
Voorlichting Jeugdcriminaliteit 
Uw zoon of dochter krijgt binnenkort op school de voorlichting ‘Jeugdcriminaliteit’ van Halt of heeft deze kort 
geleden gehad. Hieronder vindt u informatie over waarom Halt deze voorlichting geeft, wat de voorlichting  
inhoudt en wat u zelf kunt doen.

Waarom deze voorlichting? 
Halt heeft de wettelijke taak een passende correctie  
te geven op beginnende jeugdcriminaliteit. Ruim 40 
procent van alle jongeren van 12 tot 18 jaar die de politie 
aanhoudt, wordt naar Halt gestuurd. Jaarlijks worden 
zo’n 17.000 jongeren naar Halt verwezen. Het gaat dan 
vaak om winkeldiefstal; maar ook verstoring van de 
openbare orde, vernielingen en spijbelen zijn delicten 
die we regelmatig zien bij Halt. 
Het merendeel van de jongeren heeft dit gedaan in 
groepsverband of onder groepsdruk. Ook zien we vaak 
dat jongeren niet beseffen wat de gevolgen van hun 
gedrag zijn voor anderen. Daarom besteden we in de 
voorlichting Jeugdcriminaliteit juist aan die twee  
zaken aandacht.

Dat jongeren vaak de gevolgen van hun gedrag niet 
overzien heeft te maken met de ontwikkelingsfase 
waarin ze zitten. Ook zijn ze extremer in hun gedrag  
dan volwassenen. Jongeren zijn nog heel erg bezig  
met het ontwikkelen van een eigen identiteit en het los 
komen van hun ouders. Ze zoeken daarbij vaak steun  
bij leeftijdsgenoten omdat die hetzelfde doormaken. 
Jongeren willen daarom graag bij een groep horen. 
Hierin gaan ze soms te ver en doen ze dingen die 
strafbaar zijn. Omdat Halt wil voorkomen dat jongeren 
over de schreef gaan, geven we op scholen voorlichtin-
gen en ouderbijeenkomsten over jeugdcriminaliteit.
 

Waar gaat de voorlichting over? 
In de voorlichting gaan we met de leerlingen uitzoeken 
wat jeugdcriminaliteit nu eigenlijk is. We bespreken 
daarvoor een aantal waargebeurde verhalen van 
jongeren die bij Halt zijn geweest. Met de leerlingen 
zoeken we uit waarom deze jongeren strafbare feiten 
hebben gepleegd. Stoer doen, verveling en boosheid  
zijn door jongeren veelgenoemde redenen. 
Door de voorlichting komen de leerlingen erachter  
wat de gevolgen zijn geweest voor zowel de jongeren  
als voor de andere betrokkenen, zoals de ouders of  
het slachtoffer. 

Wat kan ik doen?
Opgroeiende jongeren hebben behoefte aan grenzen. 
Het is belangrijk dat ouders duidelijk aangeven welk 
gedrag zij niet accepteren. Maar alleen iets verbieden 
heeft geen zin: bespreek met uw kind hoe hij of zij het 
beter kan doen. Jongeren leren meer van een goed 
voorbeeld dan van alleen horen dat iets fout is. Doet  
uw kind iets wat u niet prettig vindt? Zeg dat, maar  
leg de nadruk op welk gedrag u juist wel waardeert.  
Zo helpt u uw kind om het een volgende keer anders  
aan te pakken.
U kunt uw kind ook vragen naar de Halt-voorlichting  
die het heeft gehad. Vraag uw kind bijvoorbeeld wat  
het meeste indruk heeft gemaakt en waarom.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onderwerp?  
Kijk dan op www.halt.nl/opvoeders.
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