerling (bijv. blauwe plekken, nervositeit, schrikachtig…) 
- Maak duidelijk dat je het verhaal gelooft.  
- 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 op-
vattingen. Is het mogelijk dat deze persoon een bemiddelende rol kan spelen?  

- Ga na hoe acuut de dreiging is, of ze nog naar huis kan, of dat ze naar een opvang-
huis moet. Let wel: een opvangplek is de laatste mogelijkheid, als dat voorkomen kan 
worden is dat beter, omdat daarmee de situatie soms nog meer op de spits wordt ge-
dreven. De familie wil te allen tijde voorkomen dat in de gemeenschap bekend wordt 
dat er iets gebeurd is waarmee de eer in gevaar komt. Ze willen de controle van de 
vader/ouders op de dochter handhaven. Als dit niet meer mogelijk is neemt de drei-
ging van (escalatie van ) geweld toe.  

- Laat een meisje goed nadenken voordat ze een dergelijke stap zet. Realiseer dat 
meisjes soms weg willen van huis uit woede of onmacht en dan impulsieve besluiten 
nemen. Soms wil ze meer vrijheid en een mogelijkheid om haar vriendje te zien. Die 
vrijheid krijgt ze in de opvang ook niet. 

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

- 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 daarmee is het risico op bekendheid van de situatie in bredere 
kring groter geworden. De druk op de familie neemt daardoor toe om maatregelen te 
treffen om hun eer te zuiveren.  

 

Bij acuut dreigende situaties 
- Stuur de leerling in een dreigende situatie nooit naar huis zonder iets te doen, in ieder 

geval het telefoonnummer van de politie geven, de politie bellen of zelf mee te gaan 
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: 

− Een koffertje/tas klaarleggen met: belangrijke en persoonlijke papieren, pas-
poort, verblijfsvergunning, bankpas, geld, kleren en spullen, (bijv. bij een be-
trouwbare vriendin). 

− Geld op een veilige plek wegleggen 

− Telefoonnummer van politie onder de sneltoets  

− Instrumenten die lawaai kunnen maken klaarleggen of bij je dragen, om alarm 
te maken op moment van gevaar (fluitje, alarm, bel, etc.) 

− Advies om bij gevaar niet een ruimte in te vluchten met maar één uitgang! 

 

Ketenpartners 
- Ga na of jezelf adequaat hulp kan bieden en zo nee, wie dan wel. Dan kan zijn bin-

nen de school, maar ook verwijsadressen buiten de school (BJZ, ASHG). 
 
- Raadpleeg bij (ernstige) dreiging de politie, iedere regiopolitie heeft nu een aan-

dachtsfunctionaris EG. De politie kan weten of er eerder sprake was van strafvervol-
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ging of aangifte van geweld in de familie, of er mogelijk (vuur)wapens zijn. Hoe ge-
woner gebruik van geweld en wapens is in een familie, hoe groter het gevaar.  

- 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 ge-
weld constateert de dader(s) oppakken. 

- De wijkagent of de speciale functionaris EG kan een bemiddelingsgesprek houden 
met de ouders. Ook kunnen zij laten blijken dat zij weet hebben van de dreiging en 
alvast de familie waarschuwen dat zij in de gaten worden gehouden en dat geweld 
absoluut niet getolereerd wordt. Dit 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 en leg dat ook 

uit, zodat hij/zij vertrouwen blijft houden. Praat er met niemand over behalve de politie 
en met de (leden van ) het ZAT op school.  

- Bespreek wat de school kan doen (bijvoorbeeld als zij zonder of na verdachte afmel-
ding niet op school verschijnt, zoals na de vakantie in land van herkomst). 

- 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 even-

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

 

Voor consult en verwijzing 

Raadpleeg een eerwraak-deskundige als je advies wilt over een zaak: 
- De aandachtsfunctionaris EG bij de regiopolitie  
- Regionaal Advies – en Steunpunt Huiselijk Geweld 
- Landelijk Expertise Centrum eergerelateerd geweld (LEC); Politie Haaglanden  
- MOVISIE en/of  
- Experts/getuige-deskundigen Ermers, Nauta en Van Eck.  

 

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, voor islamitische vrouwen en meisjes) 

 

Zie eventueel de website www.opvang.nl, waar Richtlijnen voor de Aanmelding en Intake bij 

EG (i.o.) voor de Vrouwenopvang zijn te raadplegen.    

  

 

MOVISIE/oktober 2008;  

Hilde Bakker (met m.m.v. Karima Ouchan, ROC van Twente). 
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Bijlage 5: Wat is eer?  

www.watiseer.nl

 

 

Quiz

De website www.watiseer.nl gelezen? 

Test je Kennis!

 

 

Quiz vraag

In iedere cultuur denkt men weer anders over 
eer. De ideeën over eer veranderen ook door de 
jaren heen. Voor veel families is traditionele 
familie – eer erg belangrijk. Wat wordt hiermee 
bedoeld? 

a.) Trots zijn op je familie.
b.) Veel geld en dure spullen bezitten. 
c.) De familie wordt volwaardig geaccepteerd, 

omdat ze leeft volgens de (ongeschreven) 
regels van de gemeenschap.
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Quiz vraag

In gemeenschappen waar de familie-eer erg 
belangrijk is, is de kuisheid van meisjes erg 
belangrijk. Op jongens wordt vaak veel minder 
gelet. Wat wordt bedoeld met kuisheid? 

a.) dat meisjes geen vlekken maken op hun 
kleding.

b.) dat meisjes zich netjes gedragen op het gebied 
van seksualiteit, geen vriend, maar maagd 
blijven. 

c.) dat meisjes goed hun best doen op school.

 

 

Quiz vraag

Wanneer verliest een familie in de ogen van 

de gemeenschap de familie – eer? 

a.) als een vrouw of een man vreemd gaat.

b.) als een meisje haar maagdelijkheid 
verliest.

c.) Als er geroddeld wordt over bijvoorbeeld 

een meisje dat geen maagd meer zou zijn. 

 

 

Quiz vraag

Als de familie – eer is geschonden, wordt een 
familie vaak uitgesloten door de gemeenschap. 
Ze nodigen de familie bijvoorbeeld niet meer uit 
of bruiloften. De gemeenschap verwacht met 
name van de mannen van de familie dat zij 
zorgen dat familie –eer weer wordt hersteld. Dit 
heet ook wel: 

a.) de familie – eer zuiveren.
b.) de familie – eer schoonmaken.
c.) de familie – eer vernieuwen.  
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Quiz vraag

In sommige gemeenschappen wordt veel geroddeld. 
Vooral in gemeenschappen waar de familie-eer 
belangrijk is. Mensen letten veel op elkaar. Er wordt 
bijvoorbeeld geroddeld dat een meisje geen maagd 
meer is. 

Roddelen gebeurt heel veel, maar wist jij dat….. 

a.) de Koran roddelen niet goedkeurt.

b.) de Bijbel roddelen niet goedkeurt.

c.) de Bijbel en de Koran roddelen niet goedkeuren.

 

 

Quiz vraag

Stel je voor: 
Een jongen moet van zijn familie de familie – eer
beschermen. Hij moet daarom zijn zusje streng 
in de gaten houden. Zijn vader vindt dat hij dit 
niet goed doet. De vader slaat en schopt 
daarom zijn zoon. Dit geweld noemen we een 
vorm van: 

a.) eergerelateerd geweld. 
c.) eerwraak.

c.) zinloos geweld. 

 

 

Quiz vraag

Eerwraak is een moord die wordt 
gepleegd met als doel om de familie – eer
te beschermen of te herstellen. De pleger 
van de moord is meestal een man. Het is 
slachtoffer is: 

a.) altijd een vrouw.

b.) altijd een man.

c.) vaak een vrouw, soms een man. 
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Quiz vraag 

Vroeger was familie – eer heel erg belangrijk 
voor Nederlanders. Men probeerde roddels in de 
gemeenschap (‘de buurt’) zoveel mogelijk te 
voorkomen. Er is dan ook een Nederlandse 
uitdrukking die zegt je geheimen binnen de 
familie moet houden. Wat is die uitdrukking? 

a.) je afval gooi je niet op straat. 

b.) de vuile was hang je niet buiten. 

c.) de vuile vaat zet je niet buiten.

 

 

Quiz vraag

Wat is het maagdenvlies? 

a.) Het maagdenvlies is een dicht vlies dat scheurt als je 
voor de eerste keer seks hebt met een jongen. 

b.) Het maagdenvlies is geen dicht vlies maar een soepel 
randje weefsel. De meeste vrouwen bloeden niet bij de 
ontmaagding.

c.) Het maagdenvlies is een vliesje waardoor een jongen 
voelt of een meisje nog maagd is. 

 

 

Quiz vraag 

Overal ter wereld vinden de meeste mensen moord en 
geweld niet goed. Deze ideeën zijn terug te vinden in de 
mensenrechten. Mensenrechten zijn de rechten die 
ieder mens heeft, simpelweg omdat hij/zij mens is. 

Welk van de onderstaande rechten staat NIET in de 
belangrijkste (eerste 30) Mensenrechten? 

a.) Je mag altijd roepen (of zeggen??) tegen iemand wat je 
wil.

b.) Wij zijn allemaal vrij en gelijkwaardig. 

c.) Ontmoet mensen waar je wil. 
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Quiz vraag 

Stel je voor:
Een familie wil dat hun dochter van zeventien gaat 
trouwen. De dochter wil niet. De familie zegt dat er al 
afspraken zijn gemaakt met de familie van de 
aanstaande echtenoot. Als de dochter weigert, schendt 
zij de eer van de familie. De familie dwingt op deze 
manier de dochter om te trouwen. Mag dit? 

a.) Dit mag alleen als het meisje geen maagd meer is.  

b.) Dit mag niet in de Nederlandse wet maar wél volgens 
de Mensenrechten.  

b.) Dit mag niet volgens de Mensenrechten én niet volgens 
de Nederlandse wet. 

 

 

Quiz vraag

In Nederland hebben alle vrouwen en mannen 
dezelfde rechten en plichten als het gaat om 
partnerkeuze. Wat is NIET WAAR? 

a.) Je mag zoveel vrouwen of mannen trouwen als 
je wilt. 

b.) Een vrouw mag trouwen met de man of vrouw 
van haar keuze. 

c.) Een man mag trouwen met de man of vrouw 
van zijn keuze. 

d.) Je mag nooit gedwongen worden om te 
trouwen – ook niet door je familie. 

 

 

Quiz vraag 

Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938) is de 
grondlegger van het moderne Turkije. Hij was 
een voorstander van gelijke rechten voor 
vrouwen en mannen. Hij liep daarmee ver voor 
op Europa. Ataturk zorgde er onder andere voor 
dat: 

a.) vrouwen geen hoofddoek meer mochten 
dragen op scholen. 

b.) vrouwen buitenhuis mochten werken én
konden deelnemen aan de politiek.

c.) vrouwen een tweede man mochten trouwen. 
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Discussie! 

Wat is jouw mening over eer en 

respect?

Kies een hoek in de zaal 

en ga met elkaar in discussie! 

 

 

Eigen mening! 

Een vriend(in) vertelt een roddel aan jou 
over iemand anders. Wat doe je? 

a.) De roddel verder vertellen.

b.) Checken of de roddel waar is. Alleen als 
het waar is, vertel je het verder. 

c.) Aan je vriend(in) vertellen dat je roddels 
niet leuk vindt. Je verspreidt de roddel niet 
verder. 

 

 

Eigen mening!  

Wat kun je doen als je in de knel komt door de 
familie-eer? Er wordt bijvoorbeeld geroddeld dat 
je verkering hebt. Of je ouders willen dat je gaat 
trouwen. Of je wordt thuis opgesloten of 
mishandeld. Wat vind jij NIET verstandig?  

a.) Hulp zoeken via Internet: www.hulpmix.nl. 

b.) Een vertrouwelijk gesprek aangaan met de 
vertrouwenspersoon op school. 

c.) Het probleem zelf oplossen.  
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Eigen mening! 

Als een meisje veel vriendjes heeft wordt soms 
gezegd dat ze een hoer is. Maar een jongen die 
veel vriendinnetjes heeft, wordt vaak niet  
afgekeurd. Sommige vinden hem zelfs stoer. 
Wat vind jij daarvan? 

a.) Niet eerlijk. 

b.) Wel eerlijk.

c.) Geen mening.  

 

 

Eigen mening! 

Een jongen vindt dat zijn zusje geen verkering 
mag hebben. Hij slaat haar om haar onder 
controle te houden. Zelf heeft hij wel verkering. 
Wat vindt jij daarvan? 

a.) Oké.

b.) De jongen mag zijn zusje niet slaan. 

c.) De jongen mag zijn zusje niet slaan. En het is 
niet eerlijk als hij zijn zusje verbiedt verkering te 
hebben terwijl hij dat zelf wel heeft. 

 

 

Eigen mening! 

Een meisje is stiekem weg geweest met haar 
vriendje. Er wordt nu heel erg geroddeld in de 
buurt. De familie – eer is geschonden. Haar 
broer wordt gedwongen door zijn familie om zijn 
zusje te vermoorden. Wat kan hij het beste 
doen? 

a.) Meteen naar de politie gaan. 

b.) Naar een vertrouwenspersoon op school gaan. 

c.) Hij heeft geen keus: hij moet zijn familie 
gehoorzamen.   

 

 



                                                                        

 43 

Jouw Mening!

Wat is eer voor jou? 

a.) Trots zijn op jezelf. 

b.) Waardevol zijn voor je omgeving.

c.) Gerespecteerd worden door je familie en 
vrienden.

d.) Iets anders. 

 

 



Dit handboek is ontwikkeld in het kader van het project “RespectEER”. Hierin richt 
MOVISIE zich op jongeren en op medewerkers in het voorgezet onderwijs en het 
middelbaar beroepsonderwijs. Doel is om de problemen van leerlingen die kunnen 
spelen bij het leven in twee culturen te bespreken. Kwesties als partnerkeuze, 
maagdelijkheid en (homo)seksualiteit kunnen voor veel conflicten zorgen met de 
ouders. MOVISIE wil jongeren handvatten bieden om hiermee om te gaan.

Steun vanuit school is hierbij onontbeerlijk. Dit is voor sommige leerlingen de enige 
plek buiten de familie waar ze (soms zonder familietoezicht) kunnen vertoeven. 
Leerlingbegeleiders en andere vertrouwenspersonen kunnen een cursus volgen in 
het signaleren van huiselijk en eergerelateerd geweld bij de betreffende leerlingen. 
Zij krijgen richtlijnen hoe dit vervolgens aan te pakken. Docenten kunnen een 
workshop volgen over het verzorgen van een les over de thema’s eer, partnerkeuze, 
maagdelijkheid en (homo)seksualiteit. Kwesties die ook onder autochtone leerlingen 
geregeld spelen.

Dit handboek is voor docenten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. 
Het geeft ideeën voor werkvormen die je kunt gebruiken om een discussie of gesprek 
op gang te brengen over ‘eer ’, partnerkeuze, verschillen tussen jongens en meisjes, 
roddelen, etcetera. Om de groep in beweging te krijgen (soms letterlijk) en om ze 
te stimuleren hun mening te geven. De meeste oefeningen zijn redelijk eenvoudig, 
andere wat complexer. Sommige oefeningen zijn geschikt voor VMBO-niveau, andere 
voor HAVO of hoger.
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