Huwelijksdwang en
eergerelateerd geweld

Herken de signalen bij leerlingen en studenten

Bij Sterk Huis helpen we mensen in een lastige thuissituatie, door een
moeilijke periode of in een bedreigende situatie. Omdat we geloven dat je met
specialistische kennis, heldere inzichten en slimme behandelmethoden mensen
veerkracht in zichzelf kunt laten vinden. Door het inzetten van onze 125 jaar
ervaring, kunnen we in veel gevallen zorgen dat ernstige problemen worden
voorkomen of uit de hand lopen.

Zo doorbreken we patronen, maken we mensen zelfredzaam en helpen we ze een
stabielere toekomst voor henzelf en hun gezin te vinden. Ons doel is om mensen
steeds sterker om te laten gaan met hun omstandigheden, persoonlijkheid en de
zaken die ze ontmoeten op hun levenspad.

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Het gaat
dan vooral om meisjes en jongens tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond.
Huwelijksdwang, achterlating in het buitenland en ander eergerelateerd geweld worden vaak
pas opgemerkt als het te laat is. Sterk Huis verzorgt trainingen rondom dit thema voor docenten
en zorgprofessionals op middelbare scholen, mbo-, hbo- en wo-instellingen.

Vaardiger in het waarnemen van signalen

Samenwerken en elkaar versterken

Onderwijsinstellingen kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan de preventie en signalering van huwelijksdwang, achterlating en ander eergerelateerd geweld. Het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft
Sterk Huis gevraagd om docenten en betrokken zorgprofessionals vaardiger te maken in het waarnemen en handelen
bij signalen van huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld. Hiervoor is een landelijk trainingsaanbod
ontwikkeld voor iedereen binnen het onderwijs die werkt
met jongeren uit niet-westerse culturen.

We bieden drie twee verschillende trainingen aan om
docenten en zorgprofessionals, en docenten in opleiding,
vaardiger te maken in het waarnemen en handelen bij (een
vermoeden van) huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld. Er zijn drie trainingen, voor steeds
maximaal 12 deelnemers

De noodzaak van deze trainingen
Deze trainingen zijn een noodzaak binnen het onderwijs en
worden aangeboden met een nadrukkelijke reden. Meisjes
en jongens die met deze vormen van dwang en geweld te
maken krijgen, zijn vaak ‘onzichtbaar’; zij hebben buiten
school en thuis meestal weinig sociale contacten.
Bovendien is het voor hen lastig om met anderen te praten
over familieaangelegenheden. Omdat school een van de
weinige plekken is waar deze jongeren veel tijd doorbrengen naast hun leven thuis, kunnen onderwijsinstellingen
een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van deze
problematiek.

A. Een minitraining van een dagdeel, gecombineerd met
een e-module die voorafgaand aan de training wordt
ingevuld.
B. Een training van twee dagdelen of een dag,
gecombineerd met een e-module.
C. Hebt u maximaal 2 uur beschikbaar en/of behoort u niet
tot de doelgroep? Dan kan Sterk Huis tegen betaling een
gastcollege van 1,5 tot 2 uur verzorgen op locatie van uw
organisatie. Het maximum aantal deelnemers is dan 25
personen.
Er is een aantal open-inschrijving-trainingen gepland,
maar bij voorkeur worden de trainingen in overleg met
de
onderwijsinstelling
gepland
en
in-company.
De training kan ook op maat worden gemaakt voor
bijvoorbeeld een wijkteam van de gemeente of een
andere organisatie.
Trainingen B is zijn SKJ-geaccrediteerd. En aan de trainingen aan aankomend docenten (vol- of deeltijd) kunnen ook
studiepunten gekoppeld worden, in overleg met de
(Leraren)opleiding.
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Deelnemer Monique Schoenmakers vertelt
over het belang van de training
Training 'Huwelijksdwang en eergerelateerd
geweld' is een eye-opener'
Monique Schoenmakers is coördinator van de lerarenopleiding Omgangskunde van Fontys in Tilburg. Samen met
maar liefst dertig studenten Omgangskunde volgde zij de
training 'Huwelijksdwang en eergerelateerd geweld'.
"Een van mijn studenten kwam met het idee om de
train-de-trainer-opleiding te volgen, als inhoudelijke
verdieping en om in te zetten voor de specialisatie. De
belangstelling bij de andere studenten was zo groot dat we
met drie groepen deelnamen. Bij het afronden van de
training en om extra studiepunten te verdienen, moesten
zij zelf een training verzorgen. Voltijdstudenten doen dit op
de school waar zij stagelopen en deeltijdstudenten op hun
werkplek. Zo breidt het verhaal zich uit als een olievlek."

Impact
En dat is nodig, volgens Monique. "Je krijgt inzicht in een
wereld waarvan je het bestaan niet vermoedt. Zo had ik niet
het idee dat deze problematiek hier op het hbo speelt. Ook
voor mijn collega's, aan wie ik de presentatie gaf, was het
echt een eye-opener. Je begrijpt het handelen van sommige
studenten beter. Jongens en meisjes werken bijvoorbeeld
prima samen tijdens de lessen, maar mogen na school niet
met elkaar omgaan, de stad in of uitgaan. Ook verdween er
ooit een heel gemotiveerde studente plotseling van de
opleiding. Ze was uitgehuwelijkt." Monique is getroffen
door de omvang en impact op het leven van jongeren. "Dat
dit in ons land zo veel voorkomt. Dat er meisjes zijn die met
hun moeder naar de huisarts gaan voor een verklaring van
hun maagdelijkheid. En dat er 'huwelijksnachtcapsules'
bestaan om de lakens rood kleuren, wat de maagdelijkheid
van de bruid bewijst..."

Binnenskamers
Monique vervolgt: "Er wordt al snel gedacht dat kwesties
rond eer en dwang alleen voorkomen in Turkse of Marokkaanse gezinnen, maar het gebeurt overal waar de 'wijcultuur' en de eer van de familie een grote rol spelen. Je
ziet dit ook in bijvoorbeeld Bosnië en Syrië. Ouders hebben
een ﬂinke vinger in de pap bij de keuze van een partner
en familieaangelegenheden worden binnenskamers
gehouden."
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Herkennen en doorvragen
"Voor een aantal van onze deeltijdstudenten, onder meer
in Rotterdam, is dit dagelijkse kost. Zij zijn extra alert als er
een familielid op school naar hun dochter of zus komt
vragen." Monique vertelt dat juist haar niet-Westerse
studenten een grote verantwoordelijkheid voelen.
"Collega's verwachten dat zij deze situaties eerder herkennen en makkelijker ouders kunnen aanspreken omdat zij
'dezelfde achtergrond' hebben. Toch geef ik ook hen het
advies om wel het gesprek aan te gaan, maar zich er niet
inhoudelijk in te mengen. Deze problemen zijn veel te
complex - soms zelfs een zaak van leven of dood."

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Sterk Huis,
via academie@sterkhuis.nl of via 013 – 530 94 00
Kijk voor meer achtergrondinformatie ook eens op
www.huwelijksdwang.info en www.huiselijkgeweld.nl

“De training is interessant voor elke
(aankomende) docent. Het gaat
immers vooral om het bewustzijn:
herkennen, in gesprek gaan, doorvragen en weten welke instanties
daadwerkelijk kunnen helpen.
Daarmee kun je voor een leerling
al het verschil maken.”
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013 - 5309400

academie@sterkhuis.nl

