Aanpak risicojeugd en jeugdgroepen

SCHOOL IS DE VINDPLEK VOOR
LEREN EN LEVEN
De school is een leefklimaat waar kinderen en jongeren veel tijd doorbrengen in hun vormende
jaren. Het is ook een plek waar meer gebeurt dan het leren van theorie- en praktijkkennis; zo geven
jongeren zelf aan. Het onderwijs is dan ook een belangrijke partner als het gaat om de aanpak
risicojeugd en jeugdgroepen. Maar scholen zijn niet hoofdverantwoordelijk en dat kan dilemma’s
opleveren. Deze infosheet biedt een helpende hand om hiermee om te gaan.
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Volgens de jongeren zijn veel leerlingen in
het bijzonder onderwijs onnodig aangemerkt
als iemand met een ‘beperking’ of een
‘gedragsstoornis’.

‘Regels zijn regels, maar het is voor mij echt de
toon die de muziek maakt’
Nieuwsgierig naar de volledige opbrengst van
deze Denktank ‘onderwijs en problematische
jeugdgroepen’? Lees het verslag op
www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/denktanks.

Deze infosheet kwam tot stand in samenwerking met Jan Dirk de Jong
van Rebond en het Programma Risicojeugd en Jeugdgroepen van het
ministerie van Veiligheid en Justitie.
Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt
bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiekprivate samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en
kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.
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