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Programma leerlingalert als onderdeel van totale Leerlijn Veilig opgroeien en voorkomen 

risicovol gedrag 

 

 

Preventie risicovol gedrag 

 

Vanaf het moment dat het kind naar de basisschool gaat, wordt geïnvesteerd in het vergroten van de 

individuele weerbaarheid, door aanbieden van bijvoorbeeld Kanjer- of Rots/watertrainingen of de Haltles 

groepsdruk. Deze trainingen worden ook aangeboden aan leerlingen van de onderbouw van de middelbare 

school. Deze individuele weerbaarheid is belangrijk om weerstand te bieden tegen bijvoorbeeld verleidingen 

van middelengebruik en snel geld verdienen met criminele activiteiten.  

 

Daarnaast kunnen basisscholen gebruik maken van thematische voorlichting over: - middelengebruik 

(programma Helder Trimbosinstituut), - sociale mediawijsheid, - vuurwerk/vandalisme, - seksualiteit en  

financiële educatie. Ook deze trainingen lopen door tot en met de middelbare school en worden op de school 

gegeven in klassikaal verband.  

 

In Twente wordt scholen aangeboden om de RISK-factory te bezoeken met leerlingen van de basisschool. 

Gestart wordt nu ook met leerlingen van het voortgezet onderwijs (onderbouw). In de RISK-factory krijgen de 

jongeren voorlichting over algemene veiligheidsthema’s, gerelateerd aan de verschillende hulpdiensten, 

aangevuld met thema’s zoals geldezels en sociale mediawijsheid. De voorlichting is interactief. Op eigen kosten 

kunnen scholen buiten Twente gebruik maken van de RISK-factory.  

 

Het #Alertprogramma zet in op thematische voorlichting gericht op criminele uitbuiting vanaf leerlingen in het 

derde jaar tot en met de universiteit. Bij het #Alertprogramma worden lokale zorg- en veiligheidspartners 

betrokken bij de les (zie in de afbeelding: jongerenwerk, straatcoaches, wijkagenten).  
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In de afbeeldingen staan de onderdelen van de les centraal: georganiseerde misdaad is: (1) groter en (2) 

dichterbij dan je denkt, (3) je hebt er last van, (4) hoe herken je het en (5) wat kun je dan doen.  

In de les van 90 minuten wordt duidelijk hoe criminelen ronselen: ze maken gebruik van jouw droom en/of 

kwetsbaarheid. Verschillende fenomenen van georganiseerde misdaad worden behandeld. Aan de hand van 

onderwerpen zoals geldezel, creditboy, illegaal verkoop van o.a. vuurwerk, sexting, exposing, loverboys en 

drugsdealen wordt de link gelegd tussen ogenschijnlijk ‘kleine’ criminaliteit en de georganiseerde misdaad. De 

gevolgen worden besproken: strafblad, verklaring omtrent gedrag, verlies van veiligheid etc. Herkennen wordt 

uitgelegd aan de hand van eenvoudige regels en wat het handelsperspectief is. Er wordt altijd een link gemaakt 

met (toekomstige) beroepen – en aangesloten bij de belevingswereld van de jongere. De les kan in kleine en 

grote groepen worden gegeven.  

 

Het programma raakt veel thema’s, waarover een separate voorlichting gegeven zou kunnen worden. Dit is 

zichtbaar in de onderstaande afbeelding.  

 

De kracht van het #Alertprogramma is dat vele losse brokken kennis bij jongeren in een totaalverband worden 

geplaatst. Dit krijgen we ook terug van de jongeren.  

 

Incidenteel sluit een jongere aan, die jarenlang gesloten heeft gezeten (ervaringsdeskundige). Dit is een mooie 

aanvulling – echter geen vervanging van het programma. De les zou aangevuld kunnen worden met 

bijvoorbeeld de aanwezigheid van de drugscontainer, de escaperoom Foute centen, het spel Strijden of 

snitchen, of aanvullende opdrachten (zoals Tieners achter tralies).  
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Preventie en signaleren: input voor interventie en repressie 

 

De preventieve programma’s, zoals middelengebruik en het #Alertprogramma zetten ook in op het leren 

signaleren van risicovol gedrag bij jongeren door docenten en ouders. Hierdoor kan vroegtijdig input geleverd 

worden voor groepsgerichte en individuele jeugdaanpak. Deze aanpak is lokaal georganiseerd en kent een 

escalatiemogelijkheden zoals het Veiligheidshuis of Rising Stars.  

 

Positionering #Alertprogramma: 

- eerste basis van bewustwording 

- inzetten op inzicht in context van criminaliteit 

- opvolging van individuele weerbaarheidsprogramma’s 

- indien groot deel van de doelgroep al betrokken is in de criminaliteit, wordt geadviseerd ook gebruik te 

maken van kleinschalige interventies met bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen.  

 

Lesmateriaal is beschikbaar voor docenten voor borging in curriculum 

Introductie van programma is kosteloos.  

 

 

 

 

Meer info over het programma: 

www.leerlingalert.nl 

 

http://www.leerlingalert.nl/
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