
Voorlichtingen voor het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

Iedere jongere verdient een kansrijke toekomst. Halt geeft voorlichtingen die ingezet kunnen worden om ongewenst 
gedrag, zoals agressie, overlast, sexting, (online) pesten, cybercriminaliteit en schoolverzuim, bespreekbaar te 
maken in de klas. Om ouders te betrekken, kan Halt een ouderbijeenkomst verzorgen. Hierin geven we ouders 
inzicht in het gedrag van jongeren en bespreken we hoe u in gesprek kunt gaan met uw kind over de thema's van de 
voorlichtingen.

Daarnaast kan Halt-spreekuren en Agressie Regulatie Training (ART) inzetten bij u op school. In deze preventieve 
activiteiten maken we gebruik van succesvolle onderdelen uit de Halt-interventie.

Invloed van de groep
Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor 
groepsinvloed. Ze zoeken steun bij 
leeftijdsgenoten en willen graag bij een groep 
horen. Jongeren hebben vaak geen idee wat de 
gevolgen van hun gedrag zijn voor zichzelf, maar 
ook voor anderen in hun omgeving. In de 
voorlichting zoeken we met de leerlingen uit wat 
invloed van de groep betekent en hoe ze hiermee 
kunnen omgaan.

Jeugdcriminaliteit
Jongeren kunnen sterk uiteenlopende redenen hebben om over 
de schreef te gaan. Stoer doen, verveling en boosheid zijn 
veelgenoemde redenen voor jongeren om strafbare feiten te 
plegen. Het doel van de voorlichting Jeugdcriminaliteit is om 
leerlingen bewust te maken van de gevolgen van crimineel 
gedrag voor daders én slachtoffers.

Gedrag online
Jongeren hebben niet altijd door waar hun 
digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets 
onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan 
het zelfs strafbaar zijn. Tijdens de voorlichting 
praten we met kinderen over wat zij online doen 
en geven we tips voor ‘veilig internetten’. 
Leerlingen leren hoe zij kunnen voorkomen dat ze 
in een strafbare situatie terecht komen.

Tolerantie en respect
Als we op een prettige manier met elkaar willen samenwonen en 
leven, moet iedereen zijn leven op zijn eigen manier kunnen 
invullen. We houden rekening met elkaar en gaan in gesprek 
over overtuigingen en belevingen. In de les leren jongeren over 
het belang van tolerant en respectvol gedrag en hoe zij met 
elkaar om kunnen gaan. We geven informatie over de regels van 
de wet en de gevolgen van wetsovertreding. Samen 
onderzoeken en reflecteren we hun gedrag aan de hand van 
casustiek. Jongeren leren hoe belangrijk tolerant en respectvol 
gedrag is in hun omgeving, online en op straat.

Online fraude
Jongeren kunnen makkelijk in de verleiding komen om snel geld 
te verdienen en mee te werken aan online fraude.  In de les willen 
we leerlingen bewust maken van de risico`s van online fraude en 
cybercriminaliteit. Wat mag je online wel en niet doen? We gaan 
in op de gevolgen voor slachtoffers, daders en de omgeving. We 
helpen de leerlingen om online fraude en cybercrime te 
herkennen en voorkomen.

Wapens en geweld
Hoewel wapens verboden zijn, komen wapenbezit, geweld- en 
steekincidenten onder jongeren steeds vaker voor. Om deze 
zorgelijke trend tegen te gaan, geeft Halt voorlichtingen waar 
wordt ingezoomd op de risico’s en gevolgen van wapenbezit. 
Leerlingen worden in deze les bewust gemaakt van de 
strafrechtelijk gevolgen van wapenbezit en -gebruik. Belangrijk is 
dat jongeren na deze les beseffen dat wapenbezit niet normaal is 
en dat ze niet alles moeten geloven wat er op sociale media te 
zien is.



De kosten van snel geld verdienen (weerbaar 
tegen ondermijning)
Jongeren komen makkelijk in de verleiding om 
snel geld te verdienen of even een vriend te 
helpen, maar ze staan niet stil bij de gevolgen. In 
samenwerking met de taskforce RIEC 
Brabant/Zeeland heeft Halt een voorlichting 
ontwikkeld met als doel jongeren weerbaarder te 
maken tegen ondermijning.
De les start met een experiment waarin de 
leerlingen zien en ervaren hoe gemakkelijk je 
geronseld kunt worden. Jongeren leren over de 
risico’s en gevaren van ondermijnende 
criminaliteit en krijgen handvatten om zich 
weerbaar op te stellen. 

Sexting education
Sexting is aan de orde van de dag. Je kunt het zien 
als een onderdeel van de seksuele ontwikkeling 
van jongeren. Maar het is belangrijk dat jongeren 
weten wat de spelregels zijn. Tijdens de les Sexting 
Education leren de leerlingen het verschil tussen 
sexting en ongewenste sexting. Door dit 
onderscheid duidelijk te maken willen we victim
blaming tegengaan en jongeren leren dat het 
ongevraagd doorsturen van naaktfoto’s en 
filmpjes niet oké en zelfs strafbaar is. Het doel van 
de voorlichting is om jongeren te stimuleren 
weloverwogen keuzes te maken over hun online 
gedrag, door hen bewust te maken van de 
mogelijke gevolgen.

Informatie en contact
Wilt u meer weten over de voorlichtingen  van 
Halt, kijk dan op halt.nl of neem telefonisch 
contact op via 088 115 35 00.

Agressie Regulatie Training op scholen 
Een ART-traject is een groepsinterventie voor maximaal 6 
leerlingen met externaliserend agressief probleemgedrag. De 
ART-training richt zich specifiek op het verkrijgen van inzicht in 
de eigen boosheid en agressie. De training  biedt de jongeren
handvatten hoe ze hiermee om kunnen gaan, onder andere 
door het versterken van sociale vaardigheden. De training is 
effectief in het verbeteren van de zelfcontrole in situaties die 
boosheid oproepen en is erkend door het NJi.

Het Halt-spreekuur 
Wanneer jongeren norm- of grensoverschrijdend gedrag 
vertonen kan het Halt schoolspreekuur worden ingezet. Dit 
houdt in dat een Halt-medewerker op gezette tijden in de 
school aanwezig is om op maat preventieve interventies in te 
zetten. Hierbij maken we gebruik van bewezen werkzame 
elementen uit de Halt-interventie, zoals het voeren van een 
herstelgesprek. In het spreekuur leren jongeren van hun fouten 
en krijgen zij de kans om deze recht te zetten. Halt investeert in 
de sociale weerbaarheid van jongeren en draagt daarmee bij 
aan een veiliger schoolklimaat. 

Overlast rond de jaarwisseling
Tijdens de voorlichting Overlast rond de 
jaarwisseling leren jongeren wat de invloed is van 
vrienden bij de jaarwisseling. We informeren de 
leerlingen over verschillende overlastsituaties en 
de gevolgen van hun gedrag voor henzelf, maar 
ook voor een ander. Ook bespreken we de regels 
rondom vuurwerk. In de voorlichting leren 
jongeren bewuster keuzes te maken om bij te 
dragen aan een veilige jaarwisseling.


