
Voorlichting wapens en geweld 
Halt verzorgt voorlichtingen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.  In de voorlichtingen gaan we 
in gesprek over grensoverschrijdend gedrag, de gevolgen daarvan en hoe je kunt voorkomen dat je in zo’n situatie 
terechtkomt. De les Wapens en geweld richt zich op de zorgelijke trend rondom wapenbezit onder jongeren. 
In deze voorlichting leren jongeren dat je niet alles moeten geloven wat je op social media ziet, je niet moet laten 
meeslepen en dat wapenbezit niet normaal is.

Doel 
Wapenbezit en geweld bij leerlingen tegengaan en 
voorkomen door normverduidelijking (het is niet stoer/
normaal/veilig). Leerlingen worden in deze les bewust 
gemaakt van de gevolgen van wapenbezit en geweld 
voor de slachtoffers, daders en omgeving en de rol die 
sociale media daarin speelt (de onwerkelijkheden die 
getoond worden). Belangrijk is dat jongeren zich na deze 
les beseffen dat wapenbezit niet normaal is en dat ze 
niet alles moeten geloven wat er op social media te zien 
is. 

Inhoud 
In deze les staat het gesprek met de leerlingen 
centraal. De les start met een introductievideo 
over het onderwerp. Daarna wordt met een 
interactieve instructie bestaande uit vragen en 
filmpjes het onderwerp verder besproken. Door 
te luisteren naar waargebeurde casussen wordt 
ingegaan op de gevolgen voor slachtoffers, 
dader en omgeving. De les wordt afgesloten door 
jongeren te voorzien van tips.

Achtergrond
De les Wapens en geweld is ontwikkeld vanuit de behoefte 
van scholen en gemeentes aan voorlichting voor jongeren 
over dit thema. Samen met een criminoloog zijn er 
bewuste keuzes gemaakt omtrent het beeldmateriaal in 
de les; het beeldmateriaal stimuleert het gesprek over 
wapens en geweld met de leerlingen en streeft ernaar 
hen bewust te maken van de verschillende kanten van het 
onderwerp zonder het te verheerlijken/normaliseren. 
Daarnaast speelt social media een belangrijke rol in de 
les, aangezien de online en offline wereld van jongeren 
niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. 

Voorbereiding vooraf
Om de voorlichting goed uit te kunnen voeren hebben we 
een digibord en een goedwerkende internetverbinding 
nodig. Daarnaast is het belangrijk dat er 
audioapparatuur is aangesloten (voor het geluid bij de 
filmpjes). Wanneer het niet mogelijk is om dit 
beschikbaar te stellen, horen wij dat graag op tijd zodat 
we op zoek kunnen naar een oplossing.

Verder kan het goed werken om de voorkennis bij de 
leerlingen alvast op te halen, door het onderwerp in de 
klas al eens te bespreken. Wat weten de leerlingen al 
over wapens en geweld? Hoe open praten de leerlingen 
hierover? Zijn er specifieke dingen waar de Halt-
medewerker aandacht aan kan geven in de voorlichting? 
Geef die dan vooraf door. 

Vragen of opmerkingen?
Voor meer informatie over deze les kunt u terecht bij de 
Halt-medewerker die bij uw school betrokken is. Ook 
kunt u bellen naar 088-115 35 00 of een mail sturen naar 
info@halt.nl. U kunt ook contact opnemen met de 
betreffende relatiemanager van uw gebied (ga naar 
www.halt.nl/over-halt/organisatie). 
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Weetjes over wapens en geweld

1. Het is niet normaal om een wapen bij je te
hebben: 99.7% van de bevolking doet dit

2. Wees je bewust dat stoer doen (online) niet
zonder gevolgen is (bijvoorbeeld iemand
bedreigen voor de lol).

3. Er staan hoge straffen op wapenbezit en -
gebruik.

4. De gevolgen van wapenbezit en - gebruik zijn
heel groot, niet alleen voor het slachtoffer,
maar ook voor de dader en omgeving.

5. Het dragen van een wapen zorgt juist niet
voor veiligheid. Jongeren die een wapen bij
zich dragen, zijn sneller zelf slachtoffer van
een steekincident.

6. Niet alles wat je op social media ziet is echt;
vaak zie je maar één kant.
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