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Criminelen ronselen jongeren voor het uitvoeren van strafbare klusjes. Er wordt dan van alles 
beloofd – en wat volgt is ellende. Jongeren raken verstrikt in een crimineel web en worden 
slachtoffer van criminele uitbuiting. Uit ons verkennend onderzoek onder 3000 leerlingen blijkt dat 
minstens 2 op de 30 leerlingen (15 jaar) concreet door criminelen worden benaderd. Het is een 
maatschappelijk probleem.   

We willen de aanwas van jongeren in de criminele wereld voorkomen. En daarvoor hebben 
we het #Alertprogramma ontwikkeld: #leerlingalert. Dit alle Gelderse scholen (VO, MBO, HBO, WO) 
mogen hiervan gebruik maken.   

We richten ons op:   
1) verbinden van de partners uit zorg- en veiligheid met de school. Dit netwerk willen we zichtbaar maken voor andere belangrijke partners: de 

leerlingen, hun docenten en ouders. Samen spannen we tegen ondermijnende criminaliteit. En   
2) op bewustwording van dit maatschappelijke probleem en daarvoor organiseren we voorlichtingen voor leerlingen, docenten en ouders.   

  
De bewustwordingsles gaat over de verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit, wat we ‘maffiapraktijken dichterbij” noemen.  Aan het einde 
van de les is duidelijk dat ondermijnende criminaliteit groter- en dichterbij is dan je denkt en dat we er last van hebben op micro- en macroniveau. We 
leggen uit waarom criminelen anderen nodig hebben en hoe ze dat doen. We maken gebruik van storytelling en de les omvat veel verschillende 
leervormen. Ook weet men signalen van ondermijning te herkennen, waarbij we zeker ingaan op alertheid op criminaliteit onder jongeren. Tenslotte leren 
we wat dan te doen. We benadrukken dat je beter niet in de val van criminelen kunt stappen. Voorkomen is beter dan genezen. Zit je er eenmaal in, dan 
kom je er moeilijk uit.  Als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het vaak ook zo; Blijf niet piekeren: zoek hulp; Neem een volwassene in vertrouwen en zoek 
samen naar een oplossing. Bij docenten en ouders gaan we dieper in op signaleren of jongeren al tegen een crimineel web schuren – of er mogelijk in 
zitten. Wat kun je dan doen? Hoe maak je dit bespreekbaar? Op welke manier? En bij wie kun je terecht voor hulp en advies.   
  
We komen op school om het programma te introduceren bij docenten, ouders en leerlingen. Daarna kunnen docenten toegang krijgen tot het 
lesmateriaal om de voorlichting zelf in te passen in bijvoorbeeld een mentorles, economie- of maatschappijleerles. Het past in het programma van 
Burgerschap.   
  
Meer info: www.leerlingalert.nl  
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Bewustwordingsles aan leerlingen in hybride vorm  
  
Wij komen op uw school de bewustwordingsles geven in hybride vorm. Dit betekent dat we de les via een webinar aanbieden – en deze in de klas 
gestreamd wordt. In dit geval bent u onze ogen en oren in de klas – en hebben we uw hulp ook nodig om dit tot een succes te maken.   
  
Voorbereiding: docentalertwebinar + deze instructie  
  
Lesduur: 90 minuten. Er is geen pauze.   
  
Benodigd:    

• Leerling: heeft voor het volgen van de les een opgeladen device nodig. Dit kan een ipad, telefoon of laptop zijn. Zij moeten op een gegeven moment 
gaan inloggen op www.menti.com en u zult daarvoor een code krijgen (mail of via de chatfunctie van de webinar). Hebben zij geen device, laat hen 
dan meekijken met een klasgenoot.   

• Docent: Het is van belang dat u uw laptop meeneemt en deze aansluit op het digibord (als er geen laptops standaard in de lokalen aanwezig zijn)  en 
kunt inloggen op de webinar. Meestal ontvangt u daarvoor een link naar de meeting. Ook is het handig als u ook een extra device hebt om de les te 
kunnen volgen via mentimeter.   

  
Opstelling in de klas: tafelgroepen van ongeveer 6-10 leerlingen. Elke tafelgroep zal voor de groepopdracht dikke stiften en grote vellen papier nodig 
hebben (liefst 1 vel A2 formaat per tafelgroep). Het is aan uw school om af te spreken wie zorgt voor deze opstelling inclusief materiaal.   
U wordt door ons team in ieder geval voorzien van informatiekaarten van Meld misdaad anoniem, eventueel geurkaarten en per tafelgroep een uitdraai 
van begrippen en QR-code voor het onderzoek. Wilt u voorafgaand aan de les checken of alle materialen aanwezig zijn – en de opstelling klopt?  
  
U logt voorafgaand aan de les in op de webinar. Op het digibord zullen de trainers in beeld komen van leerlingalert. Ook zullen via dat scherm de filmpjes 
worden gestreamd. U kunt via de chat contact met ons houden.   
  
Leerlingen die de les vanuit huis volgen, omdat zij in quarantaine zitten, loggen in via 2 devices: 1 voor de webinar en 2 via mentimeter. Zo kunnen de 
leerlingen dit thuis zijn alle informatie meekrijgen en actief meedoen. Leerlingen die zich in de chat onbehoorlijk gedragen, worden uit de meeting 
verwijderd door de docent en anders door ons team.   
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Van u vragen we:  

• een enthousiaste betrokken houding.   
• En u zult de leerlingen steeds weer bij de les moeten krijgen. Normaliter doen wij dit – maar op afstand is dat niet mogelijk – alhoewel we dit zeker 

zullen proberen, door leerlingen zoveel als mogelijk te betrekken bij alle onderdelen van de les.   
• Ook vragen we u om op te letten op afwijkend gedrag of extreme kennis over het onderwerp. Dit kunnen signalen zijn. Deze vragen we u te delen 

met uw zorgteam en/of mentor van de klas.   
• De les kan uitnodigen om persoonlijke ervaringen te delen. Dit hebben we liever niet. Wij hebben er geen zicht op – we gaan door en kunnen er in 

hybride vorm geen rekening mee houden. En normaliter staan we geen persoonlijke verhalen toe, omdat dit niet altijd veilig is voor een leerling. We 
hebben ook meegemaakt, dat het opeens dichtbij komt voor een leerling en bijvoorbeeld een time-out wil (naar de wc gaan). Wees alert. Neem 
contact met ons op in dat geval – want dan organiseren we dat iemand naar die leerling kan gaan om op te vangen.   

  
  
Hoe werkt het?   

• De leerlingen krijgen opdrachten via het digibord of mentimeter.   
• De eerste opdracht is dat zij naar een website  gaan om een interessante baan uit te zoeken, waar je per klus ongeveer 300 per week kunt 

verdienen. Van belang is dat de leerlingen inderdaad een baan uitzoeken, op OK klikken en kijken wat er gebeurt. Door naar beneden te scrollen, 
kunnen leerlingen zien wat consequenties zijn van hun keuzes. Leerlingen mogen onderling overleggen. Maar op gegeven moment zullen ze weer 
centraal moeten naar de les. En dan is jullie hulp wel prettig om iedereen in de ‘ontvang-stand” te krijgen.   

• Daarna mogen ze inloggen op www.menti.com met de code. Daarin zullen we hen bevragen wat er gebeurde tijdens deze opdracht.   
• We stellen wat kwisvragen en leggen wat uit over criminaliteit en verschillende vormen daarin. Sheets kunnen via menti gevolgd worden.   
• De leerlingen krijgen instructie voor een groepsopdracht. Zij mogen een drugsonderneming opzetten (hennep). Zij moeten bedenken wat er 

allemaal bij komt kijken. Wat je allemaal moet regelen. Deze opdracht maken ze met hun tafelgroep op de vellen papier. Meestal gaan leerlingen 
helemaal los bij deze opdracht. En soms – wanneer je het niet verwacht – gaan ze niet actief aan de slag. Daag ze uit.   

• Tijdens deze opdracht zien we vaak bijzondere dingen: gedrag van leerlingen wat echt afwijkt van normaal of uitermate veel kennis over dit 
onderwerp van leerlingen. Dit kan interessant zijn – want het kan een signaal zijn dat een jongere bij dit soort praktijken betrokken is – of in 
zijn/haar nabijheid is.   

  
o Variant: Het mooiste uitgewerkte plan zullen we belonen. Laat ze aan het einde van de opdracht een foto maken van hun vel (met namen) en 

we zullen aangeven waarnaar ze deze kunnen sturen. Als we hiervoor kiezen, zullen we dat tijdens de webinar aangeven.   



V O O R K O M E N V A N A A N W A S J O N G E R E N I N D E C R I M I N E L E W E R E L D #leerlingalert  #studentalert  
 #ouderalert  #docentalert  

  
• We leggen alles plenair uit. Mogelijk dat we hierbij ook mensen uit het veiligheidsnetwerk betrekken – of een exgedetineerde.   
• We laten enkele films zien van enkele minuten en een wat langere van 6-13 minuten.   
• We vragen leerlingen om mee te doen aan een onderzoek. Mocht het scannen van de QR code op het formulier lastig gaan, dan is het misschien 

handig dat iemand de link doorstuurt in de klasse-app. Het onderzoek is absoluut anoniem. De gegevens worden verwerkt door het Saxion. En op 
deze manier kunnen we ook onze lessen beter laten aansluiten op de praktijk. We zijn uniek in Nederland met dit onderzoek. We hechten er belang 
aan dat leerlingen hieraan ook daadwerkelijk meedoen.  

• Als er mensen van het veiligheidsnetwerk aanwezig zijn, zullen we ruimte geven, dat vragen aan hen gesteld kunnen worden, via de chat (klassikaal) 
– aan het einde van de les.   

• We sluiten de les af met quiz-vragen (weer via menti.com) – en de winnaar krijgt een beloning. Via het digibord zullen we vertellen waar de 
beloning opgehaald kan worden.   

• We willen leerlingen nog duidelijk maken dat ze ons mogen benaderen als ze een profielwerkstuk moeten maken. Dan kunnen we ze helpen. Laat 
ze dan een foto maken van het formulier wat op tafel ligt, met onze gegevens erop.   

• Zijn er vragen, stel ze via de chat.   
• En vooral- veel plezier.   

  
Bij vragen   
Voorafgaande aan de les:  Mail naar info@leerlingalert.nl dan geven we zo snel als mogelijk antwoord.  Tijdens 
de les: gebruik de chatfunctie, dan geven we zo snel als mogelijk antwoord.   
  
Programmateam #Alertprogramma.   


