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Criminelen maken gebruik van diensten van 

de bovenwereld. Boven- en onderwereld 

raken zo met elkaar verweven. Criminelen 

beïnvloeden zo onze samenleving. Hierdoor 

raken normen vervaagd en neemt het gevoel 

van veiligheid en leefbaarheid af. Dit heet 

ook wel ondermijning. 

Wat is Ondermijning in het onderwijs?

01. Wat is 
ondermijning?

Bron: www.rijksoverheid.nl



Ondermijning in het onderwijs.

4

Binnen scholen komt ondermijning steeds meer voor. Jongeren 

worden geronseld om als drugskoerier aan de slag te gaan of 

studenten worden al jong gerekruteerd omdat hun opleiding 

interessant is voor criminele organisaties. Denk aan laboranten 

of studenten in de bouw. 

Wat zijn de 

risicofactoren?

Wat zijn beschermende 

factoren en oplossingen?
Wat zijn de signalen?

HOME



Risico factoren
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• Laag IQ

• Laag zelfbeeld

• Zwakke band met school

• Weinig motivatie en inzet

• Slechte prestaties

• Vriendenkring

• Weinig aansluiting 

• Weinig ambities

• Life events

• Sociaal zwakke gezinssituatie

• Weinig sociaal kapitaal

• Veel schoolwisselingen

• Relatieve deprivatie

• Criminele familie

• Huiselijk geweld

• Geringe onderwijsondersteuning en -stimulering door 

de ouders

• slecht pedagogisch gezinsklimaat

Terug

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_kapitaal#:~:text=Belangrijke%20elementen%20van%20sociaal%20kapitaal,gemeenschapsactiviteiten%2C%20sociale%20steun%20en%20participatie.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Relatieve_deprivatie#:~:text=Relatieve%20deprivatie%20is%20een%20subjectieve,situatie%20vergelijken%20met%20de%20ander.


Signalen
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Slechte prestaties

Spijbelen

Wangedrag

Veel cash geld mee naar school

Ineens dure kleding

Weinig ambities

Lage motivatie

Heftige life events

Zorgelijke thuissituatie

Huiselijk geweld

Plotselinge veranderingen in gedrag

Terug trekken

Meerdere telefoons

Terug



02. Wat werkt

02.

Scholing
Sprekers

 .
 .
 .

Beschermende factoren en oplossingen

Positief sociaal kapitaal opbouwen

Werken aan Self efficacy

Verbinding

Herstelgericht werken

Ouders betrekken

Werken aan Sociale vaardigheden

Toets cultuur aanpassen

Toekomst perspectief bieden

Meer begrip docenten 

leerlingbespreking

Meer geloof in leerlingen door docenten

Signalen herkennen en weten wat je hiermee moet.

Afspraken maken in vredestijd. 

HOME

https://kleutergewijs.wordpress.com/2018/11/07/de-kracht-van-sociaal-kapitaal-een-goede-school-verbindt/
https://www.simplypsychology.org/self-efficacy.html
https://www.simplypsychology.org/self-efficacy.html
https://www.simplypsychology.org/self-efficacy.html
https://cdn.nimbu.io/s/0moru9g/channelentries/35g7khm/files/Kwetsbare%20jongeren%20Maatschappelijke%20kwetsbaarheid%20verminderen_%20Vettenburg.pdf?rnxx05w
http://www.sorrybox.be/blok/_uploads/library/319/attachments/sb-C-Opwegnaareenherstelgerichtbeleidopschool.pdf
https://blikophulp.nl/sociale-vaardigheden-werk-criminaliteit/
https://blikophulp.nl/sociale-vaardigheden-werk-criminaliteit/
https://blikophulp.nl/sociale-vaardigheden-werk-criminaliteit/
https://onderwijsdatabank.s3.amazonaws.com/downloads/ped_studien_2016-3_136-.pdf


03. Lesmaterialen
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Triggerfactoren

01.
01.

#studentalert

01.

Klik en lees:

HOME

04.

Tekst

Ondermijning in het onderwijs is een relatief nieuw thema. Er is nog weinig lesmateriaal beschikbaar. 

02.

STRDR



# student alert
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Voorkomen dat jongeren de eerste stap in de 

criminaliteit zetten

Wij zetten in op het voorkomen dat jongeren kiezen voor 

een criminele carrière. Daarom leren we leerlingen & 

studenten, hun docenten en ouders hoe het er in de 

criminele wereld aan toe gaat, hoe je het herkent en hoe 

je dan moet handelen.

Wij hebben voor de verschillende doelgroepen een eigen 

programma:

•#leerlingalert;

•#studentalert;

•#ouderalert en

•#docentalert

•Home - #Leerlingalert

https://www.leerlingalert.nl/


STRDR
STRDR.; strijder!

Zet een punt achter en een streep onder je verleden.

Want strijden doe je voor jezelf niet voor de straat!

Veel jongeren noemen zich vanuit de straatcultuur ’strijder’. Een strijder leidt een leven van dag tot dag waarbij je 

alles doet om te overleven.

STRDR. bestaat uit jongeren uit detentie en jeugdzorg+ die van hun negatieve ervaringen positieve willen maken 

en andere jongeren willen helpen ’uit de strijd’

Wat doet STRDR. ?

Onze missie is een beter toekomstperspectief voor jongeren met een 'verleden'.

Dat doen we door jongeren en professionals bewust te maken van de impact van 'de straat' op gedrag en keuzes.

Daarnaast willen we een beter perspectief op de arbeidsmarkt door samen te werken met het bedrijfsleven en 

ondernemerschap te bieden als alternatief voor de arbeidsmarkt.

strdr.nu

10HOME

https://strdr.nu/


04. Scholing, sprekers, contactpersonen
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Scholing Sprekers Contactpersonen



Scholing
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 Ondermijning in het onderwijs is 

een thema waar nog niet veel over 

bekend is. Hierdoor is er nog 

nauwelijks aanbod van scholing. 

Bj #studentalert en bij STRDR (zie 

lesmateriaal) kun je informatie 

opvragen. Binnen curio kun je 

terecht bij Bregje van Goethem

Terug



Wilma van Raalte, politie Twente

Wilma.van.raalte@politie.nl

Frank Planten, koning willem I college

f.planten@cw1c.nl

Bregje van Goethem

b.vangoethem@curio.nl

Sprekers:

Terug

mailto:Wilma.van.raalte@politie.nl
mailto:f.planten@cw1c.nl
mailto:b.vangoethem@curio.nl


Contactpersonen vanuit 
het leerlab:
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Voor meer informatie over dit thema kun je terecht bij Bregje van Goethem

B.vangoethem@curio.nl



05. Literatuur en links 

Samenhang tussen etnische diversiteit en criminaliteit: de rol van sociaal kapitaal 

(canonsociaalwerk.eu)

Sociale vaardigheden verminderen de kans op criminaliteit | Blik op hulp

Kwetsbare jongeren Maatschappelijke kwetsbaarheid verminderen_ Vettenburg.pdf (nimbu.io)

Veiligheid-in-verbinding,-hoe-werkt-het.pdf (nji.nl)

Kwetsbare jongeren Maatschappelijke kwetsbaarheid verminderen_ Vettenburg.pdf (nimbu.io)

HOME

https://www.canonsociaalwerk.eu/1997_Criem/CBS%20Samenhang.pdf
https://blikophulp.nl/sociale-vaardigheden-werk-criminaliteit/
https://cdn.nimbu.io/s/0moru9g/channelentries/35g7khm/files/Kwetsbare%20jongeren%20Maatschappelijke%20kwetsbaarheid%20verminderen_%20Vettenburg.pdf?rnxx05w
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Veiligheid-in-verbinding,-hoe-werkt-het.pdf
https://cdn.nimbu.io/s/0moru9g/channelentries/35g7khm/files/Kwetsbare%20jongeren%20Maatschappelijke%20kwetsbaarheid%20verminderen_%20Vettenburg.pdf?rnxx05w


06. Rol van de school

Bijdrage aan een motivatie om een opleiding te volgen

Jongeren weerbaar maken en wijzen op de 

gevaren. 

Herkennen van signalen bij leerlingen/studenten

Jongeren een toekomst perspectief bieden

Zorgen voor een sociaal veilige plek om 

optimaal te kunnen leren.

HOME

Samenwerking met politie, jongerenwerk en gemeente


