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Voorlichting de kosten van snel geld verdienen
Weerbaar tegen ondermijning
Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat het vaak ook. Jongeren komen makkelijk in de verleiding om
snel geld te verdienen of even een vriend te helpen, maar staan niet stil bij de gevolgen. In deze voorlichting
leren leerlingen van het voortgezet onderwijs over de gevaren en gevolgen van ondermijnende criminaliteit
en worden hen handelingsperspectieven aangereikt.

Achtergrond
De les ‘de kosten van snel geld verdienen’ is
ontwikkeld vanuit de behoefte om ondermijnende
criminaliteit bespreekbaar en zichtbaar te maken.
Leerlingen hebben vaak geen besef van de wereld
die hierachter schuilgaat, hoe gemakkelijk je er in
rolt en hoe moeilijk het is om er weer uit te
stappen.

Voorbereiding vooraf

Doel

Om de voorlichting goed uit te kunnen voeren
hebben we een digibord en een goedwerkende
internetverbinding nodig. Daarnaast is het
belangrijk dat er audioapparatuur is aangesloten
(voor het geluid bij de film). Wanneer het niet
mogelijk is om dit beschikbaar te stellen, horen wij
dat graag op tijd zodat we op zoek kunnen naar
een oplossing.
Zijn er specifieke dingen waar de Haltmedewerker
aandacht aan kan geven in de voorlichting? Geef
die dan vooraf door.

Leerlingen leren in deze les over de wereld die
schuilgaat achter georganiseerde ondermijnende
criminaliteit. De les maakt leerlingen via verschillende
interactieve werkvormen bewust van de risico’s en
gevolgen die ondermijnende criminaliteit met zich mee
brengt en wat zij kunnen doen om hier uit te blijven. De
les is preventief van aard, maar biedt ook handvatten
voor jongeren die al in deze wereld verstrikt zijn
Vragen of opmerkingen?
geraakt.
Voor meer informatie over deze les kunt u terecht
bij de Halt-medewerker die bij uw school
Inhoud
betrokken is. Ook kunt u bellen naar 088-115 35 00
In deze les staat de dialoog over het onderwerp
of een mail sturen naar info@halt.nl. U kunt ook
centraal. De les start met een experiment waarin de
contact opnemen met de betreffende
leerlingen zien en ervaren hoe gemakkelijk je geronseld
relatiemanager van uw gebied (ga naar
kunt worden. Daarna bekijken en bespreken we met de
www.halt.nl/over-halt/organisatie).
klas een stuk van de film ZICHT – een film over jongeren
in de georganiseerde criminaliteit – en leggen we de
leerlingen een aantal stellingen voor waar zij met hun
telefoon anoniem antwoord op kunnen geven. We
sluiten de les af met preventieve tips en handelingsperspectieven.

