
Wat is Kapot Sterk?

Waarom is Kapot Sterk gestart?

‘Kapot Sterk’ is een preventief onderwijsprogramma voor leerlingen van groep 7
en 8. Met het programma willen gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) de
jonge jeugd weerbaarder maken tegen de verleidingen uit de (drugs)criminaliteit,
zodat zij hun dromen en ambities kunnen verwezenlijken.

Jongeren komen soms al heel jong in aanraking met (drugs-)criminaliteit, bijvoorbeeld
doordat ze opgroeien in een omgeving waarin het handelen in drugs stoer of zelfs normaal is,
het zien op straat of omdat ze worden gevraagd om eraan deel te nemen. Met Kapot Sterk
willen de veiligheidspartners bij kinderen op jonge leeftijd een begin maken met het bouwen
aan weerbaarheid tegen de invloed van drugscriminaliteit. En dat in een voor hen vertrouwde
setting van de school. Daarnaast richt het programma zich op een eerste positieve
kennismaking van de kinderen met politie, OM, Halt en Jongerenwerk.

FAQ

Kinderen van basisschool weten na Kapot Sterk beter wat de verleidingen zijn van
(drugs)criminaliteit en hoe ze deze kunnen herkennen en bespreekbaar kunnen
maken. Belangrijk is deze fase van hun ontwikkeling, ook aan de vooravond van het
voortgezet onderwijs waarin ze in een nieuwe sociale setting belanden. Daarnaast
weten ze beter hoe groepsdruk werkt, welk effect groepsdruk heeft en wat de
consequenties zijn van bepaalde keuzes. Maar ze hebben ook de handvaten om hun
dromen en ambities na te jagen.

Les 1
Wat is (drugs)
criminaliteit?

Deze les staat in het
teken van de thema's
drugscriminaliteit en

veiligheid. Welke
signalen in de wijk

vallen hen op en hoe
denken zij hierover?

Hoe zien de lessen eruit?

Wat zijn de kosten?

In de lessen komen onder andere aan bod wat de consequenties van een criminele loopbaan zijn, hoe je
groepsdruk kan weerstaan, hoe je soms subtiele ronselpraktijken herkent, maar ook waar de kinderen
zelf van dromen en wat ervoor nodig is om die dromen waar te maken. De lessen worden onder andere
gegeven door ‘hoofdrolspelers’ die ervaring hebben met verschillende kanten van de aanpak, zoals een
officier van justitie, wijkagent, jongerenwerkers, HALT-medewerkers en positieve rolmodellen uit de wijk.
De lessen worden aangevuld met discussieopdrachten waarin ruimte is voor verdieping, door het spelen
van de escaperoom ‘Foute Centen’ en rollenspellen. Ondertussen leren wij ook wat het beste aansluit bij
de kinderen en kunnen het programma daarop aanpassen.

Wat weten kinderen als ze hebben
deelgenomen aan Kapot Sterk?

Les 2
Verleidingen &

Groepsdruk

In deze les gaat Halt
in op de mogelijke

verleidingen en hoe je
deze kan herkennen.
Ook wordt het effect

van groepsdruk
besproken.

Jongeren
werk

Credible
Messengers

Les 3
Het maken van

keuzes

Les 4
De escaperoom
 Foute Centen

Les 5
Dromen &
Ambities

De officier van justitie
vertelt aan de hand
van waargebeurde

verhalen de kracht van
het maken van

keuzes.

Een spannende
escape room wordt

gespeeld waarin
kinderen worden

geconfronteerd met
klusjes waarmee ze

"Foute Centen"
kunnen verdienen.

In de laatste les
hebben we het over
dromen en ambities.
Credible messengers
vertellen over hoe zij

hun dromen en
ambities waar hebben

gemaakt.

De kosten zijn variabel en verschillen per gemeente. Het programma vraagt om inzet
van lokale partijen. Daarnaast worden er ook credible messengers ingezet. Het kan
zijn dan zij dit vrijwillig doen of voor een (kleine) bijdrage. Daarnaast kunnen er kosten
zijn voor het organiseren van de kick-off of de laatste les op een bijzondere locatie. Tot
slot krijgen de kinderen een trofee uitgereikt met de tekst "Ik ben Kapot Sterk". Dit
kost ongeveer 4 euro per leerling. 

Het grootste verschil is dat wij echt de jongere generatie willen bereiken. Op de
basisschool zijn de kinderen meer ontvankelijk voor de invloed van school en
ouders en minder voor de invloed van peers. Op de middelbare school is dit
omgedraaid. Dus groep 8 is volgens ons het moment om de weerbaarheid te
vergroten.

Waarin verschilt Kapot Sterk met andere
projecten die gedaan zijn op het gebied van
ondermijning?

Wat maakt dat scholen hieraan
moeten deelnemen?

Staat jouw vraag er niet tussen en/of je wilt meer informatie over het

programma?

Neem dan contact op met Martijn Mulder, projectleider Kapot Sterk

martijn.mulder@riec-mn.nl 

06-39087385

De problematiek verschilt per wijk en gemeente. Maar Kapot Sterk is juist een
programma met de focus op dromen en ambities en het weerstaan van
verleidingen die de dromen en ambities kunnen bedreigen. De verleidingen zijn dus
variabel en dus kan een gemeente Kapot Sterk ook aanpassen naar de lokale
problematiek. De kernpunten blijven hetzelfde: positieve insteek, integraal werken
en maatwerk.


