
 

 

Doel van de spreekuren 
In samenwerking met de gemeente, het onderwijs, 
leerplicht, zorg en de politie effectief gebleken onderdelen 
uit de Halt-straf (pedagogische interventie) 
preventief inzetten om grensoverschrijdend gedrag 
op scholen tegen te gaan. 
De Halt-interventie kan bijvoorbeeld ingezet worden 
om (voorwaardelijke) schorsing te voorkomen. 
Ook kan aangifte bij de politie soms voorkomen worden 

door een preventieve Halt-interventie op te leggen.  

Waar nodig leerlingen in contact te brengen met Sociaal 

wijkteam / jongerenwerk, Novadic-

Kentron(Alcohol/drugs/game/verslaving), GGD. 

Halt schoolspreekuur Het Warandecollege 
 
Jongeren worden steeds vaker de klas uitgestuurd of geschorst in het onderwijs. Dit is echter vooral een disciplinerende 

maatregel. Op Het Warandecollege proberen we op een andere manier te werken met jongeren en mikken we juist op 

inzicht en normbesef. Het Halt schoolspreekuur is een aanvulling op onze manier van werken. 

 

Wat zet Halt in? 
De effectief gebleken onderdelen uit de Haltinterventie:     
• Reflecteren op het incident en bewustwording van de 
gevolgen van gedrag. 
• Excuus en herstel. 
• Betrekken ouders en docenten. 
• Aanleren en versterken sociale vaardigheden. 
• Opdrachten die leerlingen thuis of op het spreekuur 
maken. Bijvoorbeeld over omgaan met agressie of 
het herkennen van risicovolle situaties, zoals 
groepsdruk. 
Type incidenten 
• Fysieke agressie 
• Verbale agressie 
• Bedreiging 
• Spullen stukmaken 
• Met spullen gooien 
• Schelden I grof taalgebruik 
• Te laat komen en schoolverzuim 
• Digitaal grensoverschrijdend gedrag 
  zoals sexting. 
• Etc.  
Halt houdt op school spreekuur waar leerlingen naar 
verwezen worden voor incidenten waarbij sprake is van 
grensoverschrijdend gedrag. Halt maakt hierbij gebruik 
van haar ervaring en expertise in het strafrecht. 
Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun daden. 
Bij het Halt-spreekuur krijgen ze de kans om recht te 
zetten wat ze verkeerd hebben gedaan. Door te leren 
van hun fouten, voorkomen ze dat ze opnieuw in de 
problemen komen. 
 
 



 

 

 
 
 
Voorbeeld 1 vechtpartij 
Al het hele schooljaar rommelt het tussen een aantal 
jongens uit twee klassen. Op de sportdag van de school 
komt het tot een uitbarsting. Er breekt een massale 
knokpartij uit tussen de jongens. De politie contactpersoon 
benadert Halt met de vraag wat er mogelijk is. 
De Halt-medewerker stelt een herstelgericht traject 
voor om de relaties tussen de jongens te verbeteren. 
Naar aanleiding van dit traject komt naar voren dat twee 
jongens behoefte hebben aan extra hulp. Halt zorgt 
ervoor dat deze twee jongens bij een hulpverlenende 
instantie terecht kunnen. 
Voorbeeld 2 sexting 
In klas 3d van het VMBO heeft Roel een naaktfoto 
van zijn ex-vriendin in de klasse-app verspreid. 
In overleg met alle betrokkenen gaat Roel in gesprek 
met een Halt-medewerker op het spreekuur. Ook 
vindt er een gesprek plaats tussen Roel en het 
slachtoffer. De school organiseert samen met de 
Halt-medewerker bijeenkomsten met de klas om 
over het incident te spreken. 
Voorbeeld casus 3 bedreiging 
In de eerste klas van het speciaal onderwijs heeft 
Melanie een incident veroorzaakt. Op maandagochtend 
liep het zo erg uit de hand dat ze dreigt te steken met 
een schaar. In overleg met de school en haar ouders 
komt Melanie wekelijks op het spreekuur. Hier ziet zij 
de consequenties van haar daden in en bedenkt zij 
alternatieven om haar boosheid te uiten. 
 
 


