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Meedoen met #leerlingalert…  
 
Je hebt aangegeven dat je ook mee wilt doen met het programma #Leerlingalert. Supervet! En nu…  
Dat gaan we samen uitvogelen. Wij werken graag met mensen die ook passie hebben en gedreven zijn. 
En dat betekent dat we het #Alertprogramma gaan in zetten waar de energie zit. We trekken niet aan 
dode paarden. Wees ook niet teleurgesteld als je weerstand krijgt. Water zoekt de weg van minste 
weerstand – en zo doen wij dat ook. Lukt het niet op jouw school, dan is er wel een plek op een andere 
school om mee te doen.  Er zijn vijf stappen te doorlopen. We zetten ze even voor je op een rijtje. 
 

 
  
I. Verdiep je in de opzet van het programma.   
Nu je mee wilt doen, ben je onze ambassadeur. Je zult vragen krijgen wat het dan inhoudt. Het complete 
programma is meer dan 1 lesje draaien. Het is een totaal concept. In het kort:  
a. De zorg/veiligheidsstructuur van de school verbinden met lokale partijen die zich bezighouden met 

zorg- en veiligheid van de jongeren (denk aan straatcoaches, jongerenwerkers, wijkagent, 
schoolmaatschappelijk werk, leerplicht);  

b. bewustwordingslessen geven van 90 minuten aan leerlingen vanaf 3e leerjaar, hun docenten en 
ouders. Op MBO is ouders wat meer ingewikkeld;  

c. De docenten op de scholen krijgen toegang tot het lesmateriaal – en kunnen het zelf inpassen in hun 
jaarplanning. Het kan worden ingepast in mentorlessen, maatschappijleer of burgerschap.   

Meer info over ons programma vind je op onze website: www.leerlingalert.nl  
We hebben een blok met informatie voor scholen die je op de homepage vindt van de website. En kijk 
ook eens naar de filmpjes onder ‘In beeld en met geluid’ – en ‘Onze partners against crime’ aan het 
woord.   
  
2. Medestanders organiseren:   
Zoek iemand op jouw school, die ook wat voelt voor #leerlingalert. Het gaat erom dat we medestanders 
organiseren. Dat kan jouw begeleider zijn, een maatschappijleerdocent, zorgcoördinator of iemand uit 
het management. Je gaat dus in de personeelskamer over jouw ervaring met het programma praten. En 
dan gaan we samen overleggen wat we kunnen betekenen op de school.   
Neem dan contact met ons op. We kunnen een pitch geven, waarbij jij ook aanwezig bent. Je mag ons 
appen op 06-30530924, mailen op info@leerlingalert.nl of gewoon een uitnodiging sturen via 
datumprikker met een aantal opties met alle betrokkenen van de school. Dan komen we wel tot een 
afspraak.   
  
3. We gaan afspraken maken hoe en wat we op school gaan doen.   
Dit doen we samen. Misschien vraagt de school ook van je om mee te helpen organiseren. Wij hebben 
draaiboeken en checklists. Je staat er niet alleen voor.  We hebben verschillende scenario’s: 
 
Plan A   we introduceren het hele programma op de school. En dan ga jij natuurlijk meedoen als co-
trainer. En daarna zou je het misschien wel zelf kunnen met een andere co-trainer.   
Plan B  is er geen ruimte voor plan A, dan gaan we voor plan B. Jij hebt vast wel zeggenschap over wat 
jij jouw leerlingen wilt meegeven. En dan zouden we de les, opgedeeld in twee delen klassikaal kunnen 
geven. Ik heb de les uitgeschreven als mentorles, uitgespreid tot 2 lesuren met huiswerk en 
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voorbereiding voor de leerlingen. Dit vraagt van jou ook voorbereiding en verdieping op het thema. 
Maar komt goed. We gaan dan overleggen of je meteen zelf de les kan geven – of dat het prettiger is als 
er een andere trainer bij is vanuit het veiligheidsdomein. En dan vraag je in die les, of er een stakeholder 
binnen de school meekijkt. Meestal is zien van het programma ook enthousiasmeren.   
Plan C  Misschien is er wel ruimte om mede-docenten op jouw school meer bewust te maken op dit 
thema en hoe daarmee om te gaan. Volgens mij zou dat ook al heel waardevol kunnen zijn  
Plan D  we gaan niet op jouw school aan de slag, maar kijken of we binnen de HAN de les aan 
eerstejaars kunnen geven. Ook voor hen is de stap naar criminaliteit soms heel verleidelijk…  
 
4. Je komt – als het uitkomt - kijken bij een van de lessen die we binnenkort geven op de scholen 
in de buurt. Om meer een beeld te krijgen van hoe we dit doen.   
 
5. We gaan het gewoon doen!  
Wil je ons een mail of app sturen met jouw naam, gegevens waarop we je kunnen bereiken en de school 
waar je stageloopt? Misschien zijn we er al geweest of toevallig mee in gesprek. Dat moeten we even 
afstemmen. En misschien heb je nog wel contacten met andere scholen.    
 
 
Volg ons op LinkedIn en deel de berichten. Zo hypen we het programma en sluiten mensen aan. En kom 
jezelf ook meer in beeld. Altijd handig.   
 
 
Informatieve sites staan ook op onze website. Even alles op een rij waarover we tijdens 
de webinar hebben gesproken:   
• App ondermijning met info over soorten criminaliteit, nieuwsberichten, signalen om het op straat 

op te merken, filmpjes en een quiz  
• Stichting FIER kan helpen in geval van dader/slachtofferschap  
• Centrum kinderhandel/mensenhandel hebben een chatfunctie waar anoniem gechat kan worden 

en advies gevraagd kan worden mbt criminele uitbuiting en slachtoffer/daderschap + info over 
herkennen van signalen   

• Trimbosinstituut programma Helder over middelengebruik + signalen herkennen en voeren van 
gesprekken (ouder-kind, maar de suggesties zijn prima ook voor docenten)  

• Tv-series: Klem, Undercover, Gomorra (speciaal seizoen 1, afl. 8 + 9 over Daniel), BREAKING 
bad, Mocromaffia verder zijn programma’s van Danny Goossen echt heel informatief.   

• Meld misdaad anoniem  

 


