
Weerbare Wijk Overvecht 

Grenzen stellen, perspectief bieden 

 

LESPROGRAMMA ‘KAPOT STERK’ GESTART OP 
MATTHEUSSCHOOL 
De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen de komende maanden 5 lessen over verleiding, 
groepsdruk en dromen & ambities. Het doel van dit programma is om met jongeren 
gesprekken te voeren over verleiding, wat de gevolgen zijn van verkeerde keuzes maken en 
te helpen om hun dromen en ambities te volgen door de weerbaarheid te vergroten. 
 

In september was de startbijeenkomst 
van het programma Kapot Sterk op de 
Mattheusschool. In wijken als Overvecht 
liggen veel verleidingen op de loer voor 
jongeren die hiermee denken snel geld te 
kunnen verdienen. De Gemeente Utrecht 
heeft onlangs de nota: ‘Grenzen stellen, 
perspectief bieden’ gepresenteerd. 
Hierin staat omschreven dat de 
gemeente de komende jaren veel meer 
investeert in preventie. Samen met 
verschillende partners in en uit de wijk 
gaan we aan de slag om de weerbaarheid 
van de inwoners te vergroten.  
 

Het is daarom belangrijk om het moment 
waarop kinderen de verkeerde keuzes kunnen gaan maken voor te zijn. Uit onderzoek blijkt dat 
kinderen tussen 10 en 12 jaar gevoelig zijn voor verleidingen. Daarom ligt de focus op deze doelgroep. 
. 
 
In samenwerking met de politie is er een speciaal lesprogramma ‘Kapot Sterk’ opgezet. Dit is een 
lesprogramma waarin thema’s als veerkracht, verleidingen en positiviteit centraal staan. Dit 
programma maakt kinderen bewust van en weerbaarder tegen verleidingen. Ook maakt het kinderen 
bewust van de kracht van hun eigen keuzes: zij bepalen welke dromen ze najagen en hoe ze dit doen. 
 
Gastsprekers 
De 5 lessen van Kapot Sterk worden 
verzorgd door gastsprekers vanuit 
verschillende organisaties. 
De eerste les wordt gegeven door een 
wijkagent en gaat over wat criminaliteit nu 
precies is. De 2e les wordt gegeven door 
een medewerker van HALT en heeft als 
thema ‘verleidingen’ en wat groepsdruk 
hierin doet. In de 3e les komt een officier 
van justitie van het Openbaar Ministerie 
meer vertellen over de invloed en 
gevolgen van het maken van “verkeerde” 
keuzes. Tijdens de 4e les gaan de leerlingen 
een spel spelen in de vorm van een 
Escaperoom.  
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Dit spel wordt begeleid door medewerkers van DOCK en JoU Jongerenwerk en vraagt van leerlingen 
dat ze goed moeten samenwerken. Na afloop gaan de jongerenwerkers hierover nog met de leerlingen 
in gesprek. 
De 5e en afsluitende les gaat over dromen en ambities. Deze les zal op een speciale locatie plaatsvinden 
waar rolmodellen uit de wijk met de leerlingen in gesprek gaan over hoe belangrijk het is om dromen 
en ambities te hebben en deze ook na te jagen. Dit doen zij door hun eigen ervaringen als voorbeeld 
te nemen. 
 
Kapot Sterk 
Kapot Sterk is onderdeel van hetprogramma ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’. Vanuit de afdeling 
Openbare Orde en Veiligheid zal de komende jaren meer  ingezet worden op het vergroten van de 
weerbaarheid, waarbij onderwijs en alle organisaties die nu in Kapot Sterk een gastles verzorgen, 
belangrijke samenwerkingspartners zijn. 
We willen gezamenlijk nog meer inzetten op preventie en het voorkomen dat jongeren kiezen voor 
een criminele loopbaan. Een belangrijk speerpunt binnen Kapot Sterk is om het hierbij juist te hebben 
over dromen en ambities. We streven ernaar om met een zo positief mogelijke insteek  jongeren te 
helpen.  
 
Meer informatie (plaatsen als kadertekst)  
Wil je meer weten of heb je vragen over andere initiatieven rondom veiligheid in de wijk? Neem dan 
contact op met: <aanvullen Sanne> 


