De kosten van
snel geld verdienen
weerbaar tegen ondermijning
Jongeren laten zich makkelijk verleiden tot snel geld verdienen. Ze staan niet stil bij de risico’s en
de gevolgen van betrokkenheid bij ondermijnende criminaliteit. Halt biedt samen met Noord-Holland Samen Veilig de voorlichting ‘De kosten van snel geld verdienen’ om jongeren van het
voortgezet onderwijs en (V)MBO bewust te maken van de risico’s.

Inhoud van de voorlichting

Wat zeggen de jongeren?

De Halt-medewerker vraagt aan een leerling voor in
de klas of hij een pakketje aan die ene leerling achterin
het lokaal wil geven. Als vergoeding krijgt hij/zij een
Mars. Even naar achter lopen om iets af te geven?
Tuurlijk, geen probleem. Maar wist je wel wat er in
het pakketje zat? Zonder te willen en te weten ben je
opeens betrokken bij criminele activiteiten!

In de pilot-lessen werden de reacties van jongeren
gemeten:
• 97% van de leerlingen vindt het nuttig dat de les
wordt gegeven.
• 47% bespreekt de les met de ouders.
• 85% weet beter wat de risico’s zijn van meedoen
in de criminele wereld.
• 75% heeft geleerd dat snel geld verdienen
meestal illegaal is.

Zo openen we onze nieuwe les ‘De kosten van snel geld
verdienen’. Jongeren in de klas schrikken van het
gemak waarmee zij geronseld kunnen worden.
Na de (les-)uur durende les
• weten leerlingen wat ondermijnende criminaliteit
inhoudt.,
• zijn leerlingen zich bewust van de risico’s van
ondermijnende criminaliteit.,
• weten leerlingen hoe ze moeten voorkomen dat
zij hierin zelf betrokken worden.

Leerlingen beoordelen de les met een 8,2
Docenten beoordelen de les met een 8,3

“Ik vertrouw nog
steeds mijn vrienden
maar ik ga geen rare
klusjes voor ze doen.”
- Leerling na de les
“Ik weet nu wel beter
wat niet handig is en
wat wel.”
- Leerling na de les

Reserveer kosteloos
voor uw school
Na een succesvolle ontwikkeling door HALT
en de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is de
voorlichting nu landelijk beschikbaar.
Voor scholen in Noord-Holland stelt NoordHolland Samen Veilig een gelimiteerd aantal
voorlichtingen kosteloos beschikbaar.

Voor aanmelding of
vragen, neem contact
op via:
pv.amstelveen@halt.nl

