
Je kunt maar één keer nee zeggen 
Criminelen ronselen jongeren. Ook leerlingen en studenten. En dan? - #Leerlingalert, Petra van den 

Berg (gesponsorde lezing) 

 

Uit onderzoek blijkt dat in elke middelbare schoolklas wel leerlingen zitten die benaderd zijn voor 

criminele activiteiten. 6% van de jongeren maakt zich zorgen omdat ze in de criminele wereld zijn 

beland of dreigen te belanden. En 20% kent wel iemand uit het criminele circuit.  

 

#Leerlingalert geeft bewustwordingslessen op scholen om te voorkomen dat leerlingen de eerste 

stap naar de criminaliteit zetten. In de lessen wordt uitgelegd dat het criminele circuit groter is dan 

je denkt (zo is de omzet van drugsexpert ongeveer even groot als de omzet van Heineken) en 

dichterbij dan je denkt. Belangrijk is om het aanbod van de criminelen te herkennen en meteen de 

eerste keer nee te zeggen. Als je er eenmaal bij betrokken raakt, kunnen criminelen geweld of 

afpersing gebruiken en is eruit stappen heel moeilijk.  

 

#Leerlingalert wil leerlingen dus weerbaar maken en bewustmaken. Maar daarvoor heeft 

#Leerlingalert niet alleen de leerlingen, maar ook de docenten en ouders keihard nodig. Het is 

belangrijk om signalen te herkennen bij je leerlingen: heeft iemand bijvoorbeeld verwondingen, 

concentratieproblemen, gaat iemand opeens heel anders gekleed, dan is er misschien iets aan de 

hand. De enige manier om daarachter te komen is door in contact te blijven met de leerling. Want 

misschien ben jij de docent die de leerling in vertrouwen durft te nemen. Wanneer dat gebeurt, is 

het belangrijk om eerst goed te luisteren en niet meteen in de handelstand te gaan. Tegelijkertijd 

moet je je niet monddood laten maken: maak ook aan de leerling duidelijk dat je een 

verantwoordelijkheid hebt en dat je niet kunt beloven om alles geheim te houden. Onderneem 

echter geen actie zonder dat je dit aan de leerling vertelt. Als jij niet degene bent met wie de leerling 

in gesprek kan gaan, benoem dit dan en ga samen op zoek naar iemand anders. Immers, niet 

iedereen is in staat om zo’n gesprek te voeren. 

 

Ga voor meer info naar www.leerlingalert.nl of www.fier.nl (hier kun je chatten met deskundigen).  

 

http://www.leerlingalert.nl/
http://www.fier.nl/

