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Taal, rekenen en ondermijning
Een evaluatie en inventarisatie van scholenprogramma's die jongeren 

weerbaarder willen maken tegen ondermijning 

De inventarisatie heeft als doel
overzicht te bieden welke
scholenprogramma's draaien
en op welke gebieden behoefte
is aan  de ontwikkeling van een
nieuw programma

De evaluatie heeft als doel
inzicht te verkrijgen in welke
elementen van de programma's
volgens jongeren, docenten en
initiatiefnemers  bevorderend
en belemmerend werken

DOELEN

STEP 01: 
INVENTARISATIE

STEP 03: 
EVALUATIE

STEP 02: SELECTIE 
SCHOLENPROGRAMMA'S

VERLOOP ONDERZOEK

Houd de gepresenteerde lijst met scholenprogramma's up-to-date en 
stel deze beschikbaar aan een breder publiek

AANBEVELINGEN

HOUD DE LIJST MET SCHOLENPROGRAMMA'S UP-TO-DATE

CREËER EEN NETWERK EN GEZAMENLIJKE LESPAKKETTEN
Voer netwerksessies uit belanghebbenden op zowel regionaal als landelijk 
niveau. Zorg daarnaast voor samenwerking tussen scholenprogramma's. 
Combineer scholenprogramma's en biedt deze aan als pakketdeal aan scholen

VORM EN INHOUD VAN DE SCHOLENPROGRAMMA'S
Start met scholenprogramma's begin groep 7. Op de basisschool is het goed om 
vaardigheden te leren en ze kennis te laten maken met ondermijning. Op de 
middelbare school dient dieper in te gaan op de consequenties en de signalen,

EISEN AAN DE UITVOERDERS

VERVOLGONDERZOEK

Voor de beste werking moeten externe uitvoerders gebruikt worden, die deskundig 
zijn. Het werkt extra bevorderend als de uitvoerders uit dezelfde regio komen als 
waar het scholenprogramma gegeven wordt 

Voor vervolgonderzoek is aan te bevelen onderzoek uit te voeren naar een gerichte 
communicatiestrategie om scholen te benaderen. Daarnaast is effectonderzoek 
naar de effectiviteit van de scholenprogramma's noodzakelijk

RESULTATEN EN CONCLUSIES

Uit de inventarisatie volgt dat momenteel 11 scholenprogramma's worden 
uitgevoerd.  De  scholenprogramma's bestaan over het algemeen uit wee delen:
>  in een actief deel: waarin de leerlingen op een interactieve manier aan de slag 
gaan met het onderwerp
> een klassikaal deel: waarin met de leerlingen wordt gesproken over het 
onderwerp

Criminele Aanwas
Kapot Sterk
#Leerlingalert

Wat hebben de leerlingen geleerd?

N.a.v. deze resultaten kan gesteld 
worden dat alle scholenprogramma's 
hun eigen leerdoelen bereiken

BEVORDERENDE & BELEMMERENDE 
FACTOREN

gebruik concrete voorbeelden
betrekken jongeren
concrete doelen stellen

culturele en regionale verschillen

> meest benoemde bevorderende factoren

> meest benoemde belemmerende factoren

MENING DOCENTEN
ALGEHEEL BEELD

De docenten waren over het
algemeen positief, omdat de les
goed aansluit bij de leerlingen en de
uitvoerders deskundig waren. Een
terugkomend punt wat zij benoemen
is dat een klas soms een té grote
groep is om alle leerlingen te
bereiken.


