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Jongeren zelf verantwoordelijk maken voor het oplossen van incidenten en conflicten op een  
duurzame manier om herhaling te voorkomen, op basis van herstelrecht-principes.

Wat als het tóch gebeurt ...  >>
Kan je je vinger er niet opleggen waarom het met een jongeren niet zo goed gaat? In de meeste  
gevallen ligt de succesfactor in het snel schakelen en een compleet beeld krijgen. Ga inventariseren: 
 een gesprek met een leerlingbegeleider en zoek je collega’s op. 

Beslisboom Drugs op School >>
Je staat voor een dilemma: vang jij signalen op en deel jij deze onderbuikgevoelens met anderen? Bij de beslisboom 
draait het om samenwerking en biedt een antwoord op hoe je moet handelen als er drugs(probleem) op school is. 

Foute centen >>
Foute Centen is een escape game en worden jongeren geconfronteerd met ogenschijnlijk ‘onschuldige’ klusjes: op de 
uitkijk staan bij een grote deal, loopjongen zijn of je pinpas uitlenen. De game is een vertrekpunt voor de gesprek-
ken over deze thema’s: herken je het? Juist de samenwerking met het jongerenwerk is bij dit spel krachtig. 

#docentalert
Het #alertprogramma maakt onderdeel uit van de totale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Een programma 
voor leerlingen/studenten, medewerkers en ook ouders/verzorgers. “We koppelen iemand altijd aan een volwas-
sene wanneer ze bij ons komen.”

Indicator >>
Hoe maak je complexe thema’s in de klas bespreekbaar? Dat kan met behulp van de praktische supporttool ‘Indi-
cator’. Een slim systeem om klassen in kaart te brengen op een structurele manier. “Als je veel meer van dit soort 
gesprekken voert, heb je ook veel meer kansen om er snel bij te zijn.”

Signalenkaart do’s & don’ts >>
Bureau Beke onderzocht de ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in georganiseerde criminaliteit. 
Aan de hand hiervan ontwikkelden het CCV met hen een kenniskaart en een video.

Kapot Sterk >>
Lokale samenwerking staat centraal in de lessenreeks Kapot Sterk voor groep 7 en 8. Met het programma willen  
gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) de jonge jeugd weerbaarder maken tegen de verleidingen uit de 
(drugs)criminaliteit, zodat zij hun dromen en ambities kunnen verwezenlijken.

Kosten van snel geld verdienen >>
Via interactieve stellingen, een video en praktische opdrachten leren jongeren over de risico’s en geva-
ren van ondermijnende criminaliteit en krijgen zij handvatten toegereikt om zich hier weerbaar tegen 
op te stellen. Met als afsluiting preventieve tips en handelingsperspectieven. 

WIJschool >>
De WIJschool wil zorgwekkend gedrag (eerder) signaleren en voorkomen in de klas. Met een 
aanpak waardoor we docenten duurzaam ontzorgen en versterken in het voorkomen van 
zorgwekkend gedrag bij jongeren. Denk aan maatwerk aanpak, uitgewerkt tot op handeling-
sniveau. 

Sociale veiligheid is van iedereen >>
Om een veilige en stevige basis voor de jeugd te creëren, is samenwerken binnen gemeenten en met lokale 
en regionale partners nodig. Dat helpt voorkomen dat jongeren in de knel komen op school, thuis of in de 
vrije tijd. Of het nu gaat om criminaliteit, uitsluiting of radicalisering en polarisatie. 

ONDER MIJ N ogen
Het spel ONDER MIJN ogen traint docenten in het vroeg-signaleren van criminele 
uitbuiting. Welke signalen kan je oppikken en waar beleg je deze dan? Hoe groot is 
het probleem van ondermijnende criminaliteit eigenlijk?

Wil je meer lezen over  
criminaliteit in en rond de school? 

>> Ga naar schoolenveiligheid.nl/thema/criminaliteit

De workshops van de conferentie Ondermijnende Krachten zijn hier  
verzameld, ingedeeld volgens de preventiepiramide van Johan Deklerck.  

Klik op de titel om naar de website te gaan voor meer informatie. 

>>
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School & Veiligheid >> 
Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door bijvoorbeeld gedragsregels op school en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst 
gedrag. Voor leerlingen is de school niet alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de 
samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen. Dit doet een beroep op de pedagogische professionaliteit in de school. 
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https://jongerenrechtbanken.nl/
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/calamiteiten-vo/#het-calamiteitenteam-van-school-veiligheid
https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/actueel/beslisboom-drugs-op-school-klopt-je-onderbuikgevoel
https://raccoon.games/foute-centen-escape-room/
https://www.leerlingalert.nl/informatie-voor-scholen/
https://mijn-indicator.nl/
https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit/georganiseerde-criminaliteit
https://veiligheidscoalitie.nl/nieuws/?id=1921
https://www.halt.nl/halt-op-school/voorlichting-de-kosten-van-snel-geld-verdienen-weerbaar-tegen-ondermijning
https://www.maatschappelijkealliantie.org/allianties/alliantie-wij-school/
https://www.nji.nl/publicaties/sociale-veiligheid-is-van-iedereen
https://schoolenveiligheid.nl/thema/criminaliteit
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/visie-sociale-veiligheid/#wat-is-sociale-veiligheid

