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Iedereen die werkt met jongeren uit niet-westerse culturen kent de voorbeelden. Een Marokkaans-Neder-
lands meisje dat na de zomervakantie niet meer op school verschijnt. Een Turks-Nederlandse ‘hippe gay’ 
die tussen neus en lippen vertelt dat hij gaat trouwen met een meisje dat nu nog in Turkije woont. Een 
Afghaans-Nederlands meisje dat vertelt dat haar vriendin met een neef moet trouwen. 

Meestal gaat het bij huwelijksdwang om ouders die hun dochter of zoon een huwelijk en een bepaalde 
partner opdringen. Vaak oefent op de achtergrond ook de familie of de etnische gemeenschap druk uit. 
Dat kan gaan om de druk om te trouwen of om de druk om te trouwen met een bepaalde huwelijkskandi-
daat. Die druk kan subtiel tot zeer dwingend zijn. 

Mensenrecht
Het zelf kunnen kiezen voor een relatie en een partner is een mensenrecht. Toch kunnen lang niet alle 
meisjes en jongens in vrijheid kiezen voor een partner, samenwonen of trouwen. Ook in Nederland niet. 
Velen worden gedwongen te trouwen met een voor hen uitgezochte partner. En zonder nu te vervallen in 
een lofzang op vrije partnerkeuze: liefde vormt een stevigere bodem voor een goede relatie en een goed 
huwelijk dan dwang. 

Handleiding & ansichtkaarten
De handleiding & ansichtkaarten zijn primair bedoeld voor beroepskrachten in het basisonderwijs, voort-
gezet onderwijs, hogescholen en universiteiten. Daarnaast kunnen we dit materiaal ook aanbevelen aan 
andere beroepsgroepen zoals welzijnswerkers, maatschappelijk werkers, buurtwerkers, jongerenbegelei-
ders en huisartsen.

U vindt in de handleiding achtergrondinformatie over huwelijksdwang, een signalenlijst en tips voor 
het agenderen, bespreken en handelen bij (dreigende) huwelijksdwang. De bijbehorende set van tien 
ansichtenkaarten – Your Right 2Choose! Tegen je wil trouwen? No way! – kunt u downloaden en printen 
op posterformaat via www.huiselijkgeweld.nl. Daarnaast kunt u gebruik maken van de ‘signalenlijst’ en 
van het stappenplan uit het ‘Basispakket signaleren en handelen’ dat te vinden is in de toolkit ‘Huwelijks-
dwang, achterlating en eer’ op www.huiselijkgeweld.nl.

Op de kaarten staan gefotografeerde portretten en uitspraken van jongeren en ouders, variërend in sekse, 
etniciteit, religie, generatie en seksuele voorkeur. De combinatie van beeld en woord maakt duidelijk dat 
een vrije partnerkeuze ieders recht is. De ansichtkaarten zijn ontwikkeld vanuit de mensenrechtenvisie. 
De nadruk ligt op recht en niet op het onrecht van huwelijksdwang. Hiermee willen we de problematiek 
vanuit een positieve insteek aan de orde stellen.

Leerkrachten, docenten en andere professionals komen huwelijksdwang vaak pas 

op het spoor als het te laat is. Daarom is deze handleiding ontwikkeld voor iedereen 

die werkt met jongeren uit niet-westerse culturen. U leest hierin hoe u partnerkeuze 

en huwelijksdwang kunt bespreken en wat u kunt doen als een leerling of student 

slachtoffer is – of dreigt te worden – van huwelijksdwang. 

inleiding
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Wat u kunt doen
Als leerkracht of docent werkt u in een setting waarin u onvrije partnerkeuze en huwelijksdwang kunt 
bespreken en signaleren.  
•	U	kunt	een	positieve	houding	tegenover	vrije	partnerkeuze	bevorderen	bij	met	name	Turkse,	Marok-

kaanse, Somalische, Hindoestaanse, Irakese, Afghaanse en Koerdische jongeren.
•	Het	materiaal	helpt	ook	om	signalen	van	huwelijksdwang	te	herkennen	en	ondersteuning	te	bieden	aan	

jongeren die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van huwelijksdwang.
•	Door	in	een	zo	vroeg	mogelijke	fase	alert	te	zijn	op	signalen	en	actie	te	ondernemen,	kunt	u	persoon-

lijk een bijdrage leveren aan de bestrijding van huwelijksdwang. Uw oplettendheid kan ervoor zorgen 
dat in een aantal gevallen dreigende huwelijksdwang niet overgaat in een daadwerkelijk gedwongen 
huwelijk. Waardoor deze jongeren al hun aandacht kunnen richten op hun opleiding en zich intellectu-
eel en sociaal-emotioneel kunnen ontwikkelen. 

Voor het echt uitbannen van huwelijksdwang is een mentaliteits- en gedragsverandering nodig. Die moet 
natuurlijk vooral vanuit de jongeren, hun ouders, hun families en de etnische gemeenschappen zelf ko-
men. Maar met name de jongeren hebben een stimulans nodig om traditionele gebruiken als het gedwon-
gen huwelijk te bestrijden. Uw steun en hulp zijn daarbij hard nodig! 
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Tien vragen over 
huwelijksdwang

1. Wat is huwelijksdwang? 
Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje, jongen, vrouw of man tot een huwelijk. Bij huwelijks-
dwang hebben een of beide huwelijkspartners weinig of geen zeggenschap over de sluiting van het 
huwelijk, het huwelijk is tegen hun wil. Bij huwelijksdwang wordt een weigering niet geaccepteerd. 
Slachtoffers van huwelijksdwang hebben doorgaans niet alleen te maken met een gebrek aan vrije part-
nerkeuze, maar ook met een dwang om te trouwen, vaak vóór een bepaalde leeftijd. Als jongeren vervol-
gens tegen de wil van hun ouders toch kiezen voor een zelfgekozen partner, raken ze meestal het contact 
kwijt met de ouders of worden ze verstoten. Huwelijksdwang is een vorm van huiselijk geweld en van 
eergerelateerd geweld. Blijvend verzet tegen het huwelijk kan aanleiding zijn tot eermoord. 

2. Wie zijn de slachtoffers?
Slachtoffers kunnen meisjes én jongens zijn, homo en hetero, met en zonder een lichamelijke of verstan-
delijke beperking, woonachtig in Nederland of in het buitenland. 

3. Wie oefenen dwang uit?
De dwang kan komen van ouders, van andere familieleden in Nederland of in het herkomstland van de 
ouders, en van de sociale gemeenschap. De vorm van die dwang varieert. Er kan sprake zijn van druk en 
overreding. Soms mondt dit uit in een gearrangeerde huwelijk waarbij sprake is van bemiddeling. Een 
gearrangeerd huwelijk is niet problematisch als beide huwelijkspartners de bemiddeling oké vinden. 
Echter, de scheidslijn tussen bemiddeling en dwang is dun. Er kan ook sociale druk worden gebruikt, 
psychisch en fysiek geweld door de ouders, andere familieleden en/of de gemeenschap. Het is daarom 
lastig om criteria vast te stellen wanneer we over ‘dwang’ spreken. 

4. Hoe vaak komt het voor in Nederland?
Dát huwelijksdwang in Nederland voorkomt, weten we uit signalen van scholen, politie, hulpverlening 
en opvang. De precieze omvang van huwelijksdwang in Nederland is echter niet bekend. Gerapporteerde 
gevallen van huwelijksdwang worden nog niet apart geregistreerd door de politie en de hulpverlening. 
Bij de gevallen die aan het licht komen, blijkt doorgaans dat de huwelijksdwang ernstige gevolgen heeft 
voor de diverse betrokkenen. 

5. Bij wie komt het voor?
Huwelijksdwang komt in alle etnische en religieuze gemeenschappen en klassen voor, maar vooral in 
Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Somalische, Iraanse, Iraakse, Afghaanse, Pakistaanse, Koerdische, 
Chinese, Molukse en Roma gemeenschappen. Huwelijksdwang is overigens niet uitsluitend een ‘migran-
tenprobleem’. Ook in zeer gesloten autochtone gemeenschappen en in de hogere klassen komt huwelijks-
dwang voor, vaak in de vorm van een gearrangeerd huwelijk. 
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6. Waarom doen ouders dit?
•	Om	de	huwelijkspartners	sociaaleconomische	zekerheid	te	geven.
•	Omdat	het	voor	de	ouders	als	natuurlijk	voelt	dat	zij	de	partner	zelf	uitkiezen.
•	Om	de	familiebanden	te	versterken,	bijvoorbeeld	een	huwelijk	tussen	een	neef	en	een	nicht.	
•	Om	te	voorkomen	dat	de	dochter	of	zoon	trouwt	met	een	‘verkeerde’	partner,	zoals	een	partner	van	

hetzelfde geslacht, een partner van het ‘verkeerde’ geloof of etniciteit, een partner met een ongewenste 
leefstijl. 

•	Uit	sociale	druk	en	vanwege	de	angst	voor	de	grootfamilie	of	etnische	gemeenschap.	
•	Vanuit	de	overtuiging	dat	vastgehouden	moet	worden	aan	de	tradities,	zoals	het	tegen	elke	prijs	
 beschermen van de familie-eer.
•	Uit	afkeuring	van	het	hedendaagse	westerse	model	van	‘te	veel’	vrijheid,	vrije	partnerkeuze	en	seks	

voor het huwelijk.
•	Om	het	familiekapitaal	te	behouden	of	te	vergroten.	
•	Om	het	sociaaleconomische	netwerk	te	versterken.
•	Om	transnationale	familiebanden	te	onderhouden	of	te	versterken.
•	Om	het	meisje	in	het	systeem	van	de	groep	te	houden.
•	Om	zorg	te	garanderen	voor	de	oude	dag.	
•	Om	een	Nederlandse	verblijfsvergunning	te	verkrijgen	voor	de	partner	uit	het	herkomstland.

7. Hoe reageren slachtoffers op huwelijksdwang? 
De reacties lopen uiteen van zich schikken in hun lot en er ‘het beste van maken’ tot blijvend verzet, 
weglopen en in een enkel geval psychisch ziek worden, zelfs zelfdoding plegen. Meestal vragen de jon-
geren geen hulp aan een leerkracht, docent, maatschappelijk werker, jeugdwerker, huisarts of andere 
professional. Die drempel is hoog en de loyaliteit tegenover de ouders en etnische gemeenschap is sterk. 
Wel geven de jongeren vaak signalen af dat ze met een probleem worstelen. Lastige kwestie: beroeps-
krachten komen huwelijksdwang meestal pas op het spoor als het te laat is, dat wil zeggen: als het ge-
dwongen huwelijk een feit is. 

8. Wat zijn de gevolgen? 
•	De	gevolgen	voor	degenen die zich blijvend verzetten, variëren van sociaal isolement, van school 

gehaald worden, mishandeling, verlies van het contact met ouders, zusters en broers, andere familiele-
den en soms de hele etnische gemeenschap, tot ontvoerd worden uit Nederland en slachtoffer worden 
van eerwraak. 

•	De	gevolgen	voor	degenen die zich erbij neerleggen, variëren van de kans op een slecht huwelijk met 
veel conflicten tot gezondheidsproblemen zoals depressiviteit en niet optimaal kunnen participeren in 
de Nederlandse samenleving. 

•	Verzet	tegen	huwelijksdwang	heeft	voor meisjes doorgaans ernstiger gevolgen dan voor jongens. In de 
gemeenschappen waarin huwelijksdwang gebruikelijk is, is de vrijheid van meisjes en vrouwen zeer 
beperkt. De vrouw is ondergeschikt aan de man en wordt verondersteld niet in staat te zijn om zelf-
standig verstandige beslissingen te nemen. De opvatting over seks is dat mannen beschermd moeten 
worden tegen hun biologische driften en dat vrouwen de taak hebben mannen niet ‘hun gang te laten 
gaan’. Meisjes en vrouwen die in verzet komen tegen de hun toegedichte taak en opkomen voor hun 
eigen seksualiteit en partnerkeuze lopen een groot risico om seksueel ‘vogelvrij’ te worden verklaard. 

•	Bij	jongens wordt huwelijksdwang meestal ingezet uit sociaaleconomische motieven, om ‘homosek-
suele neigingen’ in bedwang te houden of op zijn minst te kanaliseren of om zorg op de oude dag te 
garanderen middels een ’goede’ schoondochter. Jongens en mannen kunnen naast het gedwongen 
huwelijk vaak nog wel gewenste seksuele of liefdescontacten onderhouden.

•	Een	gedwongen	huwelijk	kan	ook	gevolgen	hebben	voor de volgende generatie. Als het ongewenste 
huwelijk een zeer slecht huwelijk wordt, waarin ongewenste kinderen worden geboren, is de kans 
groot dat die kinderen slecht behandeld worden en uitgroeien tot ongelukkige volwassenen. 
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9. Waarom alert zijn in de zomer? 
Net voor de zomervakantie zijn er altijd meisjes, en een enkele jongen, die weglopen van huis uit angst 
om in het ‘vakantieland’ – het land van herkomst of een land waar de familie leeft - gedwongen te wor-
den tot een huwelijk. Het weglopen in deze periode kan een aanwijzing zijn voor een dreigende huwe-
lijksdwang. 
Na de zomervakantie verschijnt doorgaans een aantal leerlingen niet meer op school. Dit is een signaal 
dat er wellicht sprake is van gedwongen achterlating in het land van herkomst of elders bij familie in het 
buitenland, waarbij paspoort, geld en dergelijke in beslag genomen zijn door de ouders. Hierbij kan er 
sprake zijn van een gedwongen huwelijk.

10. Is huwelijksdwang strafbaar? 
Iedereen heeft recht op een vrije partnerkeuze. Een huwelijk mag alleen gesloten worden met de vol-
ledige instemming van beide partners, aldus de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens. In 
Nederland is huwelijksdwang een vorm van dwang en daarom strafbaar. Huwelijksdwang is ook een 
vorm van psychische mishandeling en daarom, net als andere vormen van huiselijk geweld, strafbaar. 
In de praktijk worden de daders van huwelijksdwang zelden of nooit vervolgd, omdat dit niet de meest 
gewenste en effectieve aanpak is van dit probleem. Daarbij speelt dat het daderschap, in de zin van 
(psychische) mishandeling, niet altijd door de betrokkenen als zodanig ervaren wordt. Ouders staan 
doorgaans oprecht het geluk van hun kind voor en herkennen hun gedrag in het geheel niet als geweld. 
Huwelijksdwang is een aantasting van de mensenrechten. 

‘Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.’
(Universal Declaration of Human Rights, Article 16(2))

‘No marriage shall be legally entered into without the full and free consent of both parties.’
(UN Convention on consent to marriage, minimum age for marriage and registration of marriages, Article 1)

Mensenrechtenjurist en schrijfster Naema Tahir is verstoten door haar familie omdat ze weigerde te trou-
wen met een door haar ouders uitgezochte partner. Op de landelijke conferentie Aanpak Huwelijksdwang 
in 2008 vertelde ze ondermeer: 

“In Pakistan is traditioneel gezien de vader de beschermer en dus dominant. De dochter moet beschermd 
worden en is bescheiden. Door de migratie naar het Westen en de vrouwenemancipatie daar komen de 
dochters echter op het domein van de vaders. Ze hebben minder bescherming nodig en kunnen zichzelf 
redden, mede door de Nederlandse verzorgingsstaat. Het emancipatieproces kun je niet voorkomen, 
maar heb wel aandacht voor het feit dat vaders zich hierdoor minder ‘nodig’ voelen en dat de vrouwen-
emancipatie hun status en eergevoel als man raakt. Ze worden geconfronteerd met een dubbel verlies 
aan status. In de eerste plaats had de vader in het eigen land een duidelijke rol: zorgen voor de familie. 
In het Westen kan de vader vaak niet of heel moeizaam de familie onderhouden. In de tweede plaats is 
er in het Westen een andere sociale context. Vrouwen krijgen bescherming van anderen, zoals van de 
overheid, en een man/vader is niet noodzakelijkerwijs de beschermer. De reactie van mannen hierop: stil 
blijven of hun status weer terug zien te krijgen.” 

Een verkorte versie is te vinden op www.movisie.nl/huwelijksdwang.
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Jongeren die hun problemen rond partnerkeuze willen delen, moeten er rekening mee houden dat hun 
ouders en eventuele anderen dit niet op prijs stellen. Openheid kan ernstige gevolgen hebben: voor 
henzelf, voor hun ouders, broertjes en zusjes, voor de familie, zelfs voor de etnische gemeenschap. Hun 
goede naam en eer kunnen aangetast worden en de hele familie loopt het risico uitgestoten te worden. 
Vanuit een ‘wij’-cultuur doen gezinnen en families er namelijk alles aan om ‘de vuile was niet buiten 
te hangen’. Problemen houd je binnen de familie, dat is de boodschap die elk lid van de gemeenschap 
van jongs af aan meekrijgt. De geslotenheid van deze gezinnen en families is doorgaans nog groter in 
Nederland, omdat zij hier nog afhankelijker zijn van de etnische gemeenschap. Bovendien is de positie 
van migranten nu kwetsbaarder, er is sprake van toenemende wij/zij-polarisatie en beangstigende maat-
schappelijke discussies. 

Loyaliteitsconflict
De gevoelens van schaamte en schuld worden nog versterkt door de loyaliteitsconflicten waar jongeren 
mee te maken hebben. Die loyaliteitsconflicten ontstaan doordat jongeren op verschillende niveaus tus-
sen twee vuren zitten: de eigen behoeften en belangen en die van de familie, de liefde voor zichzelf en 
de liefde voor ouders, de drang tot zelfstandigheid en de kwetsbare gevoelens van afhankelijkheid. Het 
bespreken van problemen rondom huwelijksdwang en het daarmee vaak samenhangende geweld wordt 
daardoor zeer complex. De jongere heeft het nodig dat aan alle facetten aandacht wordt gegeven, en niet 
dat een deel daarvan wordt weggewuifd omdat het in ‘onze’ cultuur vreemd en onrechtvaardig is. 

Tip: maak oprecht contact
Potentiële slachtoffers van huwelijksdwang lopen risico’s als ze hulp zoeken of ingaan op een uitnodi-
ging tot een gesprek over het probleem. Ze brengen zichzelf in gevaar. Daarom is het des te belangrijker 
dat ze ook wat aan die hulp hebben. Dat gebeurt als u oprecht contact maakt. Oprecht contact geeft steun 
en rust en het gevoel er niet helemaal alleen voor te staan.

Dilemma
Jongeren die te maken hebben met huwelijksdwang, worden geconfronteerd met een groot dilemma: 

trouwen met de keuze van de ouders of het contact met de familie verliezen. Hoe kun je je eigen 
keuzes maken zonder de eer van je vader/ouders te schenden? Ook hun ouders worstelen met 

de vraag: hoe blijven we eervol zonder dwang of geweld te gebruiken? Traditioneel gezien 
praten ouders en jongeren uit traditionele migrantengezinnen weinig over partnerkeuze en 

trouwen. Pas als er een geschikte huwelijkskandidaat is, wordt dat door jongeren aan-
gekondigd. Gaat het om een gearrangeerd of gedwongen huwelijk, dan doen de ouders 

deze aankondiging. 

Als u huwelijksdwang gaat bespreken met leerlingen, moet u zich realiseren dat de 

drempel voor jongeren hoog is om hierover te praten. Voor jongens is deze drempel 

doorgaans nog hoger dan voor meisjes. Schaamte en loyaliteit tegenover ouders en 

andere familieleden spelen hierbij een grote rol. 

Schaamte en 
loyaliteit bij jongeren

2
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Weerbaarheid
Veel jongeren durven niet duidelijk ‘nee’ te zeggen. Ze zijn bang voor de gevolgen als ze nee zeggen. Vaak 
weten jongeren ook niet hoe ze op een goede manier kunnen communiceren en onderhandelen met hun ou-
ders. Jongeren hebben daarom veel baat bij een communicatie- en onderhandelingstraining, bijvoorbeeld als 
onderdeel van een weerbaarheidstraining. Deze training dient dan wel toegespitst te zijn op het leren ‘nee’ 
zeggen, passend bij hun culturele achtergrond. Empowerment is de belangrijkste factor om huwelijksdwang 
in een vroeg stadium te voorkomen. 

Halime Yarba schreef Ongeschreven traditie (2009), een autobiografisch verhaal over onder meer haar 
gedwongen huwelijk. Op een studiedag in Amsterdam in 2009 vertelde ze: 

“De dialoog tussen ouders en kind is erg belangrijk. Het meisje moet zich bewust worden dat zij een 
keuze heeft. Deze keuzes hebben uiteraard gevolgen. Het is belangrijk dat meisjes iemand hebben met 
wie ze deze keuzes op een rijtje kunnen zetten. Zelf zou ik hier veel aan hebben gehad toen ik te maken 
kreeg met huwelijksdwang.”

Wat kunt u doen? 
Schaamte en loyaliteitsconflicten kunnen zo groot zijn dat een jongere zich terugtrekt en haar of zijn 
problemen zelfs niet met de beste vriend(in) durft te bespreken, laat staan met u of met een andere 
beroepskracht. Dat brengt hen in een nog groter isolement en geeft een groot gevoel van eenzaamheid. 
Maar er zijn ook jongeren die juist graag hun verhaal willen doen en hopen op een luisterend oor. En 
misschien bent u wel de enige aan wie ze dat willen en durven vertellen. Met een uitnodigende houding 
en de bereidheid om te luisteren, helpt u de jongere om het taboe te doorbroken. In het volgende hoofd-
stuk ziet u hoe u dit kunt doen. 



Huwelijksdwang bespreken met collega’s
Misschien aarzelt u om het onderwerp huwelijksdwang ter sprake te brengen bij collega’s. Het gaat 
immers om een ingewikkeld onderwerp waar een taboe op rust. Maar vanwege het belang willen we u 
nadrukkelijk vragen schroom en aarzeling opzij te zetten en collega’s attent te maken op de problematiek 
van huwelijksdwang. Dat kunt u doen als zich een incident van huwelijksdwang of achterlating van een 
leerling in het land van herkomst voordoet. Dit is een pijnlijk, maar geëigend, aanknopingspunt voor een 
discussie onder alle beroepskrachten van een school. Maak gebruik van het werkmateriaal – de ansicht-
kaarten en deze handleiding – zodat elke leerkracht de signalen van huwelijksdwang kent en herkent bij 
leerlingen. 
Is er geen vanzelfsprekende aanleiding, dan kunt u een of meer van de tien ansichtkaarten op posterfor-
maat ophangen, bijvoorbeeld in de lerarenkamer of in uw eigen werkkamer. 
 
Huwelijksdwang bespreken met leerlingen 
Het agenderen van het thema partnerkeuze en huwelijksdwang bij leerlingen is ingewikkelder dan bij 
collega’s, vanwege hun leeftijd/positie en omdat het onderwerp leerlingen heel direct aangaat. Maar het 
kan en moet wel. Elk type school of opleiding heeft wel een programma waarin het vanzelfsprekend is 
aandacht te besteden aan mensenrechten en partnerkeuze. In de lessen maatschappijleer en burger-
schap of in de mentorlessen kan vrije partnerkeuze en huwelijksdwang een goede plek krijgen. Boven-
dien wordt op een toenemend aantal scholen weerbaarheidstraining gegeven. Weerbaarheidstrainingen 
zoals het Marietje Kessels Project en Rots & Water hebben halverwege de training een vast thema: 
bespreekbaar maken van huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling. Een vervolg of aansluiting 
kan zijn huwelijksdwang, achterlating en andere schadelijke traditionele praktijken. De weerbaarheids-
trainer kan gevraagd worden het thema expliciet aan de orde te stellen. De ansichtkaarten kunnen het 
bespreken van partnerkeuze gemakkelijker en lichter maken. 

A. Klassikaal behandelen van partnerkeuze 
Op elke school zou het onderwerp partnerkeuze aan de orde moeten komen in de klas of groep.
Het klassikaal behandelen van het thema heeft een aantal voordelen:
•	Het	is	voor	leerlingen	minder	bedreigend	en	veiliger	dan	een	individuele	bespreking	met	de	leerkracht.
•	Zowel	leerlingen	als	de	leerkracht	leren	van	de	uitwisseling	van	kennis,	ervaringen	en	meningen	tus-

sen leerlingen. 
•	De	klas	of	groep	is	een	natuurlijke	setting	om	kennis	over	te	dragen.
•	Het	klassikale	gesprek	geeft	u	inzicht	in	eventuele	groepsdruk	en	de	kans	om	deze	in	goede	banen	te	

leiden.
•	Het	klassikale	gesprek	geeft	inzicht	in	hoe	de	leerlingen	reageren	op	het	thema	en	op	individuele	sig-

nalen van huwelijksdwang. 
•	Het	klassikale	gesprek	geeft	inzicht	in	eventuele	steun	van	leeftijdsgenoten	als	leerlingen	hun	proble-

men rond partnerkeuze zouden vertellen.

huwelijksdwang
bespreken

3

Als leerkracht of docent zit u in een positie waarin u veel kunt betekenen voor 

leerlingen die geen vrije partnerkeuze hebben. Al in een vroeg stadium kunt u 

het gesprek hierover aangaan met zowel collega’s als met leerlingen. 
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Werkvormen en tips
U weet natuurlijk hoe u ‘moeilijke onderwerpen’ aan de orde moet stellen. We geven hier – vrijblijvend – 
een aantal suggesties en tips:
•	 Interactieve	werkvormen	zoals	een	debat	op	basis	van	stellingen	en/of	(aansluitend)	een	groepsge-

sprek lenen zich goed voor het aan de orde stellen van een taboeonderwerp als huwelijksdwang/vrije 
partnerkeuze. Eventueel kunt u een rollenspel inzetten.

•	Het	is	erg	belangrijk	om	een	veilige	sfeer	te	scheppen,	bijvoorbeeld	door	de	discussie	in	te	kaderen	en	
regels te stellen om te voorkomen dat bepaalde leerlingen zich buitengesloten of onder druk gezet voelen.

•	Zorg	voor	schriftelijke	informatie	waarin	adressen	staan	van	informatie-,	advies-	en	hulpverleningsor-
ganisaties (zie bijlage 4). 

•	Het	is	belangrijk	om	positief	te	starten	en	af	te	sluiten.	
•	Maak	posters	van	de	ansichtkaarten	en	gebruik	ze	om	een	positieve	insteek	voor	meningsvorming,	

uitwisseling en debat te krijgen. Mogelijke vragen over de ansichtkaarten/posters zijn:
a. Wat zien jullie op de ansichtkaarten/posters?
b. Welke ansichtkaart/poster (statement) spreekt jullie het meest aan? Waarom? 
c. Is er een ansichtkaart/poster (statement) waar je het niet mee eens bent? Waarom niet? 
d. Welk statement mis je en zou je zelf op een ansichtkaart/poster zetten? 

•	Als	materiaal	kunt	u	ook	gebruiken:	een	tijdschriftartikel,	een	film	of	boek	(zie	‘Meer	weten?’).	
 Vragen hierbij kunnen zijn: 

a. Welke thema’s komen aan bod? 
b. Wat doet dit (artikel of film) met je? 
c. Herken je de thema’s?
d. Wat zou jij doen in deze situatie?

Tips voor een open gesprek in een veilige sfeer:
1. Benadruk dat onvrije partnerkeuze in meer of mindere mate voorkomt in alle culturen, religies en sociale 

klassen, dus ook in autochtone Nederlandse gemeenschappen. Breng voorbeelden in als Romeo en Julia, 
Tony en Maria (West Side Story) en voorbeelden uit de eigen kring. Zo voorkomt u een wij/zij-stemming.

2. Zet het thema partnerkeuze en huwelijksdwang in het kader van mensenrechten. 
3. Heb aandacht voor migratie en migrantenfamilies en realiseer u dat eerste- en tweedegeneratie families 

en jongeren hier doorgaans traditioneler zijn dan leeftijdgenoten die in het herkomstland wonen en leven.
4. Besteed aandacht aan ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen (zie pagina 8). 
5. Vermijd negatieve oordelen over ouders die tegen vrije partnerkeuze zijn.
6. Vermijd de valkuil dat u zich teveel richt op de meisjes. 
7. Koppel religie, in het bijzonder de islam, niet aan huwelijksdwang. Huwelijksdwang komt vaker voor 

in orthodoxe islamitische, joodse, hindoe en christelijke gemeenschappen dan in andere, maar niet 
uitsluitend. Bespreek dat religie ook emanciperend kan zijn. 

Marianne Vorthoren, projectleider Hand in Hand tegen Huwelijksdwang bij SPIOR vertelde tijdens de lan-
delijke conferentie Aanpak Huwelijksdwang in 2008: 

“De islam verbiedt huwelijksdwang en gedwongen huwelijken. Kernboodschap van de imams in het 
project is dan ook dat een gedwongen huwelijk niet mag. Huwelijken zijn alleen geldig als beide part-
ners toestemmen uit eigen vrije wil. Kinderen moeten hun ouders respecteren, maar dat is niet het-
zelfde als gehoorzamen. Zeker niet als dat tegen de eigen rechten van kinderen en jongeren ingaat. Het 
huwelijk is een contract tussen twee mensen.”

B. Individueel bespreken van partnerkeuze
Maakt u zich zorgen om een leerling? Heeft u een gerucht gehoord over een aanstaand huwelijk of heeft 
de leerling in kwestie iets tegen u gezegd waaruit u afleidt dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van 
dreigende huwelijksdwang? Er kunnen allerlei aanleidingen zijn om partnerkeuze en huwelijksdwang 



met een leerling te bespreken. Dat begint met een verkennend gesprek. Zorg dat u in dit gesprek oprecht 
contact maakt. Dat geeft de leerling rust en vermindert het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Houd 
daarbij in uw achterhoofd dat het voor jongeren heel moeilijk is om problemen met partnerkeuze naar 
buiten te brengen. Ze hebben te maken met gevoelens van angst, schaamte en loyaliteitsconflicten. Het 
hulp zoeken of ingaan op een uitnodiging tot een gesprek kan gevaarlijk zijn. Daarom is het zo belangrijk 
dat u oprecht contact maakt zodat dit eerste voorzichtige gesprek de leerling meteen wat oplevert. 

Wat kunt u doen?
1. Maak jongeren zich ervan bewust dat ze een keuze hebben, dat het een recht is om zelf je partner te kiezen.
2. Maak jongeren duidelijk dat elke keuze gevolgen heeft (gehoorzamen aan de ouders, zich niet schik-

ken in het door de ouders bepaalde huwelijk, in schijn de ouders gehoorzamen, maar ondertussen 
zoveel mogelijk de eigen gang gaan).

3. Zorg ervoor dat jongeren hulp krijgen bij het maken van keuzes en zo nodig ook hulp daarna.

Start van het verkennende gesprek
Begin het gesprek over minder bedreigende thema’s zoals school- of studieresultaten. Probeer eigen 
observaties zo open mogelijk te vertellen:
•	 Ik	zie	dat	je	de	laatste	tijd	weinig	op	school	bent.	Klopt	dat?	Hoe	komt	dat?
•	Het	is	bijna	vakantietijd.	Wat	ga	jij	doen?	Heb	je	zin	om	op	vakantie	te	gaan?	Waar	ga	je	naar	toe?	
 Met wie? Wat ga je doen? 
•	 Ik	zie	dat	je	weinig	punten/lage	cijfers	haalt.	Vind	je	de	opleiding/school	moeilijk?	Lukt	het	thuis	om	

te werken aan opdrachten? Heeft het met tijd te maken? Is het behalen van een diploma/goede cijfers 
belangrijk voor jou? En voor je ouders?

•	 Ik	zie	dat	je	het	heel	goed	doet	op	school.	En	hoe	gaat	het	verder?

Tip:
Stel oprecht de vraag: Hoe gaat het met je? U zult verrast zijn hoeveel u soms te horen krijgt.

Vragen over partnerkeuze
Als de leerling zelf praat over het thema relaties en partnerkeuze, kunt u deze vragen stellen:
•	Praat	je	met	je	ouders	over	liefde,	relaties,	trouwen?
•	Wat	zouden	zij	vinden	als	jij	een	vriend/vriendin	krijgt?
•	Wat	vind	jij	een	ideale	vriend/vriendin?	En	je	ouders?
•	Zijn	je	zussen	en	broers	getrouwd	en	hoe	is	hun	huwelijk	tot	stand	gekomen?	En	die	van	je	ouders?	
•	Wat	vind	jij	belangrijk?	Wat	vinden	je	ouders	belangrijk?	En	de	etnische	gemeenschap?
•	Hoe	wordt	gekeken	naar	een	ongetrouwde	vrouw/een	ongetrouwde	man	in	de	familie	en	in	de	gemeenschap?
•	Hoe	wordt	aangekeken	tegen	etnisch	of	religieus	gemengde	relaties?
•	Wat	is	acceptabel	en	wat	niet?
•	Wat	zou	er	gebeuren	als	jij	met	een	partner	aankomt	die	je	ouders	afkeuren?

Boodschappen die u kunt overbrengen 
•	Het	probleem	is	niet	jouw	schuld.
•	Jij	staat	er	niet	alleen	voor.
•	Er	zijn	veel	meer	jongeren	met	dit	probleem.	
•	Je	kunt	hulp	krijgen.
•	Het	gesprek	is	vertrouwelijk.
•	Er	zal	geen	contact	met	de	ouders/familie	gezocht	worden.
•	Het	is	moedig	om	je	te	verzetten	tegen	een	opgedrongen	huwelijkspartner	of	huwelijk.
•	Het	is	niet	makkelijk,	maar	moedig	en	sterk	om	je	eigen	leven	vorm	te	geven	en	je	eigen	partner	te	

willen kiezen.
•	 Ik	weet	hoe	moeilijk	het	is	om	over	problemen	en	conflicten	in	het	gezin	te	praten.
•	Het	is	heel	normaal	om	in	zulke	moeilijke	situaties	gemengde	en	tegenstrijdige	gevoelens	te	hebben:	

schuldgevoel, schaamte, boosheid, verdriet, eenzaamheid, teleurstelling, een gevoel van verlatenheid.
Na dit verkennend gesprek volgt u de stappen zoals beschreven in hoofdstuk 3.
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Contact met ouders
Met de meeste ouders zult u weinig of geen contact hebben. De enkele keer dat u op een vanzelfspre-
kende manier contact hebt met de ouders, kunt u gebruik maken van de gelegenheid om een praatje te 
maken en daarin misschien zelfs het onderwerp partnerkeuze voorzichtig aan te roeren. In het contact 
met ouders is het cruciaal respect te betonen en een goede relatie te behouden, ook als de ouders opvat-
tingen naar voren brengen die u tegen de borst stuiten. Dit in het belang van de leerling. 

Tips voor het gesprek met ouders 
1. Stimuleer de positieve kanten van de verhouding tussen leerlingen en hun ouders. Ouders en kinderen 

willen elkaar niet kwijt. Ouders willen doorgaans oprecht het beste voor hun kinderen. 
2. Maak ouders duidelijk dat u lang niet alles in Nederland of in het Westen goed vindt, dat u bijvoor-

beeld de seksualisering van de samenleving een slechte ontwikkeling vindt, dat u de scheiding tussen 
seks en liefde niet onderschrijft, et cetera. Of bedenk voorbeelden die van belang voor u zijn.

3. Neem als uitgangspunt dat ouders hun kinderen willen beschermen en praat over wat bescherming is 
en op welke manieren je een kind kunt beschermen zonder het te beknotten in haar of zijn mogelijk-
heden en wensen. 

4. Sta ervoor open dat ouders meegaander zouden zijn m.b.t. de keuze en behoeften van hun kinderen 
als zij niet onder druk zouden staan van familie en de gemeenschap waar ze van afhankelijk zijn.

5. Maak ouders duidelijk dat respect niet hetzelfde is als blindelings gehoorzamen. Wil een kind het red-
den in de Nederlandse samenleving dan moet het leren om een eigen koers te varen. 

Hoe het werkmateriaal te gebruiken?
Posters
De posters kunnen ingezet worden om de aandacht van leerlingen en collega’s op een onnadrukkelijke 
manier te vestigen op het onderwerp huwelijksdwang. 

Ansichtkaarten
De ansichtkaarten zijn bij uitstek geschikt om het onderwerp voorzichtig, maar wel opzettelijk, aan de 
orde te stellen. Groepsgewijs, bijvoorbeeld in de klas, of individueel met een leerling.

Deze handleiding
Deze handleiding kunt u gebruiken voor meer informatie over huwelijksdwang en voor het bespreekbaar 
maken van dit onderwerp bij collega’s en leerlingen. 

Ervaring met dit materiaal in Duitsland, Zweden en Zwitserland leert dat het werkmateriaal geschikt is 
om tamelijk ongedwongen en creatief het gesprek aan te gaan over partnerkeuze.

Les met ansichtkaarten
De ‘voorzichtigste manier’ om het thema huwelijksdwang onder de aandacht te brengen van jongeren, 
in het bijzonder risicojongeren, is met behulp van het materiaal te discussiëren over waarden en nor-
men met betrekking tot partnerkeuze, de relatie tussen ouders en jongeren, de relatie tussen meisjes 
en jongens/vrouwen en mannen, leefstijlen. Zo’n algemene, en daardoor ook veilige, les waarin huwe-
lijksdwang maar een van de onderwerpen is die aangeroerd worden, doet een beroep op alle jongeren 
om daarbij stil te staan en hun opvattingen, ervaringen en twijfels te toetsen aan die van de anderen. 
Zo’n les biedt ook jongeren die een probleem hebben met partnerkeuze aanknopingspunten om direct 
of indirect hun probleem aan te kaarten. Bijvoorbeeld door bij een ansichtkaart een verhaaltje over ‘een 
vriend(in) van mij’ te vertellen. Of ‘het komt voor dat …., en wat doe je dan in zo’n geval?’ De les biedt 
jongeren met een probleem rond partnerkeuze ook een aanknopingspunt om contact te zoeken met de 
leerkracht, aan het eind van de les of later, per e-mail. De jongere weet dat voor de beroepskracht het 
thema geen taboe is, anders zou deze het niet ter sprake hebben gebracht in de groep.



Signalenlijst
In bijlage 3 vindt u een lijst met signalen die kunnen duiden op huwelijksdwang of een andere vorm van 
geweld in afhankelijkheidsrelaties. De signalenlijst is bedoeld om u als beroepskracht te informeren 
welke gedragingen en situaties een signaal kunnen zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties, waar-
onder huwelijksdwang. U kunt de lijst ook gebruiken om signalen op aan te kruisen. Met de ingevulde 
signalenlijst kunt u vervolgens het gesprek aangaan met de leerling en/of een expert, zoals het Zorg- en 
adviesteam, het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Let op: de 
lijst is niet specifiek gemaakt voor het signaleren van huwelijksdwang, maar voor het signaleren van 
allerlei vormen van geweld door ouders, familie en dergelijke. 

Wat voor signalen? 
Sommige signalen zijn heel duidelijk, zoals een mededeling van een leerling dat haar of zijn ouders een 
huwelijkspartner aan het zoeken zijn terwijl hij of zij nog helemaal niet wil trouwen of al een relatie 
heeft. Of de plotselinge aankondiging van een leerling dat zij/hij verloofd is met iemand die zij/hij nog 
nooit gezien heeft. Andere signalen zijn op zich wel duidelijk, maar betekenen niet per se dat er sprake 
is van huwelijksdwang of een andere vorm van psychisch geweld. Zoals een plotselinge verandering 
van leefwijze, kleding, gedrag. Of het niet terugkeren op school van een leerling na de vakantie. In het 
geval van duidelijke, maar niet eenvoudig te interpreteren signalen, moet meer informatie verzameld 
worden, van de leerling zelf en van andere leerlingen. Voor het herkennen van signalen die én niet 
duidelijk zijn én niet goed te duiden - zoals teruggetrokkenheid, wat minder vrolijk dan normaal - is het 
nodig dat u open bent en contact maakt, zeer goed oplet en open staat voor andere, nieuwe signalen. 

Meldcode voor scholen
Vanaf 2011 worden onder andere scholen verplicht om een protocol te hebben hoe om te gaan met signa-
len van huiselijk geweld en kindermishandeling, als de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishan-
deling in werking treedt. De meeste scholen hebben nog geen eigen meldcode. In deze handleiding pre-
senteren we alvast een ingekorte versie van het basismodel meldcode dat het ministerie van VWS heeft 
opgesteld, aangevuld met ingekorte en herschreven tips uit ‘de Rotterdamse Aanpak van Eergerelateerd 
Geweld’. Zie onder ‘Meer weten?’. Wilt u zelf een meldcode maken? Kijk op www.meldcode.nl. 

Stappenplan voor het handelen bij signalen van huwelijksdwang 
De stappen gaan in vanaf het moment dat u signalen herkent. De volgorde waarin de stappen zijn gerang-
schikt, is niet dwingend. Het gaat er alleen om dat alle stappen doorlopen worden. Waarbij soms om vei-
ligheidsredenen bepaalde stappen, zoals het bespreken van signalen met de ouders en/of met de leerling, 
bewust achterwege gelaten moeten worden. Andere stappen zullen soms twee of drie keer worden gezet. 

huwelijksdwang
signaleren en melden

4

Het bespreken van huwelijksdwang is een eerste stap in de strijd tegen huwelijks-

dwang vanuit school. In dit hoofdstuk vindt u een stappenplan voor het handelen bij 

signalen van huwelijksdwang. 
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Stap 1: Signalen concreet maken en in kaart brengen 
Als u signalen opvangt van huwelijksdwang, wordt u gevraagd deze signalen concreet te maken en in 
kaart te brengen. Gebruik daarbij de signalenlijst uit bijlage 3. Noteer ook de uitkomsten van de gesprek-
ken die u over de signalen voert, de stappen die u zet en de besluiten die u neemt. Noteer verder de 
gegevens die de signalen weerspreken.
Bij dit in kaart brengen van signalen volgt u de protocollen en aanwijzingen van de eigen organisatie. 
Op veel scholen wordt van iedere leerling een dossier aangelegd. In dat geval worden de gegevens over 
de signalen en over de stappen die worden gezet in het dossier vastgelegd. Beschikt uw school niet over 
zulke dossiers? Dan moet in de meldcode voor de eigen organisatie worden aangegeven hoe en waar de 
leerkracht de gegevens over de signalen en de stappen vastlegt. 

Tips:
•	Neem	uw	eigen	intuïtie	en	‘onderbuikgevoelens’	(of	die	van	collega’s)	serieus	en	zie	deze	als	aanlei-

ding om nog eens goed, en vanuit een andere invalshoek, naar de zaak te kijken.
•	Houd	feiten	en	waarnemingen/meningen	uit	elkaar.
•	Vermeld	de	status	van	veronderstellingen	(‘ik	ben	ervan	overtuigd	dat	..’	of	‘het	zou	kunnen	zijn	dat	

….’ of ‘het gaat hier om een gerucht’).
•	Vermeld	de	bron	als	er	informatie	wordt	vastgelegd	die	afkomstig	is	van	een	ander.	
•	Ga	zorgvuldig	met	informatie	om	en	houd	gevoelige	informatie	in	eerste	instantie	in	(zeer)	beperkte	

kring. 
•	Schakel	nóóit	zomaar	familieleden	of	vrienden	in.	Deze	kunnen	betrokken	zijn	bij	de	uitvoering	van	het	

gedwongen huwelijk. Houd er ook rekening mee dat de familie van de leerling bij u informatie probeert 
te achterhalen. 

Stap 2: Overleg over de signalen 
Om de signalen die in kaart zijn gebracht goed te kunnen duiden, is overleg met een deskundige collega 
of externe expert noodzakelijk, bijvoorbeeld met het zorg- en adviesteam van de school, het Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling (bij jongeren tot 18 jaar) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (vanaf 18 jaar). 
In het geval van een vermoeden van huwelijksdwang raadplegen deze organisaties doorgaans het aan-
spreekpunt Eergerelateerd Geweld bij de plaatselijke politie of (in complexe of internationale gevallen) 
het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld.

Tip:
Is er op basis van de eerste inschatting sprake van een mogelijk veiligheidsrisico? Dan is het zaak om 
gezamenlijk met experts risico- en escalatiemomenten goed in beeld te brengen en te ‘voorspellen’. 

Stap 3: Gesprek met de leerling 
Na het collegiaal overleg en eventuele adviesgesprekken met het Advies- en Meldpunt Kindermishande-
ling en/of Steunpunt Huiselijk Geweld, volgt zo snel mogelijk een gesprek met de leerling om de signalen 
te bespreken. Soms zal het vermoeden door het gesprek worden weggenomen, dan zijn de volgende 
stappen niet nodig. Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet weggenomen? Zet dan ook 
de volgende stappen. 

Tip:
Bespreekt u voor het eerst uw zorgen met de betrokken leerling? Een ‘omtrekkende beweging’ kan ver-
standig zijn. Benoem niet direct concreet uw vermoeden dat huwelijksdwang speelt, maar stel vragen 
over hoe het met de leerling en haar of zijn studieresultaten gaat en over haar of zijn familie, sociale en 
culturele achtergrond, de vriendenkring et cetera. 



In het gesprek met de leerling gaat het erom dat u: 
1.  het doel van het gesprek uitlegt,
2. de signalen bespreekt, dit wil zeggen de feiten die u heeft vastgesteld en de waarnemingen 
 die u heeft gedaan,
3.  de leerling uitnodigt om daarop te reageren,
4.  na deze reactie zo nodig komt tot een interpretatie van wat u heeft gezien en gehoord en wat u 
 in reactie daarop verteld is. 

Tip:
Respecteer gevoelens van loyaliteit en verlangen bij uw leerling om bij familie en/of de gemeenschap te 
blijven horen. Probeer gedrag dat voor u onlogisch is, te begrijpen. Houd contact met uw leerling, zodat 
u de situatie in de gaten kunt houden, ook als zij of hij geen verdere actie wil en ook als u de leerling 
doorverwijst naar een andere instantie. 

Geen gesprek?
Soms moet afgezien worden van een gesprek met de leerling. Namelijk in situaties waarin door het
voeren van het gesprek de veiligheid van de leerling en/of u als beroepskracht in het geding zou kunnen
komen. Ook kan worden afgezien van een gesprek als er goede redenen zijn om aan te nemen dat het
contact tussen u en de leerling daardoor verbroken wordt. 

Stap 4: Gesprek met de ouder(s)
Normaal gesproken zal er, als het om een minderjarige leerling gaat, ook een gesprek over 
de signalen worden gevoerd met de ouder(s), soms ook met andere familieleden. Ouders behoren, zeker 
als	zij	het	gezag	uitoefenen,	te	worden	geïnformeerd	over	wat	er	bij	hun	dochter	of	zoon	speelt.	In	zo’n	
gesprek kunnen aan de orde worden gesteld: 
- de nare gevolgen van huwelijksdwang voor alle partijen.
- alternatieven voor ‘dit willen wij en dit zul je doen’, namelijk open met elkaar praten over toekomst-

plannen waaronder partnerkeuze. 
- alternatieven voor huwelijksdwang, anders dan onbeperkte vrijheid in seks, leefstijl en partnerkeuze.
 

Tip:
Aangezien verzet van de jongere voor de familie ernstige gevolgen kan hebben, sociaal en financieel, 
zien doorgaans alle betrokkenen zich als slachtoffer van de gang van zaken. En daar hebben zij vanuit 
hun zienswijze ook niet helemaal ongelijk in. Zeker niet als heftige vormen van verzet, zoals weglopen, 
voor	hen	als	een	volslagen	verrassing	komen.	De	dochter	of	zoon	is	in	de	visie	van	de	familie	egoïstisch	
bezig. Het is daarom van groot belang om de familie met tact te blijven benaderen. Neem hun standpunt 
serieus, ook al deelt u het niet.

Geen gesprek?
Vaak zal een gesprek met de ouders (en andere familieleden) achterwege moeten blijven, omdat de 
veiligheid van het kind of de leerkracht in het geding is. Of omdat er andere goede redenen zijn om aan 
te nemen dat een gesprek met de ouders de situatie kan verslechteren. Uit reacties van jongeren blijkt 
dat een aantal van hen een leerkracht of andere beroepskracht absoluut niets over hun problemen zou 
vertellen uit angst dat die contact met ouders of familieleden opneemt. Een leerkracht die ‘achter de rug 
om van leerling’ contact opneemt met de ouders, waardoor de situatie verslechtert, is voorgoed het ver-
trouwen kwijt van de betreffende leerling én anderen. In Engeland hanteert men de regel: in geen geval 
wordt contact gezocht met ouders of familieleden, omdat dit te gevaarlijk is.
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Stap 5: Het wegen van de informatie 
Na de eerste stappen beschikt u over redelijk veel informatie: de beschrijving van de signalen die zijn 
vastgelegd, de uitkomsten van het gesprek met de leerling en de ouders, adviezen van deskundigen. In 
deze stap komt het erop aan dat u deze informatie weegt. Deze stap vraagt dat u het risico op huwelijks-
dwang inschat, evenals de ernst van dit geweld. Vanzelfsprekend kan ook bij deze stap advies worden 
ingewonnen bij de genoemde deskundigen.

Stap 6: Beslissen om zelf hulp te organiseren of te melden 
Na de weging van alle informatie moet u, ondersteund door deskundigen, tot een besluit komen: zelf hulp 
organiseren of een melding doen. Leerkrachten kunnen doorgaans het beste in deze fase overgaan tot 
een melding en het handelen verder overlaten aan hulpverleners en/of de politie. 

Stap 7: Melden en overdragen 
Als u samen met deskundigen besluit tot melding, neemt het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(tot 18 jaar) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (jongeren vanaf 18 jaar) het onderzoek over. Deze orga-
nisaties houden de melder op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en van de acties die in 
gang worden gezet. In het geval van een vermoeden van huwelijksdwang raadplegen deze organisaties 
doorgaans het aanspreekpunt Eergerelateerd Geweld bij de plaatselijke politie of (in complexe of inter-
nationale gevallen) het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld dat is ondergebracht bij de 
politie Haaglanden. Een melding is geen eindpunt. Als het goed is, blijft het contact tussen u en de leer-
ling intact.

Afsluitende tips:
•	Speel	niet	zelf	voor	bemiddelaar	of	hulpverlener.	Want	de	school	is,	na	het	gezin,	de	belangrijkste	plek	

voor jongeren en juist leerkrachten mogen niet het risico lopen het vertrouwen van leerling en ouders 
te verspelen. Het in een vroege fase inschakelen van de eerder genoemde bureaus of de politie is geen 
teken van lafheid of gemakzucht, maar van inzicht in de risico’s en in uw belangrijke rol voor jongeren. 

•	Voor	het	herkennen	van	signalen	die	én	niet	duidelijk	zijn	én	niet	goed	te	duiden	–	zoals	teruggetrok-
kenheid, wat minder vrolijk dan normaal – is het nodig dat u open bent en contact maakt, zeer goed 
oplet en open staat voor andere, nieuwe signalen.

•	Vaak	zal	een	gesprek	met	de	ouders	(en	andere	familieleden)	achterwege	moeten	blijven,	omdat	de	
veiligheid van het kind of de leerkracht in het geding is. Of omdat er andere goede redenen zijn om aan 
te nemen dat een gesprek met de ouders de situatie kan verslechteren. 
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Soms gaat huwelijksdwang gepaard met achterlating van de uitgehuwelijkte dochter of zoon in het land 
waar de huwelijkspartner woont, veelal het herkomstland van de ouders. Daarnaast zijn er vrouwen en 
kinderen die achtergelaten worden om een andere reden, zoals huwelijks- of opvoedingsproblemen. 
Terugkeren naar Nederland is daarna heel lastig, zeker voor Nederlands-Marokkaanse jongeren met een 
dubbel paspoort. Het is daarom des te belangrijker dat achterlating voorkómen wordt.
 
1. Hoe gaat gedwongen achterlating?
Jaarlijks worden kinderen en jongeren (meisje en jongens) tegen hun wil in het herkomstland achterge-
laten. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Turkije en Marokko, maar ook in Somalië, Afghanistan, Pakistan, Iran en 
Egypte. Ze blijven achter zonder paspoort en/of Nederlandse verblijfspapieren in het land van herkomst. 
Soms gebeurt het onverwacht. Jongeren die dit overkomt, zijn niet voorbereid en beschikken niet over 
hun paspoort, geld, adressen en telefoonnummers voor hulp. Naast achterlating komt ook ontvoering van 
kinderen voor. Ook ontvoeringszaken worden moeilijk opgelost, ondanks de internationale afspraken in 
het Haagse Kinderontvoeringsverdrag. 
 
2. Wat kan een jongere doen bij een vermoeden?
Soms is er al een angstig vermoeden dat het fout kan gaan. De betreffende jongere kan in zo’n geval 
bijtijds hulp inroepen of een subtiel signaal van ‘help me’ uitzenden bij bijvoorbeeld een leerkracht. 
Daarnaast kan de jongere zich enigszins wapenen door het eigen paspoort, geld en nuttige telefoon-
nummers en adressen bij zich te houden. 

3. Waarom gebeurt dit?
Redenen voor ouders om dit te doen zijn: conflicten thuis, opvoedkundige problemen, de overtuiging van 
de ouders dat in het herkomstland een betere opvoeding en opleiding mogelijk zijn en/of uithuwelijking. 

4. Wat zijn de gevolgen?
Degenen	die	achtergelaten	worden,	komen	in	een	sterk	afhankelijke	en	geïsoleerde	positie	terecht.	Naast	
emotionele en psychische problemen zijn er financiële problemen en andere, moeilijkere, leefomstandig-
heden. Jongeren en kinderen spreken vaak de taal van het land niet of onvoldoende en vinden – zeker 
in het begin – geen aansluiting bij de anderen. Ze zijn afhankelijk van steun van familieleden in de om-
geving. De onvrijwillige breuk met de Nederlandse sociale omgeving is vaak traumatisch. De jongeren/
kinderen worden gedwongen te leven op een bepaalde manier. Zelfbeschikkingsrecht wordt volledig 
ontnomen. 

5. Is terugkeer mogelijk?
Een aantal jongeren weet op eigen kracht terug te keren, soms met de hulp van familieleden en/of 
hulpverleners. Toch ondervinden de meeste slachtoffers problemen. Het eerste probleem is gebrek aan 
hulp, geen paspoort en reisdocument en gebrek aan geld om terug te keren. Een aantal jongeren doet 
met succes een beroep op het terugkeerbeleid van het IND (www.ind.nl). Jongeren met een Nederlandse 
paspoort (of kunnen die aanvragen) kunnen dus terug naar Nederland. Voor anderen gelden echter 
stringente voorwaarden. Jongeren moeten bij de ambassade of consulaat opnieuw een (eigen) verblijfs-
vergunning aanvragen, maar het is niet vanzelfsprekend dat ze die ook krijgen. Let op: het recht om naar 
Nederland terug te keren, geldt alleen wanneer je niet langer dan tien jaar in het buitenland hebt gewoond. 
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Bijlage 2 : Artikel over huwelijksdwang, gepubliceerd in Vrij Nederland
Dit artikel is te downloaden op: www.youright2choose.nl
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Bijlage 3 : Signalenlijst 
Deze signalenlijst is te downloaden op www.huiselijkgeweld.nl of www.stopdwang.nl
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Bijlage 4: Factsheet voor jongeren: wat en hoe over huwelijksdwang 
Deze factsheet is te downloaden op www.huiselijkgeweld.nl of www.stopdwang.nl
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