Mensenhandel (niet) op school
Vier op de tien middelbare scholen meldt dat zij met seksuele
uitbuiting, zoals loverboys, of gedwongen criminaliteit onder
leerlingen te maken te hebben. Een grote meerderheid van de
docenten geeft aan dat zij graag meer aandacht voor mensenhandel
willen op school.
De gevolgen van mensenhandel zijn groot en hartverscheurend.
Docenten en andere onderwijsprofessionals hebben een belangrijke
mogelijkheid om scholieren hiertegen te beschermen. Dit kan door
signalen te herkennen én door het thema in de klas te bespreken.

www.rodekruis.nl

Om hen hierbij te helpen, hebben het Rode Kruis en het Centrum
tegen Kinderhandel en Mensenhandel (onderdeel van Fier) een
training ontwikkeld om op uw school mensenhandel onder de
aandacht te brengen.

Gratis training op maat
De training voor onderwijsprofessionals bestaat
uit twee onderdelen die u flexibel tijdens een
docentenoverleg, teamdag of opleidingsdag kunt
inplannen. De trainingen zijn altijd op maat. We
kijken graag samen met u naar uw wensen en
verwachtingen.
Ervaren professionals van het Rode Kruis
en Fier verzorgen de training
Inclusief certificaat na deelname, een
signalenkaart en lesbrief
Advies over meldprotocol voor uw school
dat past bij Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling
Start van de training vanaf januari 2021
DEEL 1. INTRODUCTIE SIGNALEN
MENSENHANDEL (1,5 UUR)

Kosten en accreditatie
Deelname aan de training is gratis voor alle
onderwijsprofessionals (docenten, zorg
coördinatoren, school maatschappelijk
werkers, teamleiders, onderwijsassistenten,
conciërges etc.) werkzaam in:
het reguliere voortgezet onderwijs;
de regio’s Friesland, Groningen, Den
Haag en Limburg*.

Aansprekende introductie voor al uw onderwijsprofessionals zodat signalen vaker herkend
worden.
Trends rond seksuele uitbuiting en
gedwongen criminaliteit op school;
Uitbuiting van scholieren beter herkennen
(signalering);
Het intern melden van signalen

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de
training een certificaat. Ook ontvangen zij
materialen die zij kunnen gebruiken in de
onderwijspraktijk, zoals een signalenkaart
en een lesbrief.

DEEL 2. INTERACTIEVE
VERDIEPINGSTRAINING PREVENTIE
EN SIGNALERING (3 UUR)

Locatie

Voor docenten die in de les of tijdens
mentoruren preventief aandacht gaan besteden
aan het thema. Deze training bouwt voort op de
introductie.
Seksuele
uitbuiting
en
gedwongen
criminaliteit: wat maakt kwetsbaar?
Modus operandi en de rol van social media:
hoe gaan mensenhandelaren te werk
Signalen stapelen en opvolgen (signalering);
Het thema bespreekbaar maken in de klas
(preventie)

* Dit zijn de eerste vier pilot regio’s. Valt uw
school hierbuiten? Neem contact op voor de
mogelijkheden via educatie@redcross.nl.

Bij u op locatie
(naar keuze van onderwijsinstelling)

In samenwerking met

De daadwerkelijke kosten bedragen circa
€200,- per deelnemer en worden betaald
vanuit de opbrengst van 3FM Serious
Request 2019.

