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'Geweld teg n leraren neemt niet toe'
Volgens deskundigenwo
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rden incidenten laatstejaren wel extremer

Komt agressie tegen leraren vaker
voor? Nee, zeggen onderzoekers
maar de incidenten worden wel
harder. Alle aandacht van
overheid en hulpverleners ten
spijt. ,,Kinderen zien het op tv."
Door onze redactie onderwijs

ROTTERDAM, 14 JAN. Een vijftienjarige

v�bo-leerliog van de Aloyslusschool ult
Hilversum stopt in 2002 xtc-pillen in de
thee van een lerares, 24 leerlingen zien de
vrouw onwel worden, maar doen niets. Ze
maar moer maanden thuls herHet incident is, oer als de dodelijke
scbjetpartij van gisteren in Den Haag, een
uitwas. Tragisch weliswaar, maar excessief
geweld tegen leraren is volgens ondcrzoekers zeker et aan de orde van de dag.
, Sinds 1990n}15 het aantal
geweldsdelicten
"redelijk
stabiel", zegt psycholoog Huub
Buljssen. Hij schreef met Mathilde Bos in
2�02 het boeltje Wje gelwd?, een handlei
ding voor scholen om te leren omgaan met
geweld. De meeste leraren zelf zeggen vol
gens een enquête van de Algemene Onder
wijsbond dat het geweld op school niet er
ger is dan enkele Jaren geleden.
Hoe groot is het probleem dan wel?
Twee jaar geleden hield de KPC Groep
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een enquête onder leraren naar agressie.

Meer dan de helft van de ondervraagden
(53 procent) kreeg in één jaar tijd te maken
met agressie van ouders, leerlingen of col
lega's. Tweederde van deze groep werd in
de gangen van de school lastiggevallen' s
procent zelfs thuis.
In veruit de meeste gevallen gaat het
niet om fysiek geweld. Van alle leraren is
39 procent in één jaar ultgescboldcn door
een leerling, 3,2 procent zegt seksueel
getntimidecrd te zijn en 1,5 procent is ge
schopt of geslagen door een lecrliog. Een
derde van de leraren zegr geestelijk ge
kwetst te zijn door ouders.
_,,Van een algemene verharding kun je
met spreken", zegt onderzoeker Henk
��ijer van het instituut voor maatschap
P\JWCtenschappen SISWO van de Univer
siteit van Amsterdam. ,,Daar wijzen de cij
fers niet op." Maar, zegt hij, het aantal ex
treme voorvallen op school lijkt wt:l toe te
nemen. Met name op grote scholen met
veel allochtone achterstandsleerlingen
doen zich steeds meer excessieve gewelds
delicten voor. Kleijer. ,,De drempel naar
extreem geweld is minder hoog dan vroe
ger. Kinderen zien het vaker om zich heen,
in hun eigen omgeving en op televisie."
Kennelijk, zegt onderzoeker Ton Mooij
van het Instituut voor Toegepaste Sociale
Wetenschappen (ITS), kunnen overheid en
hulpverleners deze tendens niet keren.
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De politie doet sporeooodcr-zock in dekantloe vao het Haagse Terra College. (Foto Roel Rozenburg)
,tZij maken steeds meer werk van de aan papieren plannen, zegt Mooij.
rector en directeur Dick de Wolff van de
pak van geweld op school." Mooij conclu
Sommige maatregelen om geweld tegen Educatieve Faculteit Amsterdam. Hij
deerde in 2001 dat overheidsmaacregcleo te gaan, zegt Mooij, zijn relatief makkelijk biedt op zijn school sinds dit jaar de mo
het aantal geweldsdelicten op school niet in te voeren, maar komen maar ze]deo van dule Omgaan met agressie aan, om studen
hebben kunnen tegengaan, maar dat het de grond. Al zijn excessen natuurlijk niet ten voor te bereiden op de taaie school
aantal geweldsdelicten op ongeveer het te voorkomen. ,,Neem bijvoorbeeld de eer praktijk. ,,Eeo school die te maken krijgt
zelfde peil blijft
ste schoolweken. Een school moet probe met agressie voelr zich kwetsbaar tegen
Toenmalig staatssecretaris Nctelenbos ren om meteen duidelijk te maken wat de over ouders en leerlingen. Juist omdat de
begon medio Jaren negentig met het pro regels zijn co in het begio strak bijhouden meeste gevallen onbesproken blijven,
ject De veilige se/wol, waarin zij de scholen of de leerlingen zicb daar aan houden. Wat neemt het gevoel van onveiligheid toe."
aanspoorde om meer werk van veiligheid je nu vaak ziet is dat lcerliogcn na een
Bovendien, zegt hij, is er steeds minder
te maken. De Tweede Kamer komt ook re weck of zes zelf het heft in handen nemen. geld beschikbaar voor klcioscbaligc pro
gelmatig met voorstellen om geweld op De school kan dan alleen oog maar reage jecten om probleemleerlingen goed op te
school tegen te gaan, variërend van het in ren."
vangen. Toen hlj nog rector was van een
voeren van detectiepoortjes tot het het vak
Een groot probleem is het taboe dat oog middelbare school in Almere, kwamen de
normen en waarden. Maar het blijven vaak steeds op het onderwerp rust, zegt oud- scholen in die stad vaak bij elkaar om o�

lossingen te bedenk.co voor deze schoHc
rco. ,.Wc bekeken per leerliog of bij cuet
beter IlllI een andere school geplaatst koo
worden.Juist voor dJc soon projcct.eD is cc
gcnwoordlg geen geld me.er."
Psycholoog Bu.ijssco denkt dat ook ba
sisscholen meer betrok.km moctm wor
den bij de prcvcntiennag:ress1e op school
,,In de Verenigde Sr:aueo hebben veel scho
len sinds enkele jucn lesprogramma's in
gevoerd waarin kinderen op jonge lecfoJd
Je.ren coollictcn op te lossen ZDnda ge
weld.IDNcdcrwid komt dac oog niet veel
voor.Juist in die leeftijd kunnen ze oog le
ren dat ze er niet meteen op los moctm
s1.a.ao als ze kritiek knjgcn."

[• Vervolg van pagina 1] Een ouder
van andere scholen in Den 1-wg."
TERRA COLLEGE
meisje vraagt bezorgd aan leerlin
"Het ging oet ootzéttend goed
gen of ze baar Jongere zus hebben
op dcu school", zegt adjuoct-<ti
gezien. Zelf zit ze niet meer op
rcctrur Dik Hooijmcijcr van de
school, maar haar broer en zus nog
Stichting Wdzijn E.5camp, die
wel. De broer kwam naar huis,
nauw bij de school IS beaokkm.
maar het zusje belde vanuit de
Vijf medewerkers van de stichting
si:lll:lol da:t ze lil hergelx>uW'Dfoest vier schol�
e�r àklfl!- aa n een projea op de
n�n;:�,;
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bllJvco en nog niet oaar huls kou. meerdere malen op bezoek ee-- kunt verzinnen aan vefügheJds- Lijn', waar leerlingen van het Terra Elsevfer-on erzoek naar m..f<TaefbaEen politiewoordvoerder bevestigt weest, ook al omdat de school veel maatregelen, op detcctiepoortjcs College bij waren betrokken. De re scho]en bij de beste zcscic:.n van
Hc.ijnen: ,.We hebben ervoor gelater dat enkele leerlingen Inder deed aan het plaatsen van lecrlln· na. Er hangen bcwaldogsc:amera's, tramlijnen 8 en 9 werden veiliger Nederland eindigde.
zorgd dat er eeo bioscoop in de audaad in het gebouw zljo achterge gen met problemen."
er wordt veel gesurveilleerd, er is gemaakt door Jeerlingcn zelf te laVa.n.mjddag om twee uur gaf het la kwam. De school ZDu zes dagen
bleven om door de politie te wor
Hans van Wieren coördineerde een schoolwijkagentactief. Erwor- ten sUIVeilleren. Passagiers op de- Terra College een persconferentie in de weck open ujn. Bill.nenkon
hetOndcrwijskaosenplan, eenlan- den veel buitenschoolse activitei- ze tramlijnen voelden zich vaak op het stadhuis. Heijncn: ,,Dit is zonden wc e.en buunhuis in de
den geboord.
Pierre Heijnen, onderwijswet dclijk programma om achterstan- ten georganiseerd. Recent heeft onveilig door wangedrag van leer- een initiatief van de school, wij ver- school openen, een restaurant, al
lenen alleen de faciliteiten. Onze !cm.ui gerund door de lecrliogco
houder in Oen Haag, kende de den bij leerliogcn te bestrijden. ex-tennisser Richard Krajicek de liogeo.
Wethouder Hcijncn wijst er ook prioriteit ligt bij de opvang van de zelf, om ze me.er vcrmtwoordcl.ijkschool goed. Het Terra College ont Volgens Heijnen kan een dergelijk sportvoorziening geopend."
Vorig jaar ging de Hein Roethof- op dat een van de andere vcstigin- leerlingen en leerkrachten, ook heid te geven..,
stond begin 2003 na een fusie van incident overal gebeuren. ,,Het

'Het ging hier juist erg goed'
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eurskoersen te volgen. Met de
"1RO, zes beleggingsfondsen met

,rhouding. Van risicomijdend tot

Geweld gepleegd
door leerlingen

Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM, 14 JAN. Een over
zicht van geweldsincidenten op
scholen in de afgelopen jaren.
December 1999: Op het Regio
naal Opleidingscentrum De Lei
jgraaf in Veghel raken een docent
en vier leerlingen gewond als een
scholier het vuur opentin een com
puterlokaal. Het ging om eer
wraak. De jongen die de kogels af
vuurde deed dat onder druk van
zijn vader. Die wilde de vriend van
zijn dochter doden.
November 1999: Vier Jeerliogcn
van het Ashram COUcge in Alphen
aan den Rijn slaan een 40-jarigc
docent in elkaar op bccschoolplcio
van de scholengemeenschap. Aan
leiding voor de vechtpartij is on
enigheid russen de lecrliogcn die
de leraar probeert te sussen. Het
slachtoffer loopt kneuzingen en
blauwe plekken op.
Januari 2001: Een boze vader
mishandelt met een honkbal
knuppel de interim-<llicctcur van

de Borgloschool in Deventer. Het
slachtoffer breekt zijn onderarm.
Volgens de dader beeft de inrcrim
directcurzijn dochter ten onrechte
aangesproken op haar gedrag.
Februari 2001: Twee ouders u.it
Deventer slaan een leerkracht met
een hockeystick wegens ooen.ig
bcid over de schooladviezen .a.an
bun kinderen. De leraar loopt
becnlctsel op. Ook de directeur en
een concil!rgc krijgen klappen als
demanenvrouwomuidegvngen.
Oktober 2002: Farnilielcden van
een basischooUeerliogc mishande
len een leraar in Amsterdam
Noord tot bloed= toe. Een ge
sprek met de docent loopt uit op
een handgemeen.De drie vrouwen
co twee mannen komen verhaal
halen omdat het meisje moet na
blijven.
November 2003: Een leraar vao
een middelbare school in Amster
dam krijgt klappen van een 16-jari
gc leerliog.De politie arrcstecrr de
jongen.
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