
OVER ONS

Kapot Sterk is een initiatief van de politie en 
wordt ondersteund door verschillende partners. 
Samen geven ze invulling aan het programma. 
Gezamenlijk gaan we actief met achtstegroepers 
aan de slag op de plek waar ze thuis zijn; de  
wijk waarin ze wonen, spelen en naar school 
gaan. Met de wens ze te ondersteunen in  
het maken van eigen keuzes, ongeacht  
verleidingen en meningen van anderen. 

Vragen over het programma?  
Neem dan contact op met  
Maryam el Rahmouni (m.el.rahmouni@riec-mn.nl)

OVER KAPOT STERK

Kapot Sterk is een programma waarin je  
samen met je klas een schooljaar lang  
verschillende lessen volgt. Over dromen,  
verleidingen en kracht. Over jezelf zijn,  
je hoofd koel houden en samenwerken  
met anderen. 

Wat betekent ‘succes’ voor jou en welke  
dromen horen daarbij? We denken samen na 
over de manier waarop je jouw doel bereikt. 
Ook staan we stil bij afleidingen en verleidingen 
die je onderweg tegenkomt. En wie je om hulp 
vraagt als je het even niet meer ziet zitten. 

Je leert door te luisteren en praten, en  
vooral ook door te doen. Zo maak je kennis  
met de kracht, maar ook met de gevolgen  
van je eigen keuzes. 

Best handig om mee te oefenen voor  
je volgend jaar naar de middelbare 
 school gaat. Waar alles nieuw en  
onbekend is. Maar wie je vrienden  
straks ook zijn, bij welke groep je  
ook hoort. Of je nu dezelfde  
woorden gebruikt of dezelfde 
dingen kapot goed vindt 
(of niet); je weet  
straks hoe je je 
eigen weg kiest.



KAPOT STERK

Als jij straks naar de middelbare  
school gaat, ben je ‘Kapot Sterk’:  
je kiest je eigen weg, durft te dromen en  
weet hoe je omgaat met verleidingen. Maar ook 
bij wie je terecht kunt wanneer je even niet zo  
stevig in je schoenen staat. Hoe je Kapot Sterk 
wordt, leer je dit schooljaar samen met  
je klasgenoten.

AFTRAP • 
SEPTEMBER

Tijdens de aftrap hoor je  
wat we dit jaar gaan doen.  
Ook vertellen Redouan El Yaaobi en 
Mohamed Hedi over hun dromen 
en welke verleidingen zij tegen zijn 
gekomen.

KAPOT sterk • SEPTEMBER

De wijkagent gaat samen met jullie het hebben over 
het programma Kapot Sterk. Welke verleidingen 
komen jullie tegen? Wat zijn jullie dromen en hoe groei 
je hier naartoe?

BUITEN HET PROGRAMMA

Kapot Sterk speelt zich af in het  
schooljaar 2021-2022. Het programma  
bestaat uit verschillende lessen, opdrachten  
en videoboodschappen. De lessen vinden  
plaats onder schooltijd.  

verleidingen • OKTOBER

Verleidingen liggen altijd op de loer, maar herken je 
ze ook? In deze les leer je verleidingen spotten als een 
pro. Ook krijg je handige trucs om  
ze te weerstaan.

de kracht van keuzes • 
NOVEMBER

Als je ouder wordt kan je weleens voor 
lastige keuzes komen te staan. Vooral als 
groepsdruk een rol speelt. Je krijgt handige 
tools mee over hoe je de juiste keuze kan 

Foute Centen • NOVEMBER

We spelen de escaperoom “Foute Centen” onder 
begeleiding van Jongerenwerk. In de  spannende 
escaperoom worden jongeren geconfronteerd met 
klussen waarmee ze snel geld kunnen verdienen, 
maar ze leren ook inzien dat er een hele criminele 
wereld achter deze klussen schuilgaat.

kapot goede droom • 
DECEMBER

We gaan met het hebben over 
dromen en ambities met Redouan El 
Yaakoubi en Mohamed Hedi


