Voorlichtingen en ouderbijeenkomsten regulier onderwijs
Halt verzorgt voorlichtingen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs over een vijftal thema’s die spelen
bij de jeugd en bij jeugdcriminaliteit. Uit onderzoek blijkt dat de voorlichtingen meer effect hebben wanneer de ouders
betrokken zijn. Daarom organiseert Halt ook ouderbijeenkomsten. De voorlichtingen kunnen als op zichzelf staande
lessen worden gegeven, maar hebben meer impact als er een combinatie van verschillende voorlichtingsthema’s en
minimaal één ouderbijeenkomst worden aangeboden.

Voorlichtingen

Jeugdcriminaliteit

In de voorlichtingen gaan we in gesprek met leerlingen

In deze voorlichting bespreken we met de leerlingen

over grensoverschrijdend gedrag en de gevolgen daar-

wat jeugdcriminaliteit is door middel van waargebeurde

van. Met de leerlingen bespreken we waarom je soms

verhalen van jongeren. Jongeren hebben vaak hele

iets kunt doen waar je later spijt van hebt, om vervolgens

verschillende redenen om de grens over te gaan.

te kijken hoe je kunt voorkomen dat je in zo’n situatie

Tijdens de voorlichting gaan we op onderzoek waarom

terecht komt. In onze voorlichtingen werken we altijd

de jongeren dit hebben gedaan en bespreken we wat

met waargebeurde verhalen van jongeren die een

de gevolgen zijn geweest.

Halt-straf hebben doorlopen. Hierdoor sluiten onze
voorlichtingen goed aan bij de belevingswereld van

Veilige Publieke Taak

de leerlingen.

Werknemers met een publieke taak, zoals leerkrachten,
politie en ambulancepersoneel, worden steeds vaker

Thema’s

lastig gevallen, vooral door jongeren. In deze voorlichting
zien jongeren hoe belangrijk het voor iedereen is dat

Groepsdruk

deze mensen er zijn en hun functie op een normale

Driekwart van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd

manier kunnen uitoefenen. De leerlingen leren wat zij

in groepsverband of onder invloed van groepsdruk.

zelf kunnen doen als ze getuige zijn van agressie tegen

In de voorlichting ervaren de leerlingen in een oefening

werknemers met een publieke taak.

zelf wat groepsdruk is: ze zien dat ze door groepsdruk
iets anders kunnen doen dan wanneer ze alleen waren

Overlast rond de jaarwisseling

geweest. Aan de hand van een casus bespreken we

Jaarlijks worden er zo’n 1.500 jongeren naar Halt

hoe je ervoor kunt zorgen dat je niets tegen je zin

gestuurd omdat zij zich niet aan de vuurwerkregels

in doet onder invloed van anderen. De leerlingen

houden, vernielingen hebben gepleegd, brand hebben

bedenken zelf tips om weerbaarder te kunnen zijn.

gesticht of hulpdiensten hebben lastig gevallen rond de
jaarwisseling. In deze voorlichting bespreken we met

Online veiligheid

de leerlingen verschillende veelvoorkomende overlast-

Ook in de online wereld worden strafbare feiten ge-

situaties en de gevolgen voor de ander. Ook gaan we in

pleegd. Vooral jongeren hebben niet altijd door waar

op de vuurwerkregels en bespreken we hoe je om kunt

hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets

gaan met groepsdruk.

onschuldig maar heeft het grote gevolgen en kan het
zelfs strafbaar zijn. Met de leerlingen onderzoeken we
aan de hand van echte casussen wanneer een grens
wordt overschreden. Ook gaan we in gesprek met de
leerlingen over de gevolgen van grensoverschrijdend
gedrag op internet.

Ouderbijeenkomsten
De ouderbijeenkomsten bevatten altijd een inhoudelijk
gedeelte, waarin we ingaan op het thema en op de
voorlichting die hun kind heeft gekregen. De ouders
wordt uitgelegd hoe het puberbrein werkt en waarom
jongeren gevoeliger zijn voor grensoverschrijdend
gedrag. Vervolgens voeren we met ouders het gesprek
over hoe grenzen te stellen en toezicht te houden.
Een belangrijk onderdeel van de ouderbijeenkomst is
dat ouders met elkaar in gesprek gaan en ervaringen
uitwisselen. Aan het eind van de bijeenkomst krijgen
ouders een informatieblad mee over opvoedvaardigheden mee en tips over hoe zij met hun kind in
gesprek kunnen gaan over het behandelde thema.

Informatie
Wilt u meer weten over de voorlichtingen en ouderbijeenkomsten van Halt? Neem dan contact op met
het Halt-team in uw regio (zie: halt.nl/contact) of lees
meer op onze website (zie: halt.nl/veilige-school).

Meer informatie
Halt heeft vestigingen in het hele land en is aanwezig in alle
Halt en de contactgegevens van de vestigingen.

1215
0315

politieregio’s. Op www.halt.nl vindt u meer informatie over

