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Woord vooraf

In de Zwolse wijk Holtenbroek is Politiekids 

een groot succes, op veel gebieden. Deze 

multiculturele wijk werd in het begin van 

de 21ste eeuw flink geherstructureerd. 

Hier wonen de meeste van de ruim 10.000 

inwoners met trots en plezier. In veel straten 

hebben de mensen goed contact met elkaar, 

bekommeren ze zich om elkaar en is er rust 

en harmonie. Toch kampt ook deze wijk met 

(ernstige) conflicten, onrust en maatschappelijke 

spanningen. Er komen grote problemen voor: 

vechtpartijen, pesterijen, treiterijen, grove taal 

van jongeren en volwassenen, intimidatie en 

onderdrukking. Deze gebeurtenissen bedrei-

gen de onderlinge contacten. Het evenwicht 

in de onderlinge contacten en het vreedzaam 

met elkaar samenleven wankelen en laat het 

onveilige gevoel groeien. 

In Zwolle beseffen we dat deze spanning een 

probleem is. Voor de wijk heeft de gemeente 

doelen benoemd die met bewoners en 

organisaties ingevuld worden. Zaken die het 

evenwicht in de wijk bedreigen, worden door 

alle betrokken organisaties bestreden.  Zaken 

die meehelpen aan het evenwicht worden 

ondersteund en zo krachtig mogelijk uitgevoerd. 

Een van de belangrijkste en succesvolste 

acties binnen de wijkopgave is het project 

Politiekids. Dat project vertaalden we in het 

Zwolse model. De omgeving waarin kinderen 

opgroeien beïnvloedt hen. Het gevaar voor 

kinderen om mee te doen met crimineel 

gedrag is groot, zeker als ze een stabiel gezin 

missen (twaalfminnerproblematiek1). 

Politiekids gebruiken we in Holtenbroek dan 

ook als beschermende aanpak. Het project 

bereikt vier dingen: het helpt flink mee aan 

een goed opvoedklimaat, het verkleint de kans 

op jeugdcriminaliteit, het helpt bewoners om 

eigen verantwoordelijkheid te nemen en het 

versterkt het netwerk van professionals in de 

wijk.

1 In Nederland groeit het probleem rondom 

twaalfminners, zie  hoofdstuk 4.

Veel inspiratie en leesplezier gewenst.

Marjolijn Offeringa, René van Rijn 

& Danny Schoenman

Om dit te bereiken is samenwerken belang-

rijk, want samen bereik je meer dan alleen.

Dankzij de combinatie van netwerk, exper-

tise en mensen met hart voor kinderen/hun 

werk ontstond een aanpak die leidde tot het 

Zwolse model Politiekids, een sterk begin… (is 

het halve werk!) 

In Zwolle zijn wijkwerkers nog steeds een beetje 

verbaasd over de resultaten die ze boeken 

met Politiekids. En dat succes delen ze graag. 

De deelnemende organisaties laten met dit 

boekje de waarde van het project Politiekids 

zien, zowel vanuit de veiligheid als vanuit de 

opvoeding. 
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inleiding

Politiekids is een idee van een Amsterdamse 

wijkagent: Jack Druppers. Zijn idee ontstond 

toen hij met kinderen een verkeerscontrole 

uitvoerde. Kinderen moesten een drukke 

weg oversteken om bij school te komen. 

De verkeerscontrole had als doel: kinderen 

bewustmaken van de gevaarlijke situatie. Op 

school, in de les, werd de situatie behandeld. 

Aan kinderen werd gevraagd: “Wat zou jij 

willen vertellen aan weggebruikers?” Door 

hierover na te denken én door de ervaring 

van de verkeerscontrole werden kinderen 

zich ervan bewust dat zij moesten opletten 

bij het oversteken. Zij beseften dat de weg 

gevaarlijk was. 

 Snel succes 
Op deze actie werd positief gereageerd door 

kinderen, weggebruikers, ouders en school. 

De gedachtesprong naar een periodiek 

project was snel gemaakt. Na een oproep 

om mee te doen aan Politiekids hoopte 

Jack op deelname van zo’n vijftien kinderen. 

Na een week waren dit er zestig! Sindsdien 

organiseert hij acties. Dat gebeurt op drie 

tijdstippen op de woensdagmiddag. De acties 

werken aan Preventie. Denk bijvoorbeeld aan: 

wijzen op verkeersveiligheid, waarschuwen 

voor zakkenrollers en aandacht geven aan 

inbraakpreventie. Zo leren kinderen snappen 

wat onveilige situaties zijn en ervaren zij dat 

ze hier wat aan kunnen doen.

 Band tussen kinderen en politie
Ook zien kinderen het werk dat de politie 

doet. Jack Druppers versterkt de relatie met 

kinderen in de wijk. Zo ervaren kinderen dat 

de politie een vriend is en niet de vijand. Deze 

verandering van houding is belangrijk en 

helpt een relatie opbouwen met jeugd en po-

litie. Dat is normaal gesproken moeilijk. Vaak 

onderdrukken acties deze leeftijdsgroepen 

(repressief) en bouwt een wijkagent moei-

zaam een relatie op. Goed bedoelde bood-

schappen of een correctie in gedrag roepen 

regelmatig vijandige reacties op. 

Dankzij Politiekids kwam Jack erachter dat 

kinderen vrijwel altijd een platform krijgen 

om anderen voor te lichten of aan te spreken. 

Een voorbeeld hiervan is een actie van 

Politiekids waarbij kinderen waarschuwden 

voor tasjesdieven. Er was een kind dat op dat 

moment een zakkenroller waarschuwde (het 

kind wist niet dat dat een zakkenroller was). 

Deze zakkenrollende jongen, in de twintig, 

was bekend bij de politie. De zakkenroller had 

oogcontact met het kind, viel stil, ging door 

zijn knieën en bedankte het kind. Jack zag 

hem met tranen in zijn ogen weglopen. 

 Kind kan ontroeren
Wetenschappelijk bewijs is dit niet, maar het 

voorbeeld maakt duidelijk dat het project 

krachtig werkt. Of de jongen hierdoor niet 

meer zakken rolt, weten we niet. Wel weten 

we dat een politieagent nooit op zo’n manier 

een volwassene weet te bereiken. 

 Bewust worden werkt
Politiekids zorgt er in ieder geval voor dat 

mensen bewust worden van (niet-)wenselijk 

gedrag, gevaarlijke situaties en het (preven-

tieve) werk van de politie. Dat geldt voor vol-

wassenen die erdoor worden aangesproken 

en voor kinderen en ouders die meedoen.

Vergroten van het bewustzijn – dat is een van 

de doelen in de Zwolse variant van Politiekids. 

Zo laten we de opvoedkundige kansen beter 

zien en zijn die kansen beter te grijpen. Door 

het project op te schrijven onderbouwen 

we ook de opvoedkundige waarde van de 

programmalijnen die hierin staan. Zo zijn die 

ook makkelijker te delen. Daarmee hopen we 

ook anderen te inspireren. En ze daarnaast 

een handvat te geven voor het neerzetten 

van een prachtig project dat meehelpt aan 

een positief opvoedklimaat voor kinderen in 

de leeftijd van 7 tot 11 jaar. 

Deze aanpak schrijven we voor medewerkers 

van de gemeente, politie, onderwijs, welzijns-

werk, kinderopvang, jeugdzorg, sportvereni-

gingen et cetera. Kortom, voor iedereen die 

met of voor kinderen werkt en op een posi-

tieve manier wil werken aan het opvoeden en 

opgroeien van kinderen en aan het leefbaar 

maken en houden van zijn wijk, dorp of stad.

Jack Druppers: 
“Kinderen krijgen 
vrijwel altijd een 

platform om anderen 
aan te spreken of 

voorlichting te 
geven”

 www.Politiekids.nl 
-> Politiekids groepen 

-> Zwolle
Facebook Politiekids Zwolle

 Zo ontstond Politiekids 

 kinderen maken anderen bewust 

 Bewuster van veiligheid en regels:

 voor wie 

  waarom een beschrijving van deze aanpak?  

  
“Spring achterop” 

 
“Nee, jouw achterlicht  

doet het niet”…. 

 

Moeder tegen zoon: 

 

Zoon:

Dan maar lopen.
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Politiekids Zwolle zoekt kinderen in de leeftijd 

van 7 tot en met 11 jaar. Waarom deze leeftijd? 

Omdat kinderen in deze leeftijd kunnen (leren) 

samenwerken. Ook zijn ze mondig genoeg 

om anderen aan te spreken en kunnen ze 

goed luisteren naar wat een ander zegt. Verder 

zien we op deze leeftijd enthousiasme over de 

politie, zijn kinderen nieuwsgierig en vinden ze 

politie stoer. Daarnaast zit deze leeftijdsgroep 

nog op de basisschool en nemen de kinderen 

dat wat ze leren weer mee naar school. Zo 

maken ze andere kinderen bewust en enthou-

siast. En zo hebben we zelfs binnen scholen 

effect op gedrag en cultuur. 

 Op zoek naar kinderen in de wijk
We kozen bewust de Zwolse wijk Holtenbroek 

voor deze pilot. Via posters en flyers met de 

oproep van de wijkagent zochten we naar 

kinderen in de wijk. Ook gaven we op drie 

scholen aan de leeftijdsgroep een introductie 

van Politiekids met daarin een oproep aan kin-

deren om zich op te geven. Wanneer kinderen 

zich opgeven is het belangrijk dat ouders 

ondertekenen en toestemming geven voor 

deelname. In het project stimuleren we ook de 

betrokkenheid van ouders. In hoofdstuk 2, fase 

2, leggen we dit verder uit. 

 Start in Holtenbroek 
Met drie basisscholen en verschillende 

buurten binnen de wijk Holtenbroek start-

ten we twee groepen Politiekids. Voor de 

samenstelling van de groepen keken we 

naar de verschillende achtergronden van 

kinderen. Met als doel: elkaar versterken op 

een positieve manier. Voor een goed beeld 

van die achtergronden vroegen we daarom 

ook informatie op bij scholen, gemeente, 

jeugdwerkers, politie en het kinderwerk. In 

totaal zochten we maximaal 24 kinderen per 

lichting. Deze kinderen verdeelden we in 

twee leeftijdsgroepen: groep Alpha met kin-

deren in de leeftijd van 7 tot 9 jaar en groep 

Bravo met kinderen van 9 tot en met 11 jaar. 

We kozen de namen Alpha en Bravo, omdat 

die veel voorkomen bij de politie. Per groep 

kunnen maximaal twaalf kinderen meedoen. 

Dit maximum heeft twee redenen. Allereerst 

hebben we niet meer politiemensen om te 

helpen. Daarnaast houden we de politieacties 

zo veiliger. Een kinderwerker en (een) stagi-

aire(s) van de welzijnsorganisatie begeleiden 

de groepen, met hulp van ouders. Kunnen 

stagiaires en ouders niet mee om de groep te 

begeleiden, dan gaat het programma door, 

omdat betrokken professionals de groep 

kunnen draaien. 

Holtenbroek kent veel onrust onder de men-

sen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente 

Zwolle (Buurt voor Buurt onderzoek 2013) en 

uit gesprekken met buurtbewoners en wijkwer-

kers (Wijkdialogen 2013 en Buurtveiligheidsscan 

2013). Het gaat slecht in die buurt wat betreft 

veiligheid, sociale overlast, participatie en 

maatschappelijke positie van de mensen. Het 

buitenspeelklimaat beleven bewoners wis-

selend. Ouders (en andere bewoners) storen 

zich aan de jeugdoverlast, aan louche figuren 

op straat, aan vervuilde speeltuintjes, aan het 

pest- en treitergedrag van kinderen onderling, 

aan hardrijden in de straat en aan het asociale 

gedrag van een aantal buurtbewoners. Menig 

bewoner voelt zich onveilig. 

Waarom veel mensen het buitenspeelklimaat 

in Holtenbroek negatief beleven? Dat komt 

door een verzameling van oorzaken: 

•   een multiculturele buurt met veel etnische 

groepen en tegenovergestelde manieren 

van leven (kenmerken en gedragingen)

•   situaties met drugs en geweld en een 

onveilig gevoel van buurtbewoners bij 

groepen jongeren  

•   vechtpartijtjes onder kinderen in de speeltuin

•   schelden op straat en rondom de speeltuin

•   bewoners niet aanspreekbaar op gedrag, 

met als gevolg agressie en bedreiging

•   te veel geluid/lawaai en ergernissen over 

troep, afval en hondenpoep bij de flats en 

in de speeltuintjes.

 Hoe zwaar weegt wat bij wie?
Hoe een bewoner deze oorzaken beleeft, 

verschilt per bewoner of per groep. Ook 

hangt het af van de straat waar iemand 

woont. Hoe mensen het buitenspeelkli-

maat beleven, heeft te maken met hoe ze 

veiligheid beleven. Bewoners noemen het 

buitenspeelklimaat positief als ze er invloed 

op hebben, als het gaat zoals zij willen. Regie 

hebben speelt hier een grote rol.

In de straten waar bewoners een negatief 

buitenspeelklimaat ervaren, zijn veel zorgen. 

Dat blijkt uit gesprekken met bewoners. Zij 

hebben geen grip op de situatie en zijn de 

regie min of meer kwijt.

vader: 
“Politiekids, goed 

voor ieder kind. 
Kinderen met 

verschillende 
achtergronden 
leren veel van 

elkaar”

Hoofdstuk 1
DoelgroeP, Probleem en DeelnemenDe organisaties

 Probleem 

 Doelgroep 
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 Goede punten
Twee dingen scoren positief. Allereerst de 

mogelijkheden om te sporten aan de rand 

van de wijk. Daarnaast de manier waarop 

jongeren deze sportmogelijkheden gebrui-

ken. Ook is het positief dat de buurt diverse 

speeltuintjes voor kinderen heeft. 

 Problemen met twaalfminners 
In multiculturele wijken voelen kinderen en 

jongeren zich vaak weinig betrokken bij hun 

woon- en leefomgeving. Ze voelen zich ook 

niet verantwoordelijk voor die omgeving. 

Meestal hebben ze weinig respect voor de 

politie en een negatief beeld van de politie. 

Al tientallen jaren zien we aan de ene kant 

dat de geregistreerde criminaliteit daalt. Aan 

de andere kant groeit veelvoorkomende 

criminaliteit op bepaalde plekken en zien we 

steeds meer problemen met twaalfminners. 

Ook gaan bevolkingsgroepen negatiever over 

elkaar en over instanties denken. 

Bovenstaande problemen waren aanleiding 

voor de start van het project Politiekids in 

Zwolle. Doel: gedrag beïnvloeden, nu en in 

de toekomst. Want een sterk begin (als kind) 

is het halve werk (bij een opgroeiende puber). 

Daarbij spelen de volgende sleutelwoorden: 

verbinding met politie (normen en waarden), 

weerbaar zijn en meedoen. 

Zoals we zojuist al noemden is het doel van 

Politiekids: gedrag beïnvloeden. Deze hoofd-

doelstelling bestaat uit drie delen: kinderen in 

de leeftijd van 7 tot 11 jaar een positieve erva-

ring bieden met de politie, ze weerbaar maken 

en ze laten meedoen om jeugdcriminaliteit te 

voorkomen. Met als resultaat: een beter leefba-

re buurt voor kinderen om in op te groeien. 

Politiekids versterkt de beschermende 

factoren (zie hoofdstuk 4). Daardoor daalt 

het risico op jeugdcriminaliteit en worden 

jongeren meer betrokken bij hun leefomge-

ving. De meeste aandacht geven we nu aan 

de uitbouw van de beschermende invloed. 

Daarnaast krijgen de risicofactoren rondom 

gezin en opvoeding (zie hoofdstuk 4) aan-

dacht, net als de risicofactoren in het kind. 

De rol van begeleiders: signalen opvangen en 

ouders, kinderen en netwerk versterken. 

(zie Een maatje voor een kind blz. 56)

 Subdoelen
•   Kinderen bewuster maken van de invloed 

die ze hebben op hun leefomgeving (re-

gels, normen en waarden, respect) en ze 

daar naar laten gedragen

•   Kracht van samenwerken vergroten

•   Sociaal netwerk van professionals - waar-

onder de wijkagent - vergroten

 Hoofddoel Politiekids Zwolle 
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•   Mensen beter bereid maken om iets te 

melden bij de politie 

•   Betrokkenheid vergroten door verantwoor-

delijkheid te nemen.

Politiekids Zwolle werkt met een aanpak over 

de breedte. Dat zorgt voor meer draagvlak en:

•   maakt gebruik van de kennis van de ver-

schillende vakgebieden

•   maakt de samenwerking tussen betrokken 

partijen sterker

•    stimuleert de doorgaande lijn tussen 

onderwijs, welzijnswerk, kinderopvang, 

sportverenigingen en politie (bijvoorbeeld 

bij signaleren risico’s misdadig gedrag)

De deelnemende organisaties hebben twee 

dingen gemeen: een maatschappelijke op-

dracht (maatschappelijk betrokken) en een 

gemeenschappelijk belang voor kinderen 

en hun ouders. Dat belang is helpen bij een 

veilig en positief opvoedklimaat in de wijk. 

Hieronder staan de deelnemende partijen. 

 Gemeente Zwolle
De gemeente Zwolle werkt aan een sociale 

stad, waarin plek is voor iedereen. Dit doet 

de gemeente met aandacht voor participatie, 

wijkgericht werken, jeugd, onderwijs, gezond-

heid en veiligheid. Ondersteuning op maat en 

innovatie in de zorg zijn belangrijke thema’s. 

 Politie
De politie is er altijd, voor een veiliger Neder-

land. De poltie beschermt de keuzevrijheid 

(democratie), handhaaft de wet, is het gezag 

op straat en helpt waar nodig. Zij is waak-

zaam en dienstbaar en is er voor iedereen.

 Welzijnsorganisatie (Travers Welzijn)
Travers Welzijn is een regionaal actieve 

maatschappelijke onderneming. De organi-

satie werkt aan leefbare en veilige wijken met 

goede voorzieningen. Ook zet Travers zich 

in voor de kwaliteit en groei van de leefwe-

reld van haar cliënten. Hoe? Door diensten 

te leveren die te maken hebben met welzijn, 

ontmoeting, participatie en ontwikkeling.

Pedagoog: 
“De effecten van het 
project zijn groot. 

De meerwaarde 
van de betrokken 

organisaties 
maken dit 
duidelijk”

 Basisscholen in de wijk
CBS Het Carillon 1 en 2, OBS De Toonladder 

en SBO Het Facet. Al deze basisscholen heb-

ben leeractiviteiten op het gebied van ‘actief 

burgerschap’ in hun leerlijnen opgenomen.

 AV PEC 1910 
Atletiekvereniging AV PEC 1910 is een regi-

onaal expertisecentrum op het gebied van 

wedstrijd- en prestatieatletiek en loopsport. 

 SportService Zwolle
Deze organisatie, onderdeel van de gemeen-

te, brengt en houdt zo veel mogelijk Zwol-

lenaren in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar 

actief aan het sporten en bewegen (lifetime 

sportparticipatie). Dat gebeurt via goed sport- 

en beweegaanbod in de vorm van een door-

gaande leerlijn, en liefst in een groep of club.

 Kinderopvang Doomijn
Alle kinderen van 0 tot 13 jaar krijgen bij deze 

organisatie een fijne tijd, in een veilige en 

leerzame omgeving. Ze krijgen alle kansen 

om te groeien en te ontwikkelen. Daarbij past 

de organisatie zich aan en beweegt zij mee 

met elke leeftijd en ontwikkelingsfase. 

Als onderdeel van Travers werkt Kinderopvang 

Doomijn altijd aan leefbare en veilige wijken. 

Daarbij horen ook goede voorzieningen, een 

groot netwerk van opvanglocaties, buurtcen-

tra en lokale activiteiten en initiatieven.

 welke organisaties doen mee? 
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“kinderen blijven kinderen en mogen 
gedrag laten zien wat ze laten zien. 
maar het is mooi om te constateren 

dat het refereren aan Politiekids dan 
een eyeopener is voor ander – lees: 

beter – gedrag.”

“Politiekids is een schitterende en 
uitdagende gelegenheid om kinderen 
de normale en goede kanten van hun 
eigen verantwoordelijkheid te laten 
ontdekken, in de omgeving waar ze 

wonen en naar school gaan.”

Meerwaarde
De meerwaarde van Politiekids zit voor 

Travers Welzijn in sterker samenwerken met 

andere partijen. Met als gevolg dat zij elkaar 

sneller vinden in nieuwe initiatieven en in de 

doorgaande lijn. En dát helpt weer mee aan 

een steviger sociaal netwerk van kinderen en 

ouders. 

Politiekids heeft voor de politie en de Zwolse 

wijk Holtenbroek de volgende meerwaarde:

• Kennen en gekend worden

 Dit principe houdt de kern van de effectivi-

teit van de wijkagent/politie in. De wijk-

agent/politie krijgt een gezicht en wordt 

minder eng. De politie in de wijk heeft meer 

dan voorheen contact met kinderen. Op-

merkingen als ‘U bent toch die meneer van 

Politiekids’ en, naar de surveillerende col-

lega’s, ‘Ik ben uw collega, want ik ben een 

Politiekid’ maken de politie meer benader-

baar. Contacten van wijkagent/politie met 

de wijk groeiden enorm dankzij het project.

• Preventie

 Het project Politiekids versterkt de socia-

le samenhang en gaat jeugddelinquentie 

tegen. Ook geeft het project ‘onze’ jeugd 

een positieve ervaring met de politie. Daar-

door hopen wij dat zij op latere leeftijd de 

politie als vriend en niet als vijand zien. Ook 

zoomen wij er samen op in dat bewoners 

en hun kinderen zelf verantwoordelijk zijn. 

Samen staan we sterk!

• Integraal samenwerken

 Samenwerken binnen het project Politiekids 

versterkt de relatie tussen politie, gemeente 

en welzijnswerk met scholen, kinderopvang, 

sportverenigingen en ouders enorm. Samen 

bereik je meer dan alleen!

 kinderwerker  
 travers welzijn: 

 “De samenwerking 
met de wijkagent 

is nauw en het 
contact steviger. 

Ook leer ik kinderen 
beter kennen in de 

wijk. Ik bereik 
kinderen die 
ik normaal 

niet 
bereik”

•  Burgerparticipatie 

Wijkbewoners willen dat politie snel en 

zichtbaar reageert op meldingen van  

overlast. Politiekids bedenken samen met 

de wijkagent hoe de actie Op pad met de 

politie eruit ziet. Zo spelen wij in op wat er 

leeft in de wijk. Deze aandacht en betrok-

kenheid vanuit politie waarderen de bewo-

ners en maakt dat ze meer willen meewer-

ken aan een veilige leefomgeving. 

•  Informatiepositie 

Politiekids maakt dat bewoners op een 

positievere manier naar de politie kijken. De 

politie stelt zich min of meer kwetsbaar op 

door met en voor kinderen te werken. De 

wijkagent/politie ervaart meer vertrouwen. 

Personen waar de wijkagent/politie eerder 

niet of nauwelijks contact mee kon maken, 

staan daar nu meer voor open. De functie 

van de wijkagent/politie als informatiebron 

groeide (informatiepositie).

• Straatcultuur

 In wijk Holtenbroek heerst een zogenoem-

de straatcultuur. Jongeren van 12 tot 23 

jaar zien de politie als hun natuurlijke vijand. 

‘Street credibility’ (het showen met dure kle-

ding, smartphones en voertuigen) geeft hier 

status en respect. Geld halen deze jongeren 

meestal uit criminele zaken. Nieuwe ‘crimi-

neeltjes’ ronselen ze via/krijgen ze vanuit 

de jeugd. ‘Snitchen’ (praten met de politie) 

is not done. Dankzij Politiekids helpen wij 

actief deze straatcultuur te doorbreken.

schooldirecteur: 

schooldirecteur: 
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Politiekids Zwolle bestaat uit zeven  

projectfasen:

Fase 1 Werven en selecteren

Fase 2 Ouders betrokken maken

Fase 3 Beëdigen

Fase 4 Programma volgen

Fase 5 Evalueren met kinderen en ouders

Fase 6 Examen doen en diploma krijgen

Fase 7 Nazorg: sporten en oproepen 

Hierna volgt uitleg over de fasen.

fase 1
 werven en selecteren 
Werven doen we onder andere op de scholen 

in de wijk. Vóór deze fase stellen we samen met 

de genoemde scholen een stuurgroep Politie-

kids op. In deze stuurgroep zitten directeuren. 

Die bepalen de voorwaarden voor een succes-

vol project. Daarnaast volgen zij de uitvoering 

van het project. Dat doen ze samen met de 

projectleider, kinderwerker, bredeschool- 

coördinator en de wijkagent. Politiekids Zwolle 

houdt een presentatie voor de bovenbouw-

leerkrachten van de scholen. Zo horen die over 

Politiekids en kunnen zij erop inspelen.

 Op school
Leerlingen in de leeftijd van 7 tot en met 

11 (groep 5, 6 en 7) krijgen in een kwartier 

informatie over Politiekids. De wijkagent en 

de projectleider vertellen waarom hulp van 

kinderen in de wijk nodig is. Namelijk omdat 

de politie het niet alleen kan. Ze vragen kin-

deren mee te doen aan het project. Kinderen 

krijgen een flyer mee. En voor hun ouders 

een brief. Ouders geven toestemming aan 

hun kinderen om mee te doen aan Politieki-

ds. De toestemming mogen ze ook geven via 

een mailtje. 

 Meer plekken
Daarnaast werven we via flyers in het wijk-

centrum, via contacten van professionals 

en via de brievenbus. Ook plaatsen we de 

activiteit op Stadskids, een lokale website met 

activiteitenaanbod in de stad Zwolle. De pro-

jectleider vraagt de adressen van gezinnen in 

de wijk op bij de gemeente. Vrijwilligers en 

welzijnsmedewerkers verspreiden de flyers. 

 Selectieprocedure
Twee tot drie weken na de werving selec-

teren we de kinderen die zich opgeven. Dat 

doet een commissie met werkers in de wijk 

en op scholen. In het project Politiekids 

Zwolle zijn dit de wijkagent, de projectleider 

van Travers Welzijn, de kinderwerker en de 

combinatiefunctionaris sport en bewegen 

(een vakleerkracht gymnastiek). Ook krijgen 

deze mensen input van het jongerenwerk, 

Sociaal Wijkteam Noord en het Uitvoerings-

team Holtenbroek III (SWZ, Travers Welzijn 

en Politie). Waarom deze mensen? Omdat zij 

veel kinderen/gezinnen in de wijk kennen en 

zo mooie groepen kunnen maken. 

 Spelregels
De commissie gebruikt de volgende criteria:

• Evenveel jongens als meisjes

• Twaalf kinderen in leeftijd 7 t/m 9 en twaalf 

kinderen van 9 t/m 12 jaar

• Evenveel kinderen van de drie deelnemende 

scholen

• Enige voorrang voor kinderen uit de Pa-

lestrinalaan en Holtenbroek III 

De vraag om voorrang komt van een van 

de deelnemende of verbonden netwerk-

organisaties (zoals scholen, jeugdzorg of 

jeugdagent).

We maken twee groepen. Eentje met de 

naam Alpha, eentje met de naam Bravo. Deze 

woorden zijn gekozen omdat ze bij de politie 

veel voorkomen. Na de selectie van de groe-

pen ontvangen alle ouders van opgegeven 

kinderen een mail. Daarin staat of hun kind 

mag meedoen. Wie nu niet mag meedoen, 

komt op de wachtlijst voor de volgende 

groep. 

Hoofdstuk 2
ProJectfasen
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Fase 2 
 ouders betrokken maken 
Ouders zijn belangrijk voor Politiekids. Hoe 

meer de ouders betrokken zijn, hoe meer 

kans dat we samen de lijn laten doorlopen 

met wat kinderen leren binnen Politiekids 

en met wat ze thuis doen. Dankzij hun inzet 

neemt een kind beter op wat we hem leren. 

Ouders weten waar het kind mee bezig is. 

Daarom praten zij daar thuis nog eens over 

en doet een kind daar in zijn buurt sneller 

wat hij bij ons leerde. Spreken kinderen hun 

ouders aan op regels, veiligheid of normen 

en waarden, dan begrijpen en accepteren ze 

dit eerder. Dit helpt ouders vervolgens weer 

om hun kind of vriendjes en vriendinnetjes 

erop aan te spreken.  

 Binding met ouders
We laten ouders meekijken en -helpen bij 

politieacties of andere programmalijnen. 

Daardoor zien ze beter wat een wijkagent en 

de kinderwerker/trainers doen. Zo ontstaat 

contact en daardoor ontstaat respect. Ook 

werkt dit preventief. Doordat ze elkaar ken-

nen, leren ze elkaar vertrouwen. Dat maakt 

het laagdrempelig om bij problemen snel 

contact te leggen en een oplossing te zoe-

ken. Het vertrouwen is er immers al. 

 Contact met ouders op informatieavond
De week na de selectie nodigen we ouders 

uit voor een ouderinformatieavond. Hier 

leggen we uit wat Politiekids doet. Daarnaast 

praten we over wat ouders en wij van elkaar 

verwachten. Verder krijgen ze de data en 

planning van de activiteiten.

Nut van de ouderinformatieavond:

• Ouders informeren en enthousiast maken

• Contact maken met ouders

• Ouders laten meedoen en betrokken en 

verantwoordelijk maken

• Zelf meer te weten komen over een kind 

(ouders kunnen aangeven wat hun kind 

nodig heeft)

 Nulmeting
Ouders krijgen op de informatieavond een 

vragenlijst (nulmeting). Deze vragen gaan 

over hoe weerbaar hun kind is. Op deze 

manier onderzoekt Politiekids of de program-

ma’s kinderen beter weerbaar maakt.

Fase 3
 beëdigen 
Politiekids start voor kinderen als ze een eed 

afleggen in de raadzaal van het gemeente-

huis. De (loco)burgemeester of wethouder 

en een teamchef van de politie leiden dit. De 

begeleiders van Politiekids organiseren dit.

De kinderen die Politiekid worden, leggen de 

volgende eed af:

Ik beloof dat ik eerlijk en behulpzaam zal 
zijn. Ook beloof ik dat ik andere mensen 

zal behandelen, zoals ik  zelf behandeld 
wil worden. Ik zal mijn best doen om een 
goede Politiekid te zijn.
 

“Dat beloof ik.” 
 

Nadat ze de eed hebben afgelegd ontvangen 

kinderen een politiebadge met hun naam. 

Deze mogen zij bij zich houden. 

De ouders en familie zijn erbij als hun kind 

de eed aflegt. Na de eed krijgt iedereen een 

hapje en een drankje.

vader: 
“Mijn kind wijst 

mij er nu op dat ik 
mijn gordel 

moet 
omdoen”
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Fase 4 
 Programma volgen 
Politiekids komen op woensdagmiddag bij 

elkaar. Groep Alpha (7 t/m 9 jaar): 13.30 – 

15.00 uur. Groep Bravo (9 t/m 11 jaar): 15.30 

– 17.00 uur. Politiekids Zwolle verzamelt altijd 

bij AV PEC 1910. Daar mogen ze de kantine 

en de atletiekbaan gebruiken. Elke keer 

helpt een vaste begeleider bij de groep: de 

kinderwerker van Travers Welzijn. Politiekids 

Zwolle heeft een afwisselend programma 

voor kinderen om ze weerbaar te maken. 

Elke woensdagmiddag staat een ander 

programma (zie hoofdstuk 3) centraal:

1. Sterk in de groep

2. Stevig in je schoenen

3. Op pad met de politie!

4. Snel met je lichaam

 Hoe vaak 
Elke programmalijn komt vier keer in een half 

jaar aan bod. Alleen de programmalijn Sterk 

in de groep houden we vijf keer. 

 Opleidingsboekje
Kinderen krijgen bij de eerste bijeenkomst 

(Sterk in de groep) een opleidingsboekje. 

Daarin zien ze het hele programma. Ook 

houden ze hierin ervaringen bij. Zo kunnen ze 

die nog eens nalezen en blijven ze zich ervan 

bewust. Verder betrekken we ouders erbij 

door ze ook wat in het boekje te laten invullen. 

Daarnaast vertellen begeleiders in het boekje 

iets over de ontwikkeling van het kind. 

 Inhoud van het boekje
De rode draad in het opleidingsboekje is: je 

bewust blijven van wat je hebt meegemaakt 

en wat je daarvan hebt geleerd. In het boekje 

staat voor kinderen beschreven wat wanneer 

wordt gedaan. Politiekids kunnen na een blok 

van vier programmalijnen invullen wat ze 

leuk vinden en wat ze leren. Voor ouders is er 

ook ruimte om iets te schrijven. Begeleiders 

van Politiekids lezen wat er is geschreven en 

schrijven zelf ook wat in het boekje over hoe 

het gaat met het kind. Daarnaast staat er in-

formatie over een gezonde leefstijl en allerlei 

weetjes over de politie in het boekje.      

Fase 5
 evalueren met kinderen en ouders 
De laatste (vijfde) bijeenkomst van de pro-

grammalijn Sterk in de groep gaat over wat de 

kinderen vonden van Politiekids. De kinder-

werker vraagt ook wie daarover iets wil vertel-

len op het moment dat hij het diploma krijgt.

 Oog voor ouders
Ouders krijgen een afsluitende ouderavond. 

Daarin komt aan bod wat de kinderen aan 

activiteiten deden en hoe ze meer weer-

baar werden. Ouders vullen die avond ook 

opnieuw de vragenlijst in. Zo zien ze hoe hun 

kind groeide. Verder horen ze hoe het exa-

men van hun kind werkt, hoe het zit met zijn 

diploma en wat we aan nazorg doen (fase 7).

 Kwaliteit en pr
De kinderwerker vertelt op de ouderavond 

hoe het met de kinderen en het project ging. 

Ook vraagt hij aan ouders wat ze van het pro-

ject vonden. Deze feedback verwerken we. 

Daardoor werken we steeds aan de kwaliteit 

van het project. Ook vragen we ouders of ze 

in een korte kreet of zin het project willen 

beschrijven. Dit gebruiken we eventueel bij 

de pr. 

Fase 6 
 examen doen en diploma krijgen 
Politiekids is een opleiding tot Politiekid. Bij 

een opleiding horen een examen en een di-

ploma. Het examen houden we in het Deltion 

College (een roc) in de wijk. De opleiding 

Orde & Veiligheid van het Deltion College 

helpt mee aan het examen. Bij het examen 

laten kinderen zien wat ze hebben geleerd in 

het afgelopen half jaar.  Studenten beveiliging 

organiseren het examen. Deze studenten 

verdienen hiermee studiepunten. 

 Organisatie
Het examen begint met een instructie van 

de studenten aan de kinderen. De kinderen 

zetten ze hiervoor in groepjes. Ook krijgen 

die een begeleider (student beveiliging) en 

een examinator (iemand van Politiekids). De 

groep krijgt instructie door de portofoon. We 

vertellen ze dat ze zo vooral contact moeten 

houden met de meldkamer. 

 Het echte werk
Tijdens het examen gebeurt er van alles 

via rollenspellen. De Politiekids laten dan 

zien wat ze geleerd hebben. De examinator 

toetst op wat een politieagent moet kunnen 

(competenties), zie fase 4. Als alle kinderen 

genoeg hebben laten zien, krijgen ze een 

hapje en een drankje en horen ze de uitslag 

van het examen. 

 Diploma
Na een of twee weken krijgen de kinderen 

hun diploma in de raadzaal van het gemeen-

tehuis. Ouders en familieleden zijn hierbij, 

evenals de (loco)burgemeester en de  

teamchef. Ieder kind ontvangt dan het 

Politiekidsdiploma, een vaantje en een cd 

met alle foto’s van de afgelopen tijd. Ook 

feliciteren we ze en krijgen ze applaus. Als 

ze hun diploma hebben, draagt ieder kind de 

titel ‘senior Politiekid’. Aan het eind van deze 

feestelijke bijeenkomst krijgt iedereen een 

hapje en een drankje.
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Fase 7 

Senior Politiekid ben je voor altijd. Hoe 

zorgen we nu dat de kinderen weerbaar 

blijven? En dat alles wat ze leerden, goed 

blijft hangen? Hiervoor hebben we een extra 

aanbod. 

 Samen blijven sporten
De groep mag elke woensdagmiddag bij 

elkaar blijven komen en een sportactiviteit 

doen. Die activiteit heeft te maken met weer-

baar zijn, conditie krijgen en plezier maken. 

Vriendjes en vriendinnetjes mogen ook mee-

doen. SportService Zwolle biedt deze nazorg 

in een gymzaal in de wijk.

 Oproepen voor activiteiten
Ook roepen we de senior Politiekids op bij 

bepaalde activiteiten. We kijken steeds breed 

naar geschikte activiteiten waaraan ze mee-

helpen. Zo houden ze wat ze leerden vers 

in hun geheugen en blijft het goed hangen. 

Deze kinderen hebben ook een voorbeeld-

functie voor Politiekids in opleiding. Hierdoor 

krijgen zij meer eigenwaarde en zelfvertrou-

wen. Dat werkt weer preventief wanneer 

kinderen in situaties komen met mensen met 

verkeerde invloeden. 

 nazorg: sporten en oproepen 
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Politiekids Zwolle werkt met vier program-

malijnen:

•  Stevig in je schoenen 

•  Sterk in de groep 

•  Snel met je lichaam

•  Op pad met de politie   

Verderop in dit hoofdstuk staat uitleg over die 

programmalijnen.

 Wat en wanneer
Elke woensdagmiddag doen Politiekids een 

activiteit uit een van de vier programmalijnen. 

Bij de eerste drie programmalijnen werken 

de activiteiten aan geestelijk en lichamelijk 

weerbare kinderen, aan samenwerking, aan 

zelfverdediging en aan conditietraining. De 

laatste programmalijn draait om een poli-

tieactie, om meedoen en betrokken raken 

en om te laten zien wat kinderen hebben 

geleerd. 

 Hoe lang en waarom
De opleiding tot Politiekid duurt een half jaar. 

In die tijd volgen kinderen zestien bijeenkom-

sten met de verschillende programmalijnen. 

Bij elke programmalijn werken kinderen aan 

competenties die horen bij politieagent-zijn.

Deze competenties zijn:

-Goed kunnen praten met een ander

-Goed kunnen samenwerken

-In actie komen 

-Een ander kunnen begrijpen

-Problemen kunnen oplossen

-Verantwoordelijk kunnen zijn voor iets

Daarnaast moet een agent zelfvertrouwen 

uitstralen, gezond zijn en een goede conditie 

hebben. Bij moeilijkheden moet een agent 

zichzelf kunnen verdedigen.

 aanpak (gebruikte methoden) 
In de samenwerking met scholen, het 

kinderwerk en SportService hebben we 

gekeken met welke methoden er gewerkt 

wordt. Die methoden gebruiken we 

ook binnen Politiekids. Daardoor komt 

alles wat het kind op de verschillende 

plekken leert, steeds weer voorbij. Zoals 

normen en waarden, omgangsregels en 

verantwoordelijkheid. Hierdoor blijft dat wat 

het kind leerde, beter hangen.

De volgende methoden gebruiken we bij 

Politiekids:

a) De methode Leefstijl (basisonderwijs): 
Hoe laten kinderen hun talenten het best 

groeien? Als ze vertrouwen in zichzelf heb-

ben en kunnen omgaan met hun gevoelens. 

Hun talenten krijgen ook ruimte als ze be-

slissingen mogen nemen waar ze goed over 

kunnen nadenken en als ze van hun fouten 

willen leren. Leefstijl helpt jongeren op deze 

manier opgroeien tot zelfstandige mensen, 

die sociaal vaardig en betrokken zijn. 

Leefstijl in het basisonderwijs werkt aan groei. 

Groei in het omgaan met mensen en emo-

ties, groei in contact maken en groei in goed 

burgerschap. Hierdoor leren kinderen over 

zichzelf en over hun band met anderen. Dat 

bereidt hen goed voor op het vervolgonder-

wijs en op meedoen aan de maatschappij. 

Hoofdstuk 3
ProgrammaliJnen PolitiekiDs 
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De thema’s binnen Leefstijl in groep 7 en 8 zijn:

1. De groep? Dat zijn wij!

2. Praten en luisteren

3. Ken je dat gevoel?

4. Ik vertrouw op mij

5. Iedereen is anders, allemaal gelijk

6. Lekker gezond

Deze thema’s gebruiken we in de program-

malijnen van Politiekids en het meest in de 

programmalijn Sterk in de groep. 

b) De methode Samen doen is Samen 
groeien (Kinderopvang en Welzijn): 

Samen doen is Samen groeien helpt twee 

kanten op. Het helpt aan de ene kant ie-

dereen die werkt met groepen kinderen in 

de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Aan de 

andere kant helpt het iedereen die kinderen 

als mens en als groep wil laten groeien. De 

methode brengt in beeld hoe de groep het 

doet en hoe we een handje helpen bij het 

ontwikkelen van sociale competenties. Wat 

zijn de belangrijkste voordelen van werken 

aan die groei, zowel voor begeleiders als voor 

de kinderen? Het is leuker om met de groep 

te werken en de sfeer wordt beter.

Samen met de kinderen ontwikkelde sport-

service vier Fair Play Afspraken:

1.  We hebben resPect voor elkaar, de 

materialen en de omgeving.

2.  We spelen eerliJk volgens de regels.

3.  We spelen sPortief, ook als het even 

niet zo goed gaat.

4. Iedereen kan en mag meeDoen.

Deze afspraken hangen op het schoolplein, 

in de gymzaal en bij diverse sportvereni-

gingen. Dit geeft leerkrachten en trainers 

steeds weer een handvat om naar te 

verwijzen. 

SportService Zwolle biedt scholen een pro-

gramma voor een Fair Play-week. In deze 

week staat een Fair Play-lespakket centraal 

met activiteiten en opdrachten. Die zorgen 

dat kinderen Fair Play beter leren kennen 

en herkennen. Ook voor sportverenigingen 

bestaat een Fair Play-campagne.  

Ook voelen de kinderen zich prettiger. 

Bovendien krijgen kinderen een basis voor 

later om zelfstandige mensen te worden 

die ook rekening houden met anderen. 

Bij Politiekids gebruiken we drie dingen 

van Samen doen is Samen groeien: de 

beschrijving van de groepsfasen, de manier 

waarop kinderen contact maken (sociale 

competenties) en de aanpak van begelei-

ders in een bepaalde groepsfase. Zo blijven 

begeleiders bewust van de groepsfase, van 

wat daarbij belangrijk is voor de groepssfeer 

(competenties begeleiders) en van hoe ze 

kinderen helpen met contact maken (socia-

le competenties). 

c) De Fairplay-regels (SportService 
Zwolle)

SportService Zwolle voert voor de gemeen-

te Zwolle het breedtesportbeleid uit. De 

organisatie doet veel aan sportiviteit en res-

pect. Dat gebeurt onder het motto Fair Play 

scoort. SportService Zwolle werkt hieraan 

tijdens de lessen bewegingsonderwijs, tij-

dens de naschoolse sport- en beweegacti-

viteiten en tijdens de verenigingsactiviteiten. 
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Niveau 1  
kinderen worden aangehoord
Begeleiders luisteren naar kinderen, maar met de mening van kinderen wordt weinig tot niets 

gedaan. Kinderen worden niet gestimuleerd in het geven van hun mening. 

Begeleiders starten een activiteit zonder overleg met de kinderen en bepalen zelf wat er gebeurt.

Niveau 2  
kinderen worden gestimuleerd in het uiten van hun mening
Kinderen worden gestimuleerd in het geven van hun mening en mogen hun inbreng geven. 

Deze mening wordt meegenomen, maar de begeleiders bepalen. De begeleiders vertellen aan 

de kinderen wat zij van plan zijn en starten de activiteit. 

Kinderen worden op de hoogte gehouden van het hoe en waarom en worden en blijven geïnformeerd.

Niveau 3  
er wordt rekening gehouden met de mening van kinderen
Op dit niveau hechten de begeleiders waarde aan de mening van de kinderen. De begeleiders 

vragen aan de kinderen wat zij willen, dit wordt geïnventariseerd en telt mee bij het nemen van 

een besluit door de begeleiders. De begeleiders vertellen aan de kinderen wat zij van plan zijn en 

starten de activiteit. Kinderen worden op de hoogte gehouden van het hoe en waarom; kinderen 

worden en blijven geïnformeerd.

 

Niveau 4 
betrekken van kinderen bij besluitvorming 
Kinderen worden gestimuleerd in het geven van hun mening. De begeleiders hechten waarde 

aan deze mening. De begeleiders vragen aan de kinderen wat zij zouden willen. Er wordt over-

legd en gezamenlijk besloten welke activiteit wordt uitgevoerd. Het initiatief/idee ligt bij volwas-

senen, maar de kinderen beslissen mee.

Niveau 5  
samen beslissen en uitvoeren 
Op dit niveau geeft de mening van de kinderen de doorslag. Het initiatief/idee ligt bij de kinderen, 

kinderen bedenken, organiseren en leiden zelf een activiteit. De begeleiders vragen aan de kinde-

ren wat zij willen en/of kinderen komen met een idee. Er is een inventarisatie en de mening van de 

kinderen geeft de doorslag. De begeleiders begeleiden – waar nodig - kinderen bij het uitvoeren 

van de activiteit en creëren randvoorwaarden, zodat kinderen het uiteindelijk zelf kunnen doen. 

niveaus van kinDerParticiPatie

SportService Zwolle begeleidt verenigingen om 

Fair Play zo vertrouwd te maken bij de leden en 

activiteiten. Politiekids werkt met omgangsre-

gels, net als met normen en waarden waaron-

der de Fair Play-regels. In het opleidingsboekje 

staan de Fair Play Afspraken. 

d) Meetlat kinderparticipatie (Kinderop-
vang en Welzijn)

Bij kinderparticipatie krijgen kinderen een stem. 

Een stem in dingen die met hen te maken 

hebben, zoals de organisatie van activiteiten of 

uitstapjes. Je geeft kinderen een stem om hun 

mening en hun wensen te horen. Daarnaast 

laat je ze meedenken als je een besluit neemt. 

Welke regels en afspraken vinden zij belangrijk? 

Ook als je iets uitvoert, kun je daarbij kinderen 

laten helpen. Bijvoorbeeld als je samen nieuw 

materiaal koopt of als kinderen een speurtocht 

bedenken en uitzetten. 

Meedoen(participatie) kan op verschillende ni-

veaus. Shier (2001) bedacht hiervoor een meet-

lat. De meetlat van Doomijn (kinderopvang) en 

Travers Welzijn komt daarvandaan. 

De begeleiders van Politiekids gebruiken de 

meetlat participatie, zodat ze bewust kinderen 

blijven betrekken bij wat ze doen en laten. Hoe 

hoger de participatie, hoe groter de betrokken-

heid van kinderen en ouders. Kinderen mogen 

in de verschillende programmalijnen meeden-

ken over de activiteit(en). De begeleiders sluiten 

aan bij de behoeften van kinderen / de groep.
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De verschillenDe aanPakken binnen PolitiekiDs oP een riJ

*  Hoe de groep met dingen omgaat, bepaalt wat er gebeurt. Blijft de groep in een fase ‘hangen’, 

dan heeft de groep meer tijd en oefening nodig in deze fase. 

leefstijl- weerbaarheid

De groep? Dat zijn wij!
Sfeer, Afspraken, Samen en Vriendschap (Fair-

play-regels in opleidingsboekje)

Meetlat kinderparticipatie

 

Ik vertrouw op mij
Wie ben ik? Weten wat je kunt en wilt en wat 

je (nog) niet kan. 

Verantwoordelijkheid nemen (randvoorwaar-

den geborgenheid en waardering)

Meetlat kinderparticipatie

 

Praten en luisteren
Communicatie: praten. Luisteren en stil zijn. 

Contact maken, belangstelling tonen.

Meetlat kinderparticipatie

 

Lekker gezond
Zorgen voor jezelf en respecteren van elkaar

Meetlat kinderparticipatie

 

samen doen is samen groeien- De groep

Beëdiging
 
Groepsfase 1: Een plaats in de groep vinden  

(kennismaken)

Centrale competentie:
Zelfvertrouwen

Groepsfase 2: Onderlinge verhoudingen  

centraal *

Centrale competenties:
Communicatieve vaardigheden

Samenwerken 

Groepsfase 3: Ruimte voor inhoud *

Centrale competenties:
Initiatief nemen

Invoelend vermogen 

Groepsfase 4: Grenzen verleggen*

Centrale competenties:
Probleemoplossend vermogen

Verantwoordelijkheid dragen

Diplomering 

 stijl en technieken van begeleiders 
Bij Politiekids is de stijl en techniek van bege-

leiders belangrijk. Wanneer die goed aansluit 

bij wat de kinderen nodig hebben, los van 

elkaar en als groep, ontstaat de grootste kans 

om te groeien en te leren. Wat hiervoor nodig 

is, is bewust blijven terugkijken op eigen doen 

(en laten) en op de bijeenkomsten. Het liefst 

prikken we evaluatiemomenten met elkaar, 

zodat we tijdens die momenten de groep 

en de kinderen bespreken. Zo delen we als 

professionals kennis met elkaar en zetten 

we samen een lijn uit om de kinderen en de 

groep te begeleiden. Een mooi neveneffect 

is dat er een team Politiekids ontstaat waarin 

kennis en kunde groeit. 

 Stijl
Een veilige omgeving voor kwetsbare groe-

pen vraagt om duidelijke (omgangs-)regels. 

Kwetsbaar worden gebeurt door bijvoor-

beeld: uitlachen van elkaar, nare opmerkin-

gen maken tegen elkaar, elkaar lichamelijk 

pijn doen. Begeleiders maken de omgangs-

regels duidelijk en leggen de activiteit stil als 

een kind of kinderen zich niet aan de om-

gangsregels houden. Ze maken dan vooral 

duidelijk dát het gedrag onacceptabel is en 

waaróm dat zo is. Voorbeeld: Een kind maakt 

een vervelende opmerking tegen een ander 

kind. De begeleider legt de activiteit stil en 

vraagt: “Wat vind jij van wat hij net zei?” “Niet 

leuk”, antwoordt het andere kind. De begelei-

der reageert: “Hoor je wat hij zegt? Hij vindt 

het niet leuk.” Daarna vraagt de begeleider 

aan de groep: “Waarom is het zo belangrijk 

dat we een team zijn? En dat we elkaar goed 

aanspreken en elkaar helpen om samen iets 

goeds te bereiken?” Met de reacties van de 

groep legt hij uit dat respect hebben voor el-

kaar belangrijk is voor een agent en collega’s. 

En dat dat meehelpt aan de samenwerking en 

aan dat wat ze willen bereiken. 

Als begeleiders dit elke keer doen, ontstaat 

er veiligheid in de groep. Kinderen ervaren 

dat er niet om hen wordt gelachen en dat 

er niets naars wordt gezegd. Ze mogen zijn 

wie ze zijn en anderen hebben hier respect 

voor. Belangrijk in deze stijl is dat de bege-

leiders letten op de gevolgen bij kinderen en 

de groep. Het draait daarbij om duidelijkheid 

geven en dus om veiligheid bieden, en om 

benadrukken van goed gedrag. Kinderen 

leren en ervaren zo ook wat er wel geac-

cepteerd wordt en hoe ze zich in de groep 

kunnen gedragen. Een nare opmerking 

plaatsen doet een kind namelijk ook niet voor 

niets. Achter elk gedrag zit een wens. Bijvoor-

beeld: ‘ik wil gezien worden’ of ‘ik probeer mij 

een houding te geven, want ik ben onzeker’ 

enzovoort.
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afspraken Politiekids:

we blijven van elkaar en spullen af
we luisteren naar elkaar
we lachen elkaar niet uit

we werken samen en helpen elkaar
we noemen elkaar bij naam
we lossen samen dingen op

houd je aan de afspraak
alleen met sokken op de mat 

bij free2move 
 

 

De begeleider praat eerst kort met het kind 

over het onacceptabele gedrag en praat dan 

met de groep. We vinden het belangrijk dat 

kinderen ervaren dat ze mogen leren, dat 

stralen we ook uit. Fouten maken hoort bij 

leren en is niet erg. Zo zorgen we ervoor dat 

een kind dat fouten maakt zich niet afgewe-

zen voelt.

 Technieken
Verschillende professionals met eigen vak-

gebieden voeren de programmalijnen uit. 

Zij kunnen allemaal kinderen coachen en 

de groep begeleiden. Ook laten ze kinderen 

ervaren wat belangrijk is in het opkomen voor 

jezelf, in samenwerking en in goed voor jezelf 

zorgen. Dat doen ze via activiteiten. Ieder 

heeft zijn eigen kennis en vakgebied: de een 

is trainer in vechtsport, de ander trainer in 

atletiek (loopsport), de wijkagent is expert in 

politiewerk en de kinderwerker in groei van 

omgaan met anderen en emoties. Allemaal 

gebruiken ze dan ook hun eigen technieken 

in de programmalijn waarvoor zij verant-

woordelijk zijn.

Toch zien we een aantal overeenkomsten in 

technieken die iedere professional inzet. 

 Bijvoorbeeld rondom gedrag:
• Iedereen duidelijk begroeten bij binnen-

komst en vertrek. Doel: kinderen laten erva-

ren dat ze worden gezien, erbij horen, ertoe 

doen. Ook namen noemen/oefenen met 

kinderen. Wie afwezig is, ook noemen. Doel: 

we zien je en merken het als je er niet bent.  

• Omgangsafspraken vaak noemen en herha-

len (vooral in de eerste bijeenkomsten). Doel: 

duidelijk zijn en daardoor veiligheid bieden. 

Als kinderen het naar elkaar gaan benoemen, 

dan hoef je als begeleider alleen nog maar te 

benadrukken. 

• Bij de eerste ontmoeting op een plek (doka/

kantine/atletiekbaan) de plek laten zien en 

uitleg geven over de materialen en afspraken.

• Kinderen een keuze laten maken als ze 

groepjes van twee maken. Hierdoor ziet een 

begeleider goed hoe de groep op elkaar 

reageert. Wie zoekt wie op? Wie neemt 

initiatief? Wie is afwachtend? Wie zegt wat? 

Zo zien ze ook wat de kinderen nog moeten 

leren (sociale competenties ): vertrouwen in 

zichzelf en de ander, communicatie, keuzes, 

durf, doorzettingsvermogen.

  En bijvoorbeeld met een handje helpen 
bij:

• Kinderparticipatie, bijvoorbeeld door het 

ontvangen van een opmerking van een kind: 

“Zullen we gaan voetballen?” “Oké, jullie 

willen een spelletje doen? Wat vinden jullie 

een leuk spelletje?” De groep wordt steeds 

betrokken bij beslissingen. Doel: leren sa-

menwerken. Samen maken we een keuze.  

De reactie van de groep bepaalt. We zijn 

duidelijk over activiteiten die niet gedaan 

worden, als er geen tijd is om kinderen te 

laten nadenken over wat ze hiervoor bijvoor-

beeld nodig hebben. Daarnaast helpen we 

kinderparticipatie een handje door bijvoor-

beeld: zelf oefenvormen te bedenken bij 

bijvoorbeeld de loopscholing, zelf groepjes te 

maken, materiaal te verzamelen, taken te ver-

delen, samen oplossingen te zoeken, tactiek 

te bespreken.

• Elkaar leren vertrouwen en elkaar com-

plimenten geven. Bijvoorbeeld door elkaar 

applaus te geven na een oefening.

• Het goede voorbeeld. Kinderen die het goed 

doen, daar is aandacht voor. Zelf laten de 

begeleiders ook voorbeeldgedrag zien. Zoals: 

“Ik ben haar naam vergeten, kunnen jullie mij 

helpen?” Doel: kinderen laten zien dat je hulp 

kunt vragen aan de groep (in het werk van po-

litieagent: hulp vragen aan collega’s).

  En bij herkennen en benoemen van 
situaties:

• Navraag doen en kinderen bewust maken 

in evaluatie van de oefening: “Wat gaat goed 

bij jullie?” “Het gaat goed, omdat wij elkaar 

vertrouwen.”

• Goede resultaten benadrukken, succes vie-

ren. Voorbeeld: “Je mag trots zijn op jezelf”, 

“Wauw, wat hebben jullie iets moois bereikt.” 

Doel: werken aan zelfvertrouwen. 

• Dingen die gebeuren gebruiken en noemen. 

Voorbeeld: Een kind gaat op zijn rug liggen 

tijdens het spel. Het spel ligt even stil. Het 

kind krijgt de vraag wat er gebeurt. Ook lin-

ken begeleiders dingen steeds terug naar het 

werk van de politie. Daarbij vragen zij reactie 

van de groep. Voorbeeld: “Wat denken jullie 

dat er gebeurt als ik op mijn rug ga liggen als 

politieagent?” 

 moeder: 
“Ik leer als ouder ook 
van wat ik zie of hoor 

en pas dit thuis ook 
toe. Laatst lukte  
het crossfietsen 

van mijn zoon niet. 
Ik vroeg hem: ‘Wat 

gebeurt er? Wat  
kun je nu doen? 
Welke stappen  

neem je?”
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• Begeleiders blikken terug op de vorige 

bijeenkomst (de kracht van herhaling) en 

herhalen afspraken door ernaar te vragen: 

“Weet je nog? Wat hebben we ook al weer 

afgesproken met elkaar?” Doel: zorgen dat  

de kennis blijft hangen.

• Begeleiders vragen door: “Waarom moet 

je samenwerken als politieagent?” Bij stoere 

antwoorden van kinderen zijn begeleiders  

direct en geven ze een boodschap mee. 

“Geef eens antwoord? Weet je het….? Nee? 

Dat mag je ook zeggen, hoor.” Doel: leren  

dat het niet erg is als je iets niet weet.

Programmalijn  
 stevig in je schoenen 
Weerbaar zijn heeft te maken met stevig 

in je schoenen staan. Een gezond zelfver-

trouwen, goede keuzes maken en omgaan 

met mensen en emoties en ze herkennen 

spelen hierbij een belangrijke rol.

Toch komt een agent soms in situaties, 

waarin hij ook zijn lichaam nodig heeft om 

overeind te blijven. Bijvoorbeeld als iemand 

hem of een ander bedreigt, beschadigt of 

intimideert. In dit programma werken we 

met Politiekids aan hoe je jezelf verdedigt 

en lichamelijk weerbaar wordt. We werken 

aan gedrag (houding), lichaamshouding, 

samenwerken en afweren.

 Lichamelijk weerbaar
Je lichamelijk verweren is iets anders 

dan vechten. Het heeft vooral te maken 

met dingen kunnen met je lijf die helpen 

voorkomen dat  je te maken krijgt met 

agressie of geweld. Komt een agent toch 

in een situatie waarin iemand met geweld 

bedreigt, dan schat hij de situatie goed in 

en gebruikt hij de juiste middelen om de si-

tuatie zo goed mogelijk op te lossen. Welke 

middelen? Dat hangt erg af van de situatie. 

Bij overmacht kan de beste oplossing zijn: 

vluchten. In andere situaties kan het juist 

belangrijk zijn grenzen te verdedigen en de 

confrontatie met de ander aan te gaan. 

 Houding
Houding vormt een belangrijke basis voor 

wat een agent uitstraalt naar andere men-

sen en voor hoe hij overkomt. Een goede 

houding voor hem is rechtop en ontspan-

nen staan, stevig op zijn benen. Schouders 

naar beneden, rug recht, buik in, de armen 

losjes langs het lichaam. Kinderen die on-

zeker zijn, maken zich al gauw zo klein mo-

gelijk en kijken weg. Rechtop staan laat het 

zelfvertrouwen groeien. Sommige kinderen 

nemen al gauw een aanvallende houding 

aan. Zij spannen hun spieren, zetten zich 

schrap en ‘blazen zich op’. Zo’n houding 

komt bedreigend over, terwijl dat misschien 

niet de bedoeling is. Rustig blijven, duidelijk

zijn, niet in paniek raken en geen onnodig 

geweld gebruiken (ook niet met de mond) – 

dát geeft een kind een zelfverzekerde uitstra-

ling die respect afdwingt.

  Weten dat je je grenzen mag  
beschermen (zelfverdediging)

Kinderen leren als het goed is vriendelijk, 

open, eerlijk en oprecht te zijn, en anderen 

lief te hebben. Anderen liefhebben betekent 

echter niet dat ze je mogen beschadigen of 

benadelen. Het is belangrijk om eigen gren-

zen goed te kennen en die te bewaren. Ieder 

mens heeft zijn eigen grenzen op gebied van 

contacten, emoties en lichaam(safstand). 

Komt iemand binnen die grenzen, dan voelt 
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dat bedreigend en ongemakkelijk. Soms gaat 

iemand per ongeluk over deze grens heen. 

Maar een ander kan dit ook met opzet doen, 

bijvoorbeeld bij pesten of bedreiging. Als ie-

mand te dichtbij komt, mag een kind aange-

ven dat hij dat niet wil. Het helpt als kinderen 

zich ervan bewust zijn dat zij deze grenzen 

hebben. Ze herkennen het ongemakkelijke 

gevoel vaak wel bij zichzelf, maar kunnen 

niet altijd goed plaatsen waar dit vandaan 

komt. Weten dat zij een grens hebben waar 

iemand overheen gaat, helpt om de situatie 

te begrijpen. Weten dat ze een grens mogen 

aangeven en verdedigen, is een belangrijke 

voorwaarde om vervolgens goed te kunnen 

handelen.



  Reageren op bedreiging (leren  
afweren)

Een kind kan met woorden zeggen dat hij niet 

wil dat de ander verdergaat of dat hij al te ver 

ging. Dit kan ook met lichaamstaal (actieve 

houding aannemen: rechtop staan, stopteken 

geven of armen kruisen, stevig op de benen 

staan). Rustig ademhalen, oogcontact maken 

en rustig en duidelijk spreken zijn belangrijk. 

Hoe goed een kind kan omgaan met anderen 

en emoties speelt hierin de grootste rol. Laat 

het kind zich niet bang maken of bedreigen? 

Het mooiste is als hij de situatie met woorden 

op kan lossen. Dit lukt niet altijd. Stappen die 

een kind in zo’n geval kan nemen, zijn:

1.  Zeggen wat hij wil. Bijvoorbeeld: “Ik wil dat 

je stopt met schelden” of “Ik wil dat je een 

stukje opschuift,  je komt nu te dichtbij”. 

2.   Nogmaals zeggen wat hij wil, maar nu heel 

duidelijk en beslist.

3.  Bedenken wat de beste reactie is in deze  

 

situatie. Bijvoorbeeld een stap terug doen, 

negeren, hulp inroepen of  de confrontatie 

aangaan.

4.  Zeggen dat er gevolgen komen als de 

ander doorgaat.

5.  De gevolgen uitvoeren, in de eerste plaats 

als waarschuwing. Doel is de ander te 

stoppen.

6.  Na een confrontatie erover praten met 

zijn ouders of andere betrokkenen. Dit om 

eventueel een volgende keer  te  

voorkomen, maar ook om zijn hart te  

luchten, het voorval te verwerken en te-

rugkoppeling te krijgen.

In dit programma leert een kind dat hij nooit 

als eerste lichamelijk geweld gebruikt. Licha-

melijk geweld kan alleen als er geen andere 

oplossing bestaat en is alleen om de ander 

te stoppen. Niet om de ander pijn te doen, 

te straffen of als uitlaatklep voor boosheid of 

frustratie.

Als ik mijn lichaam vind, 
dan vind ik mezelf

Als ik beweeg, 
dan leef ik en breng ik de wereld in beweging

Zonder mijn lichaam besta ik niet:  
ik besta in mijn lichaam

Slechts in de beweging ervaar ik mezelf

Mijn LICHAAM ervaart zich als MIJN lichaam 

en zo ervaar ik mezelf.
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 Oefeningen Stevig in je schoenen 
 Ik rol de bal naar…..

De groep zit in een kring. De begeleider 

legt uit dat hij de bal straks aan zijn buur-

man geeft en zijn naam zegt. Vervolgens 

geeft de buurman de bal door en zegt de 

naam van zijn buurman, enzovoort. Ieder-

een heeft dan de namen gehoord. Je kunt 

een keer linksom en een keer rechtsom 

gaan. En eventueel nog een keer sneller de 

bal rollen. Namen leren kennen van elkaar 

heeft als doel: makkelijker contact maken. 

Ook ben je bezig met werken aan een 

groep. Dan moet iedereen elkaar kennen 

en is kennen van de naam de eerste stap. 

Deze oefening maak je ingewikkelder door 

met drie ballen te werken. Doel: goed op 

je omgeving letten en ook contact maken 

zonder woorden. Laat kinderen de bal-

len naar elkaar over rollen, zonder dat de 

ballen elkaar raken. De bal moet dus goed 

terecht komen bij degene waar het kind de 

bal naar toe rolt. 

Zeg tijdens het spel wat er gebeurt of kop-

pel dit na het spel terug. Tijdens het spel 

kijk je wat er gebeurt. Leg het spel eventu-

eel stil als het fout gaat. Vraag kinderen wat 

er fout ging en hoe ze het anders kunnen 

aanpakken. Geef een compliment als het 

goed gaat. 

 Ik hou van... 
De kinderen zitten in een kring. Een van de 

kinderen gaat staan en geeft een mening. 

Bijvoorbeeld: “Ik hou van chocolade.” Ie-

dereen die ook van chocolade houdt, moet 

nu ook gaan staan. Wie niet van chocolade 

houdt, blijft zitten. Wie een beetje van cho-

colade houdt, gaat staan, maar zakt door 

de knieën. Dit kun je met verschillende me-

ningen doen. Iedereen kiest meningen die 

ook echt bij hem horen. Voorbeelden zijn: 

ik hou van kamperen, ik hou van sporten,ik 

hou van lol maken, ik hou van muziek ma-

ken, ik hou van lezen, ik hou van vakantie.

moeder: 
“Ik zie mijn kind 
in positieve zin 

ontwikkelen. Mijn 
kind kan beter 

verwoorden 
waarmee 

zij zit”

 Schoppen tegen stootkussen
Begeleiders hebben een aantal stootkus-

sens en maken groepjes. Iedere begeleider 

begeleidt een groepje. Kinderen mogen 

schoppen tegen het kussen. Zij ervaren de 

schoptechniek en zien hoe anderen schop-

pen. Ook geven begeleiders aanwijzingen 

en complimenten. Door een aantal keren 

te ervaren hoe je kunt schoppen komt er 

bij elke schop meer kracht bij. De techniek 

van kinderen verbetert en dit draagt bij aan 

lichaamshouding en het zelfvertrouwen. 

Als begeleider kun je kijken hoe kinderen 

als eerste schoppen en groeien in hun 

techniek en in zelfvertrouwen door de 

controle die ze krijgen over de techniek. 

Ook kun je aan sommige kinderen zien wat 

het schoppen teweegbrengt. Denk aan: ge-

spannen (gefronst) - ontspannen (lachen), 

frustratie (agressief trappen) - zwak schop-

pen (angstig). Het geeft input voor een 

volgende oefening. Variaties: links-rechts-

combinatie (trappen/stoten op het kussen), 

Traptechnieken naar de zak, Trap en daarna 

stoot op de zak, Trap en daarna stoot op de 

zak vanuit verschillende hoeken.

 Leren afweren 
Begeleiders hebben armstootkussens. 

Kinderen leren hun armen te gebruiken 

met afweren van een kussen dat van boven 

op hen afkomt. Met deze oefening leer 

je kinderen een afweerreactie aan. Door 

oefening worden reacties sneller, steviger 

en korter. Deze oefening werkt aan de 

lichaamshouding en het zelfvertrouwen 

van kinderen.

Als begeleider kun je kijken hoe kinde-

ren eerst afweren en dan groeien in hun 

techniek en zelfvertrouwen. Ook kun je aan 

sommige kinderen zien waar het afweren 

toe leidt. Denk aan: gespannen (gefronst) 

- ontspannen (lachen), frustratie (agressief 

afweren) - zwak afweren (angstig). Het 

geeft input voor een volgende oefening.

 Bevrijdingstikkertje
Een kind is de tikker. Een van de andere 

kinderen is de bevrijder. Vooraf wijst de 

groep de bevrijder aan. De tikker mag 

niet weten wie de bevrijder is. De tikker 

moet proberen iedereen te tikken. Als de 

tikker iemand heeft getikt, moet dit kind 

op de grond gaan zitten. Leuk is dat hij of 

zij na een tikje van de bevrijder weer mag 

meespelen. Redt de tikker het om iedereen 

af te tikken? De beste strategie is natuurlijk 

te ontdekken wie de bevrijder is en hem 

of haar af te tikken. De variatie die je hierin 

kunt aanbrengen, is dat ze eerst elkaar aan-

wijzingen mogen geven en in een volgend 

spel niets meer mogen zeggen. 

 Elkaar ontwijken
Laat de groep door elkaar lopen. De 

opdracht is elkaar niet aan raken. Doel: 

bewust worden van wat er in je omgeving 

gebeurt, opletten, oogcontact maken, 
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samenwerken. Je kunt in deze oefening 

variëren met groepjes van twee. Maak 

groepjes die elkaar door de ruimte moeten 

leiden, zonder andere groepjes aan te raken. 

Ook kun je meer obstakels toevoegen, zoals 

ballen.

 In balans blijven
De begeleider zorgt dat er groepjes van twee 

komen. Let hierbij op postuur (lengte en 

gewicht). Het is fijner voor kinderen als hun 

posturen ongeveer gelijk zijn, omdat ze ba-

lans moeten houden. Ieder groepje van twee 

krijgt een stok. Het tweetal gaat tegenover 

elkaar staan en houden de stok vast. De stok 

houden ze horizontaal. Nu kan het tweetal 

elk aan een kant gaan hangen en ervoor zor-

gen dat zij in balans blijven. Doel: samenwer-

ken, vertrouwen op elkaar en aandacht erbij 

houden. 

Variant: samen door de benen zakken en in 

evenwicht blijven.

 Houd de stok in balans
Begeleiders delen stokken uit. De opdracht 

luidt: zoek een plek waar je een ander niet 

kan raken als je stok valt. Laat de stok op je 

vingers balanceren. Wie houdt dit het langste 

vol? Doel: aandacht oefenen en balans zoe-

ken. Begeleiders letten ook op houding (knie-

en licht gebogen) en de ruimte die iemand 

neemt (let hij op de ander). 

 Kom maar onder mijn poortje door
Ga in een rij achter elkaar staan. Iedereen 

doet zijn benen wijd en de laatste van de rij 

kruipt onder alle benen door. Doel: vertrou-

wen op elkaar en goed samenwerken door 

onder andere aan te moedigen. 

 Het krachtspel
Er hangt een touw horizontaal. De opdracht 

luidt: wie kan het langst blijven hangen? In 

groepjes van twee hangen kinderen aan het 

touw. Wie het langst volhoudt, gaat door. De 

verliezer gaat naar de troostfinale. Het gaat 

hier vooral om het oefenen van rust en adem-

haling. De begeleiders zorgen voor een touw 

dat goed vastzit en voor matten. 

Programmalijn: 
 sterk in de groep  
Een agent moet geestelijk weerbaar zijn. Dat 

geeft hem veerkracht om overeind te blijven 

bij de verschillende (soms levensbedreigende) 

situaties die hij tegenkomt in zijn werk. Daar-

naast moet hij zich goed inleven in een ander 

en goed samenwerken. Een agent moet in 

een groep kunnen werken. Daarbij draait 

het om: op elkaar vertrouwen, elkaar helpen 

en elkaar aanvullen. Ook moet hij duidelijk 

praten en hulp vragen.

In de programmalijn Sterk in de groep maken 

we kinderen geestelijk weerbaar en ma-

ken we ze bewust van hun invloed op hun 

leefomgeving (waaronder regels, normen en 

waarden, respect). Ook laten we kinderen 

ervaren wat de kracht is van samenwerken en 

hoe je die kracht vergroot. 

 Oefeningen Sterk in de groep 
 Luister eens…..

De begeleider geeft ieder kind een blanco 

blaadje met een stift. Kinderen verspreiden 

zich over de ruimte, zodat ze niet bij een 

ander kunnen meekijken. Vervolgens heeft de 

begeleider een tekening voor zich die alleen 

hij ziet. Hij beschrijft de tekening langzaam. 

De kinderen tekenen op hun eigen papier 

mee. Doel: leren luisteren. Heeft de begelei-

der de tekening beschreven en heeft ieder-

een die getekend? Dan kijken de kinderen 

of de tekening die ze maakten, klopt met de 

tekening die de begeleider beschreef. 

Een variatie die je kunt aanbrengen is groep-

jes van twee maken en hetzelfde herhalen: 

één omschrijft de tekening en de ander 

tekent na.
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 moeder: 
“De houding 

van mijn kind is 
zelfverzekerder”



 Wat wil jij delen?
De begeleider vraagt ieder kind van de groep 

of hij wat wil vertellen over wat hij meemaak-

te of deed. Doel: elkaar beter leren kennen 

en oefenen om in de groep iets te vertellen 

over jezelf.

  Ik hou van kinderen met……
Maak een kring. Een kind begint te zeggen: 

“Ik hou van kinderen met….zwarte schoenen.” 

Iedereen die zwarte schoenen aan heeft, gaat 

met elkaar van plaats wisselen. Zo begint 

een soort stoelendans. Doel: luisteren en 

samenwerken om weer goed op een stoel te 

komen. Het kind dat zegt waar het van houdt, 

moet goed kijken naar wat in de groep over-

eenkomt met elkaar. Kleuren, soort schoe-

nen, soort kleding, haar enzovoort. 

 Blijven we staan?
Maak een kring. Iedereen mag op zijn stoel 

staan. De begeleider haalt stoelen weg. Met 

elkaar zorgen de kinderen ervoor dat ze 

blijven staan op de stoelen die overblijven. 

Doel: goed leren samenwerken. Kinderen 

moeten overleggen en elkaar vasthouden. 

Vertrouwen op jezelf en elkaar speelt hier 

ook een rol.

 Vertrouw op mij!
De groep wordt in tweeën gesplitst. Een 

groep maakt met stoelen, tafels en een draad 

een parcours. De andere groep wordt ge-

blinddoekt. Dan worden er groepjes van twee 

gemaakt (maatjes). Eén zonder blinddoek en 

één met blinddoek. Degene zonder blind-

doek leidt de ander door het parcours. Doel: 

vertrouwen op jezelf en de ander. Het maatje 

dat leidt, moet bedenken dat de veiligheid 

van de ander in zijn handen ligt. Dan pas win 

je vertrouwen. Serieus je opdracht uitvoeren 

hoort hier bij. Liep de één helemaal door het 

parcours? Dan mag daarna de ander.

 Wat voel je nu?
Verschillende emoties staan op papier. De 

begeleider legt die papieren met emoties op 

de grond. Zoals verbaasd, boos, blij, verdrie-

tig en bang. De begeleider stelt een vraag en 

geeft de opdracht: “Ga bij de emotie staan die 

je voelt bij wat ik zeg.” Voorbeeld: “Je hebt wat 

kapotgemaakt van je moeder. Hoe voel je je?”

 moeder: 
“Mijn kind heeft 

eindelijk een 
positieve ervaring  

in een groep. In  
deze groep is  
geen sprake  
van pesten”

 Voetje van de vloer
Kinderen mogen op tafels en stoelen staan 

als de tikker komt om ze te tikken. Je moet 

na tien tellen weer naar een ander meubel-

stuk lopen. De tikker mag niet bij je blijven 

staan. Doel: plezier maken met elkaar maakt 

de groepsband sterker.

 Doen zonder praten
De begeleider legt uit dat de groep opdrach-

ten krijgt. De groep doet deze opdracht zon-

der te praten. De groep oefent zo in praten 

zonder woorden, in goed op elkaar letten en 

in goed samenwerken. Voorbeeld: ga staan 

van groot naar klein. 

 Luister goed….
De groep zit in een kring en de begeleider 

fluistert een woordje in het oor van zijn 

rechterbuurman. Deze fluistert dat wat hij 

hoort door aan zijn rechterbuurman. Die 

doet hetzelfde, totdat de boodschap de kring 

rond is. De linkerbuurman van de begeleider 

vertelt de groep wat hij heeft gehoord. Is het 

nog steeds hetzelfde woord?

Een moeilijkheidsgraad in dit spel is een hele 

zin of verhaaltje fluisteren.

  Van a tot z; dat zijn de letters van het 
alfabet

De begeleider deelt letters van het alfabet uit 

aan de kinderen. Ieder kind heeft er een paar. 

De opdracht luidt: leg zo snel mogelijk het 

alfabet op de grond. Doel: goed contact met 

elkaar hebben en samenwerken.

 Raad het woord
De begeleider maakt groepjes van twee. Elk 

groepje krijgt letters die een woord vormen. 

De opdracht aan het groepje: maak zo snel 

mogelijk het woord. Doel: samenwerken en 

goed contact hebben.

 Wat vond jij van…… 
De begeleider deelt papier, stiften/pennen, 

scharen en tijdschriften uit. De opdracht: 

maak een collage van wat jij het leukst vond, 

wat jij gaat missen en wat beter kon in de 

opleiding tot Politiekid.
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Een agent moet een goede conditie hebben. 

Het werk van de agent vraagt soms om het 

lichaam te gebruiken. Bijvoorbeeld bij een 

achtervolging, lopend of op de fiets. Hiervoor 

moet hij het lang kunnen volhouden (goed 

uithoudingsvermogen). In Snel met je lijf wer-

ken we met kinderen dus aan conditie/uit-

houdingsvermogen. Ook ontdekken kinderen 

in deze programmalijn waarom het belangrijk 

is om te bewegen en een gezonde leefstijl 

te hebben. Centraal staat: leren wat je eigen 

lijf kan (lichaamsbesef ontwikkelen), hoe je je 

conditie kan verbeteren en kan samenwer-

ken. Daar hoort ook bij: samen een oplossing 

bedenken en samen iets bereiken. Kinderen 

merken hierin ook het onderlinge verschil in 

uithoudingsvermogen. In Snel met je lijf leren 

kinderen: iedereen is oké, niet minder of 

meer dan jezelf (respect en acceptatie). Kin-

deren raden we aan sportkleding en goede 

gym(loop)schoenen te dragen. 

De activiteiten hebben steeds dezelfde  

opbouw:

1 warming-up

2 loopscholing

3 estafette 

4 spel

 Oefeningen Snel met je lijf 
 Ren als een…….

De begeleider zet twee pionnen neer. Eén bij 

de start/finish en de ander op een plek waar 

de kinderen eromheen moeten lopen. Laat 

de afstand afhangen van de conditie van de 

kinderen, maar maximaal 30 meter. Doel: 

conditie verbeteren. Kinderen rennen heen 

en weer op verschillende manieren. Voor-

beeld: knie opheffen (paard), kikkersprong 

(kikker), opzij lopen (krab) enzovoort.

 Pak mijn staartje…
De begeleider deelt lintjes uit. Deze lintjes 

mogen de kinderen als een staart in hun 

broek doen. Eén kind wordt aangewezen als 

tikker en probeert de lintjes te pakken. Is je 

lintje gepakt, dan ben je af en ga je aan de 

kant zitten. 

 Bij drie doe je weer mee….
De begeleider legt aan de groep uit dat je bij 

hem komt staan als je getikt wordt. Staan er 

drie getikte kinderen naast elkaar, dan mag de 

eerste weer meedoen met het tikspel. 

  Zo snel/goed mogelijk naar de over-
kant…

De begeleider zet een parcours uit en ver-

deelt de kinderen over groepjes van twee. 

Elk groepje moet zo snel mogelijk naar de 

overkant komen. Bijvoorbeeld lopend/ren-

nend met twee benen aan elkaar geknoopt 

(met een lintje), met beide handen elkaar 

vasthoudend of hinkelend. Wie het eerst over 

de finish komt, wint.

Als begeleider kun je ook de nadruk leggen 

op: wie het beste samenwerkt, wint. 

 Ra, ra, wat ben ik?
De begeleider zet een parcours uit. Kinderen 

mogen zelf bedenken als welk dier zij over 

het parcours gaan. Laat de kinderen raden 

wie welk dier is.

 Bouw een toren van mensen
De begeleider deelt de groep in groepjes van 

vijf of zes in. De groepjes moeten samen een 

toren vormen. 

Wie werkt het beste samen?

 Wie maakt de hoogste toren?
De begeleider maakt groepjes van vier kin-

deren. De kinderen moeten zo snel mogelijk 

samen een toren bouwen van blokken. Wie 

heeft de grootste toren?

 moeder: 
“Vroeger was mijn 

kind op scouting meer 
op de achtergrond 
aanwezig en nu zie 
ik hem meer op de 

voorgrond  
treden”

Programmalijn:
 snel met je lijf  
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 moeder: 
“Mijn kind durft weer 

een stap te nemen 
door het kiezen van 

een sport” 

(slachtoffer pestgedrag)



 

In deze programmalijn laten kinderen zien 

wat ze in de andere programmalijnen leerden 

(competenties). Samen met de wijkagent ver-

zinnen Politiekids een onderwerp voor een 

actie. De onderwerpen hebben te maken met 

de buurt of omgaan met mensen. Daarmee 

helpen we  positief opvoeden en zelf verant-

woordelijkheid nemen. Tijdens deze acties 

brengt de wijkagent Politiekids in contact met 

de buurt en met samenwerkingspartners. Zo-

als Toezicht en Handhaving van de gemeente 

Zwolle en afvalverwerker ROVA. Politiekids 

deden de volgende acties:

 De snelheid binnen de bebouwde kom
Dankzij een paar vragen denken de kinderen 

na over de gevaren in het verkeer. De wijk-

agent leert hen vervolgens om de snelheid 

te meten met de lasergun. De wijkagent 

geeft een stopteken aan de auto, waarvan ze 

zojuist de snelheid hebben gemeten. Is de 

snelheid goed? Dan geeft een Politiekid een 

pluim aan de bestuurder. Rijdt de bestuurder 

te hard? Dan zegt een Politiekid daar iets 

van. Daarnaast plakken de Politiekids stickers 

op lantaarnpalen met daarop de maximale 

snelheid in dat gebied. De kinderen leren 

drie dingen: het verkeer kan gevaarlijk zijn, 

zij moeten zelf altijd goed uitkijken en samen 

maken ze het verkeer een stukje veiliger.

  Fietsen doe je niet in het  
winkelcentrum

De wijkagent vraagt de Politiekids waarom 

fietsen in het winkelcentrum gevaarlijk is. 

Ze oefenen samen een nepgesprek met 

een overtreder. Vervolgens surveilleren de 

Politiekids in kleine groepjes in het winkel-

centrum. Zien zij een overtreder, dan houden 

zij hem tegen. Daarna spreken zij hem aan op 

de overtreding. Ook geven zij een flyer. De 

Politiekids vragen of de flyers bij winkeliers 

mogen liggen.

 Afval opruimen rondom de scholen
De Politiekids werken samen met Toezicht en 

Handhaving van de gemeente Zwolle. Samen 

ruimen zij afval rondom de scholen op. Het 

effect is dat kinderen verbaasd zijn over de 

hoeveelheid afval en zich ervan bewust zijn 

waar vuilnis hoort: in de vuilnisbak. 

 Naar het opleidingscentrum
Politiekids gaan met politiebusjes naar het 

opleidingscentrum van de politie. Daar gaan 

de agenten normaal gesproken naar school 

en doen ze examen. De kinderen starten 

met een partijtje voetbal (warming-up). Twee 

Politiekids mogen een team samenstellen. 

Daarna kijken de Politiekids mee met een 

examen van de politie. Er wordt een situatie 

nagespeeld met een dronken man in een 

kroeg die niet wil betalen. De wanbetaler 

wordt aangehouden. Daarna volgt een 

oefening, waarbij een politieagent zich moet 

verweren, omdat er een groep om hem heen 

staat. De agent spuit met pepperspray, zodat 

de groep op afstand blijft.

Politiekids krijgen vervolgens uitleg over de 

spullen die de politie bij geweld gebruikt. Ook 

mogen de kinderen in een zaal zelf oefenen 

met dieven vangen. Ze mogen een dummy-

pistool vasthouden en sprayen met pepper-

spray. 

 Naar het hoofdbureau
De Politiekids gaan in een politiebusje naar 

het hoofdbureau. Daar mogen ze twee cellen 

zien. Hier legt de wachtcommandant uit 

wat de politie elke dag doet. Ook bekijken 

de kinderen een zaal waar agenten elke dag 

een briefing krijgen. Daarna gaan Politiekids 

naar de dojo. Daar leren ze technieken om 

zichzelf te bevrijden als er iemand op hen ligt. 

Ook krijgen de Politiekids een demonstratie 

van de Mobiele Eenheid, de hondenbrigade 

en een arrestatieteam.

 Samen de kerstboom weghalen
De wijkagent vraagt Politiekids en ouders op 

een vrije zaterdag te helpen met weghalen 

van een twaalf meter hoge spar uit de wijk. 

De kinderen zetten met de wijkagent de 

afzetting neer, zodat werklui de boom veilig 

kunnen weghalen. 

 Inzet bevrijdingsfestival
De wijkagent en projectleider vragen Poli-

tiekids om hulp bij een bevrijdingsfestival. Zij 

zetten de afzetting neer als een populaire 

boyband optreedt. Op deze manier zien 

Politiekids hoe breed de politie samenwerkt 

tijdens een groot optreden. Leuke bijkomstig-

heid: veel ouders begeleiden de kinderen als 

vrijwilliger.

moeder:
“Als ouder kom ik 

op plekken waar ik 
normaal niet kom. Ik 

krijg een bredere 
kijk op het  

politiewerk en  
welzijnswerk”

moeder:
“Mijn kind mocht 
de politie niet in 

verband met zijn 
ervaringen. Nu 
groet hij elke 
agent en zegt:  

‘Dat is mijn 
collega”

Programmalijn: 
 op pad met de politie 
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In dit hoofdstuk staan we stil bij de factoren 

die jeugdcriminaliteit versterken (risico´s) of 

voorkomen (beschermen). Ook onderbou-

wen we waarom werken aan weerbaar zijn, 

sociale competenties en meedoen bijdragen 

aan het voorkomen hiervan.    

 
 

“Er is een duidelijke relatie tussen opvoeding 

en de manier waarop het er in de wereld aan 

toe gaat. Die relatie werkt twee kanten op: 

als kinderen vanaf hun jeugd meekrijgen dat 

het goed en normaal is om er bij het minste 

of geringste op los te slaan, dan zullen ze als 

volwassenen hoogstwaarschijnlijk niet erg 

gediend zijn van het poldermodel. En wie op-

groeit in een samenleving of buurt waarin het 

recht van de sterkste heerst, loopt een flinke 

kans om van zijn ouders te leren dat praten 

weinig helpt.” (Micha de Winter, verbeter de 

wereld, begin bij de opvoeding). 

“Iedereen zal het erover eens zijn dat op-

groeien zonder al te grote problemen een 

zegen is, voor ouders, voor kinderen en voor 

de samenleving als geheel. Maar is opvoe-

ding een succes als het kind geen crimineel 

wordt? Of niet ten prooi valt aan loverboys 

of breezerseks? In opvoeding, onderwijs en 

Hoofdstuk 4
waarom Doen we wat we Doen 
(theoretische onDerbouwing) 

jeugdbeleid zou het om veel meer moeten 

gaan. Bijvoorbeeld om het leren begrijpen en 

internaliseren van democratisch burgerschap, 

humaniteit en vrijheid. Wat betekent het om 

te leven in een democratische samenleving 

waarin je recht hebt op een eigen identiteit, 

maar waarin je ook anderen dan datzelfde 

recht moet gunnen? Hoe bied je weerstand 

tegen het verleidelijke wij-zijdenken, dat 

enerzijds een veilig gevoel van verbonden-

heid geeft, maar anderzijds het risico van 

dehumaniseren en uitsluiten van de ander 

met zich meebrengt? Of: hoe geef je gestalte 

aan vrijheid in je leven? Wat is belangrijk: on-

gestoord je eigen gang kunnen gaan of juist 

samen met anderen vorm geven aan  

het bestaan, bijvoorbeeld als het gaat om 

duurzaamheid of sociale rechtvaardigheid?’’ 

(Micha de Winter, verbeter de wereld, begin 

bij de opvoeding).

Micha de Winter schetst hiervoor het uit-

gangspunt van Politiekids. Dat wat ouders 

hun kinderen voorleven, zien we zeer 

waarschijnlijk terug in het gedrag van het 

kind. In het gedrag van nu en in de toekomst, 

als het kind volwassen is. Is de opvoeding 

of omgeving van een kind een risico? Dan 

heeft hij beschermende factoren nodig om 

bijvoorbeeld niet crimineel te worden. In de 

wijk Holtenbroek vormt de omgeving zo’n 

risico (zie blz. 8 en 9 probleem). Waar vindt 

het kind die beschermende factoren? Bij 

ouders of belangrijke volwassenen en ook bij 

onderwijs, welzijn, politie en jeugdhulp. Hier-

bij heeft hij handvatten nodig om een goed 

democratisch burger te zijn. Dat past perfect 

bij het doel van de politie (die de democratie 

beschermt). Ook door dat wat agenten moe-

ten kunnen, zijn zij een perfect voorbeeld 

voor kinderen. Deze beschermende factor 

is nodig, vanwege de groeiende problemen 

met twaalfminners.

 Problemen met twaalfminners 
Twaalfminners zijn kinderen jonger dan 12 

jaar die:

•  vanwege een strafbaar feit in contact  

komen met de politie

•  met hun gedrag normen flink overschrijden 

en voor veel overlast zorgen  

•  ernstig risico lopen in de toekomst in con-

tact te komen met politie en justitie

 wat een kind ziet, hoort en ervaart,  
 beïnvloedt zijn kijken, doen en laten 
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  Wat zijn risico’s voor (later) misdadig 
gedrag?

Uit een onderzoek naar crimineel gedrag bij 

twaalfminners blijkt dat deze kinderen vaak 

slachtoffer zijn van (huiselijk) geweld. Ook 

blijkt dat 60 procent ADHD, een gedrags-

stoornis of een combinatie hiervan heeft. 

Maar er speelt vaak meer mee. Problemen 

op school en thuis (gebroken gezinnen), 

tienermoeders, psychische problemen bij 

de ouders, ontbreken van positieve opvoe-

ding, werkeloosheid in het gezin (48 procent 

heeft een lage opleiding, eenvoudig beroep 

en laag loon). 

Bij probleemgedrag spelen twee kanten: 

kanten die in de mens zelf zitten en kanten 

die in de omgeving zitten. Er is niet één 

enkele oorzaak voor probleemgedrag. 

Het draait vaak om een combinatie van 

verschillende oorzaken die elkaar ver-

sterken. Risicofactoren kunnen elkaar 

versterken. Daarnaast zijn er ook factoren 

die probleemgedrag tegengaan. Positieve 

ervaringen op school gaan de negatieve 

invloed van een gezin tegen. Deze positie-

ve factoren heten ook wel beschermende 

factoren. Hoe sterker de beschermende 

factoren aanwezig zijn, hoe minder kans op 

probleemgedrag. 

 risicofactoren en beschermende 
 factoren 
Bij het ontstaan van jeugdcriminaliteit spe-

len vele factoren een rol. Sommige factoren 

- de risicofactoren - verhogen de kans dat 

crimineel gedrag optreedt, maar er bestaan 

ook beschermende factoren die de kans op 

criminaliteit verkleinen. De huidige theore-

tische modellen gaan er in het algemeen 

van uit dat crimineel gedrag het gevolg is 

van zowel psychosociale als biologische 

factoren die elkaar op een complexe manier 

versterken of juist afzwakken. Uit recent 

Nederlands onderzoek blijkt dat bij jongeren 

met ernstige gedragsproblemen en crimi-

neel gedrag sprake is van een opeenstape-

ling van risicofactoren.

  Risicofactoren in het gezin en de  
opvoeding

In het gezin en in de opvoeding zijn fac-

toren aan te wijzen die het risico op het 

plegen van delicten vergroten. Zo is bekend 

dat jongeren een groter risico lopen op 

gedragsproblemen, waaronder crimineel 

gedrag, als hun ouders zelf psychische 

problemen hebben. Ouders met proble-

men zijn minder beschikbaar en gevoelig 

voor hun kinderen en kunnen daardoor 

minder goed reageren op hun gedrag. 

risicofactoren oP kinDniveau
 Lage intelligentie
 Aandachtsproblemen
  Slachtofferschap op lichamelijk, seksueel 
of psychisch gebied

 ADHD
 Misbruik van middelen

risicofactoren oP geZinsniveau
  Ouders met mishandelings- en/of  
kinderbeschermingsverleden

  Ouders met een crimineel verleden of nog 
steeds crimineel

  Broers of zussen die zich schuldig maken 
aan criminaliteit

  Alcohol- en/of druggebruik door de 
moeder

 Tienerzwangerschap van de moeder
 Afwezigheid van de biologische vader
 Echtscheiding en/of stiefouderschap
  Geringe pedagogische kwaliteiten van 
de ouders: dit uit zich in inconsequent 
gedrag, gebrek aan regelmaat, gebrek aan 
regels, gebrek aan stimulering, gebrek aan 
belangstelling en gebrek aan leiding (na-
tuurlijk overwicht), weinig toezicht door 
de ouders op het kind

  Sociaaleconomische deprivatie: laag 
gezinsinkomen, werkloosheid, slechte 
huisvesting

  Verwaarlozing of mishandeling van het 
kind

 Groot gezin (meer dan vier kinderen)
 Laag opleidingsniveau van de ouders
 Frequent geweld in huis

risicofactoren oP omgevingsniveau
 Achterstandsbuurten
 Hoge buurtcriminaliteit
  Vriendjes die zich schuldig maken aan 
criminaliteit

  ‘Arme’ vrijetijdsbesteding: geen lidmaat-
schap van  (sport)verenigingen , geen 
hobby’s, geen sociale activiteiten

risicofactoren oP schoolniveau
 Participatie speciaal onderwijs
 Veel schoolwisselingen
  Slechte schoolprestaties, vooral leesach-
terstand wordt veelal genoemd

 Pesten en gepest worden
 Spijbelen

risicogeDrag biJ kinDeren Dat kan 
leiDen tot crimineel geDrag

  Probleemgedrag dat frequent voorkomt 
en ernstiger van aard is dan dat van leef-
tijdsgenootjes

  Probleemgedrag zoals woedeuitbar-
stingen en agressie, dat doorgaat na het 
tweede of derde levensjaar

 Fysiek vechten
 Wreedheid jegens mensen en dieren
  Heimelijk gedrag zoals veelvuldig liegen, 
diefstal en brandstichting

 Niet met anderen overweg kunnen
 Wegloop- en zwerfgedrag
 Lage leermotivatie op de basisschool
  Gebruik van drugs en/of alcohol en/of 
regelmatig gokken

Tabel Tremblay & Graig, 1995

RISICOFACTOREN EN RISICOGEDRAG
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Andere risicofactoren die in het gezin kunnen 

spelen zijn: een inconsequente en ruwe 

opvoedingsstijl, het ontbreken van basale op-

voedingsvaardigheden, veel wisselingen van 

opvoeders en het meemaken van ingrijpende 

gebeurtenissen. In veel gezinnen met jonge-

ren die gedragsproblemen hebben dwingen 

de gezinsleden elkaar tot negatief gedrag. 

Kinderen leren dan dat zij door negatief 

gedrag, zoals zeuren, slaan en driftig zijn, hun 

zin krijgen. Zij vertonen dat gedrag daarom 

steeds meer, ook buiten het gezin. Dat maakt 

hen niet bepaald geliefd bij leeftijdgenoten, 

waardoor ook op school en in de buurt pro-

blemen ontstaan. 

Wanneer in een gezin problemen spelen, 

maar ouders betrokkenheid tonen bij hun 

kind, onderling op een positieve manier met 

elkaar omgaan of hun eigen boosheid goed 

in de hand houden, zijn dat juist bescher-

mende factoren. 

 Risicofactoren in de omgeving
Ook in de omgeving van jeugdigen kunnen  

risicofactoren voor criminaliteit aanwezig 

zijn: armoede, een slechte buurt of een 

vriendenkring die negatief gedrag vertoont. 

Personen in zijn omgeving met wie een kind 

of jongere wél een goede band heeft, kunnen 

een beschermende invloed hebben. 

RISICOFACTOREN die 
professionals kunnen zien

rondom het gezin (bijvoorbeeld door 
professionals als JgZ-verpleegkundige 
of een huisarts):
geringe opvoedingsvaardigheid van ouders, 
een groot gezin, lage sociaaleconomische 
status van het gezin, verwaarlozing of mis-
handeling van kinderen, agressief gedrag 
van een kind, beperkte sociale vaardighe-
den van het kind, gebruik van alcohol en 
drugs door het kind, probleemgedrag van 
broertjes of zusjes.

op de kinderopvang en school 
(bijvoorbeeld door leerkrachten of 
intern begeleiders):
ernstig pesten of gepest worden, lees-
achterstand, agressief gedrag, gebrekkige 
sociale vaardigheden van het kind. Maar 
ook gezinsomstandigheden als lage soci-
aaleconomische status, een groot gezin, 
echtscheiding en probleemgedrag van 
andere kinderen uit het gezin.

in de buurt (door jongeren- en 
welzijnswerk of politie):
overlastgevend gedrag, vernieling, gebruik 
van alcohol en drugs, schoolverzuim. Ook 
riscofactoren in het gezin als gevangen-
schap van een ouder, overlastgevende of 
criminele andere kinderen uit het gezin en 
factoren als sociaal economische status, 
grootte van het gezin.

 Risicofactoren in het kind
Naast risicofactoren in het gezin en in de 

omgeving spelen waarschijnlijk ook neuro-

psychologische en biologische factoren bij 

het kind zelf een rol. Die factoren zorgen 

voor verschillen in temperament, motorische 

ontwikkeling, concentratievermogen, logisch 

redeneren en zelfcontrole. 

Zo hebben jeugdigen met gedragsstoornis-

sen vaak in rust een lage hartslag, een indica-

tie voor een laag angstniveau. Dat betekent 

dat ze niet snel bang zijn voor de gevolgen 

van hun gedrag. Daarnaast hebben ze dikwijls 

negatieve gedachten over zichzelf, bijvoor-

beeld ‘ik ben waardeloos’ of ‘ze moeten 

altijd mij hebben’. Daardoor interpreteren ze 

sociale informatie vaak verkeerd. Ze beleven 

reacties van anderen bijvoorbeeld al snel als 

agressief en reageren daar ook zo op.

Beschermende factoren in het kind zijn bij-

voorbeeld een vrolijk karakter en gevoel voor 

humor, waardoor de omgang met anderen 

soepeler verloopt.” (Bron: Effectieve interven-

ties tegen jeugddelinquentie door Leonieke 

Boendermaker en Deniz Ince, 2008)
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Pedagoog: 

“Politiekids is gericht op 
preventie en we hebben hierin 
ook een verantwoordelijkheid 

om risico’s te signaleren en 
te zorgen dat het kind/gezin 

beschermende factoren krijgt.”

 crimineel gedrag aanpakken of 
 voorkomen 
“Naast een snelle, duidelijke aanpak van cri-

mineel gedrag zelf is steeds meer het belang 

van preventie en van vroegtijdig signaleren en 

aanpakken op de voorgrond gekomen. We-

tenschappelijk onderzoek heeft aangetoond 

dat vroegtijdig signaleren en aanpakken van 

crimineel of normoverschrijdend gedrag bij 

kinderen het meest effectief is om jeugdcri-

minaliteit te voorkomen (Bron: Jonger dan 

12 of twaalf minner, Samenwerkend Toezicht 

Jeugd, oktober 2013).

Politiekids richt zich op de preventie en wil 

een beschermende factor zijn in de omge-

ving van het kind. Door het stimuleren van 

ouderbetrokkenheid beogen we een door-

gaande lijn (transfer) naar de thuissituatie.  

We investeren in de relatie met politie en 

beïnvloeden normen, waarden en overtuigin-

gen. Daarnaast hebben begeleiders de taak 

om risico’s te signaleren bij kinderen, deze 

te bespreken en te kijken of er een aanbod 

nodig is dat het kind ondersteunt bij het op-

groeien en “om op het rechte pad te blijven.”

 waarom ouders erbij halen? 
  Werken aan een gesprek over normen 

en waarden 
In Politiekids hebben we het met kinderen 

over gedrag: gewenst (wat moet je kun-

nen als agent, hoe doe je dat en waarom) 

en ongewenst (wat is gevaarlijk, wat hoort 

niet en waarom niet). Hierin werken we aan 

normen en waarden. Thuis kunnen normen 

en waarden anders zijn. In Politiekids nemen 

we ouders mee in dat wat we doen met de 

kinderen. We werken aan samenwerking, 

houden ze op de hoogte, geven informatie, 

nodigen ze uit om mee te helpen en maken 

ze betrokken. Zo hopen we een gesprek te 

krijgen met ouders. 

Het gesprek dat we willen? Een gesprek met 

respect voor verschillen, waarbij de gezonde 

groei van hun kind centraal staat. We weten 

dat het gezin een grote beschermende factor 

is in het voorkomen van misdadig gedrag. 

We laten ouders de normen en waarden van 

Politiekids zien, net als het belang hiervan 

voor de groei van hun kind. Hiermee hopen 

we ook dat de situatie thuis met aanwezige 

risicofactoren beter wordt. 

Pedagoog: 
“kinderen en ouders kennen de 
kinderwerker en wijkagent nu 

goed. er is een vertrouwensrelatie 
ontstaan. ouders en kinderen 
komen met ideeën, vragen of 

problemen bij de kinderwerker 
of wijkagent. De relatie is 

laagdrempelig en dat is wat we 
willen.”
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 waarom een gezond buurtklimaat,   
 samenwerken en een doorgaande lijn 
Op het gebied van jeugdwerk liggen er veel 

kansen in de buurt/wijk. Vaak zijn er in de 

buurt al allerlei netwerken met kinderen en 

ouders, officieel en niet-officieel. Daarbij 

draait het om een verbinding tussen wat er 

thuis gebeurt, in de buurt en op de school/

kinderopvang. Om kinderen lekker in hun 

vel te laten zitten helpt het als ze opge-

voed worden in een buurt met een gezond 

buurtklimaat. En in een buurt waar bewoners 

en professionals meeleven, elkaar kennen en 

zich samen verantwoordelijk voelen voor dat 

buurtklimaat. 

 Extra zetje
Een gezond buurtklimaat straalt positieve 

verwachtingen uit, geeft hulp, maar stelt ook 

voorwaarden en grenzen aan het opgroeien 

van kinderen. Daar waar netwerken ont-

breken of gezinnen erbuiten vallen zoeken 

we naar manieren om kinderen/ouders met 

elkaar te verbinden. Het uitgangspunt hierbij? 

Dat kinderen/ouders verder komen met 

niet-officiële netwerken waarbinnen ze elkaar 

kunnen ondersteunen en waarbinnen ouders 

sterker worden in het leren opvoeden. De 

eigen kracht van jeugdigen, ouders, gezin-

nen en hun omgeving versterken is ook een 

belangrijk onderdeel van het Nederlandse 

jeugdbeleid. Als kinderen, jongeren en ouders 

sterke kanten en goede contacten hebben, 

houden zij beter grip op hun eigen leven.

Het is bewezen dat ouders met steun uit hun 

omgeving de opvoeding beter beleven. Ook 

voeden ze positiever op en hebben ze meer 

zelfvertrouwen. 

 Een maatje voor een kind
Krijgen ouders en jeugdigen al vroeg hulp 

die hun krachten versterken, dan kan dit 

later problemen voorkomen.  In de praktijk 

betekent dit onder andere dat een kinder-

werker vanuit Politiekids een maatje wordt 

van een kind. Zo versterkt hij de contacten 

die het kind en ouder(s) met anderen hebben. 

De kinderwerker ziet activiteiten, helpt om 

daaraan mee te doen en zorgt hiermee voor 

de doorgaande lijn. Bijvoorbeeld via projec-

ten zoals School’s cool (goed van start in de 

brugklas), LEFF voor lifestyle, energy, fun & 

friends en het jongerenwerk vanuit  

Free2Move. In de praktijk zien we dat ook 

oudere kinderen uit het gezin in beeld ko-

men, doordat het jongere broertje of zusje 

meedoet aan Politiekids. Ook voor hen kan 

de kinderwerker een maatje zijn. 

moeder:

“mijn kind ziet de buurman klussen 
aan zijn auto. er loopt olie op de 

straat. hij gaat naar de buurman en 
vraagt: ‘wat bent u aan het doen? 

weet u dat er olie op de straat loopt? 
Dat is slecht voor het milieu.’ De 

buurman luistert naar  mijn zoon en 
haalt snel wat doeken en terpentine 

om de straat schoon te maken.”

 waarom kinderen laten meedoen 
 (kinderparticipatie)? 
Kinderparticipatie is meer dan alleen luisteren 

naar kinderen en hun wensen omzetten in 

activiteiten. Bij kinderparticipatie denken en 

beslissen kinderen actief mee. Kinderpartici-

patie vraagt om een houding van begeleiders.

 Hoe werkt het?
Bij kinderparticipatie leren kinderen van alles. 

Zoals hun gedachten verwoorden, onder-

handelen, uitleggen en beslissingen nemen. 

Kinderparticipatie helpt de kinderen groeien 

in wat ze (nog niet) kunnen (vaardigheden). 

Zo zijn ze klaar om in de maatschappij mee 

te doen. Ze hebben het nodig om hierin te 

oefenen. 

 Kinderen als goede voorbeeld
Kinderparticipatie helpt ook mee aan de 

groei van de gemeenschap. Hoe dat werkt? 

We laten kinderen meedoen om hun eigen 

leefomgeving te verbeteren. De rest van de 

buurt raakt daardoor mogelijk geprikkeld om 

met z’n allen mee te doen. 

 Wat levert het op?
Meedoen in netwerken zorgt dat mensen 

sneller problemen oplossen en voorkomt dat 

kinderen achter raken. Zo verkleint ook de 

kans op bepaald probleemgedrag.
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automobilist:

“ik had mijn auto aan de kant van de 
weg gezet, omdat ik telefoon kreeg. 

op een gegeven moment komen er 
twee kinderen. Ze blijven netjes 

wachten bij mijn auto, totdat ik ben 
uitgebeld. ik doe mijn raam naar 

beneden. Ze laten hun politiebadge 
zien en geven aan dat ze Politiekids 
zijn. ‘u was aan het bellen en u bent 
aan de kant van de weg gaan staan. 

wat goed’, zegt een van de kinderen. 
Zou u de volgende keer de motor van 
de auto willen afzetten, want dat is 
slecht voor het milieu.’ ‘natuurlijk’, 

antwoord ik. Dit vergeet ik nooit 
weer.”

 waarom sociale competenties 
Beter contact kunnen leggen (sociale com-

petenties)– dat komt kinderen niet aan-

waaien. Dit leren ze als ze zich met anderen 

en met de omgeving bemoeien. Door met 

anderen te praten en dingen te beleven leren 

kinderen zich in te leven in een ander. Het 

omgekeerde gebeurt ook: kinderen leren ook 

beter contact leggen als anderen zich met 

hen bemoeien. 

 Groeien in groepen
Het groepsgevoel speelt in het leven van 

kinderen een heel belangrijke en bepalende 

rol. Een groep kinderen bij een activiteit is 

een verzameling losse mensen, die een sterke 

of minder sterke groep vormen. Over en weer 

reageren kinderen op elkaar (interactie). Ze 

hebben waarden en normen. Het contact als 

groep groeit en kinderen gaan samenwerken. 

Zo ontstaat een groepssfeer of een groepskli-

maat. Het groepsklimaat is een van de meest 

bepalende voorwaarden voor het leren beter 

contacten te leggen. In een prettig groeps-

klimaat geeft de groep een veilig leerklimaat 

voor nieuw gedrag en de ruimte om van 

elkaar te leren. Groepen beïnvloeden heel 

sterk het gedrag van mensen en het doen 

en laten van het kind. En andersom. Daarom 

kijken begeleiders van Politiekids naar de 

sociale competenties van de kinderen en het 

groepsklimaat en wat hierin valt te leren en te 

bieden.

 Leren samenwerken 
Samenwerken en omgaan met elkaar krijgt 

binnen Politiekids veel aandacht. Kinderen 

volgen immers een opleiding tot Politiekid. 

En samenwerken is een van de dingen die 

een agent moet kunnen. Begeleiders bespre-

ken met kinderen wat samenwerking is en 

wat dit van een kind vraagt. Ze leren hierbij 

onder meer luisteren, beurt verdelen, initiatief 

nemen, leiden en volgen enzovoort. Zo 

staan begeleiders bij verschillende van deze 

competenties stil en oefenen kinderen die op 

allerlei manieren; met hun lichaam, met hun 

geest, met hun conditie en in politieacties.

 waarom beter weerbaar worden? 
Mensen verschillen. Hierdoor nemen zij ver-

schillende rollen naar elkaar aan. En verschil-

lende (machts-)posities. Mensen die zichzelf 

belangrijker vinden gaan sneller persoonlijke 

grenzen over van een ander. Zij hebben 

hierbij bijvoorbeeld geen respect of gedragen 

zich niet gelijkwaardig. Wie weerbaar is, kan 

zichzelf en zijn wensen hiertegen verdedigen. 

Daardoor geeft hij zichzelf meer ruimte voor 

groei in de maatschappij. 

 Niet vechten
Weerbaar zijn zegt dus iets over hoe je jezelf 

beschermt tegen ‘bedreigingen’ van buitenaf. 

Je weet dan dus hoe je je grenzen verdedigt. 

Als je dit niet kunt, ben je weerloos en dus 

kwetsbaar. Veel mensen denken bij weerbaar 

zijn aan vechtsport en het verdedigen met 

hun lichaam tegen mensen die agressief 

doen. Maar deze verdediging is slechts een 

heel klein onderdeel van het totale ‘weerbaar 

zijn’. Bovendien is reageren met je lichaam 

het laatste redmiddel, als al het andere echt 

niet meer werkt. Ben je sterk met je geest 

en je manieren van contact maken (mentale 

en sociale vaardigheden)? Dan hoef je in het 

normale leven haast nooit je lichaam te ge-

bruiken om je grenzen te verdedigen. Wel zijn 

bijvoorbeeld lichaamstaal en houding enorm 

belangrijk bij het grip krijgen op moeilijke 

situaties en het uitstralen van zekerheid en 

gezag. 

 Zo werkt het
Opkomen voor jezelf is niet hetzelfde als 

agressief reageren of met geweld de ander 

de mond snoeren. Het is vaak juist de com-

binatie van sterke lichaamstaal in combinatie 

met de juiste manier van contact maken die 

een conflict zonder geweld helpt oplossen.
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 Zonder politie geen Politiekids 
Politiekids is als project opgehangen aan 

de politieorganisatie. De politie gaat met 

kinderen de straat op en houdt preven-

tieve acties. Met Politiekids willen we alle 

kinderen aanspreken. En zéker de kinderen 

die risico’s lopen en dus beschermende 

factoren nodig hebben. De politie maakt 

het project stoer en dit trekt kinderen aan. 

Door kinderen mee te nemen in het doen 

van ‘goede acties’, leren ze dat het politie-

werk niet alleen maar boeven vangen is. 

Helpen van mensen, mensen bewust ma-

ken van gevaarlijke situaties en uitleg geven 

over gewenst gedrag horen daar ook bij. 

Zo willen we de mening van kinderen over 

de politie een positief duwtje geven. Zodat 

ze politie zien als vriend en niet als vijand. 

We willen hiermee voor kinderen en hun 

ouders de weg naar de politie laagdrempe-

lig maken. Voor nu en in de toekomst. Ook 

willen we een basis van vertrouwen leggen. 

Hierdoor krijgen we open contact als kin-

deren in aanraking komen met de politie. 

Nu en in de toekomst. 

 Deelnemende mensen 
Deze mensen voeren de  
programmalijnen uit:

1. Wijkagent

2.  Kinderwerker van de welzijnsorganisatie 

(Travers Welzijn);

3.  Jongerenwerkers van de welzijnsorgani-

satie (Free2Move);

4.   Trainer atletiekvereniging (AV PEC 1910).

Andere mensen die meewerken en 
stuurgroepleden zijn:

1. Senior opbouwwerker Welzijn;

2. Directeuren basisscholen;

3. Bredeschoolcoördinator ;

4. Pedagoog kinderopvangorganisatie; 

5.  Combinatiefunctionaris sport en bewe-

gen – SportService Zwolle (biedt ook 

nazorg in fase 7).

Op afroep beschikbaar:
1.  Teamchef politie (voor beëdigen en  

diplomeren);

2.  Burgemeester of locoburgemeester 

(voor beëdigen en diplomeren);

3.  Collega’s wijkagent (hulp bij politieacties 

of bezoek opleidingscentrum politie).

Hoofdstuk 5
ranDvoorwaarDen Wat kost Politiekids ons eenmalig ? Dat staat in de tabel. Alle uren van het kinderwerk 

gebeuren vanuit de gebruikelijke subsidie. Extra geld inzetten doen we één keer. Politiekids 

Zwolle loopt al met bestaand geld.

Programmalijn Sterk in de groep € 600,00

Programmalijn Snel met je lijf € 1.750,00

Programmalijn Stevig in je schoenen € 600,00 

Programmalijn Ouderbetrokkenheid € 800,00

Uitwerken aanpak € 2.000,00 

Convenant € 150,00

Startbijeenkomst (2x) € 300,00

iPad € 650,00

Afsluiten (2x) € 400,00

Inzet vrijwilligers € 750,00

Pr/communicatie/themagerichte spullen € 2.000,00

Materialen (kleding kinderen en begeleiders) € 3.500,00

Onvoorzien € 500,00

totaal € 14.000,00

gelDZaken
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onderdeel 
Schrijven projectplan  

(inclusief inzet extra uren Travers Welzijn en Doomijn)

Uitwerken programmalijn Sterk in de groep 

Uitwerken programmalijn Snel met je lijf 

Uitwerken programmalijn Stevig in je schoenen 

Uitwerken programmalijn Op pad met de politie 

Uitwerken programmalijn Ouderbetrokkenheid 

Afspraken met kinderen/convenant 

Opzetten activiteitenoverzicht 

Begeleiden van activiteiten op woensdagmiddag 

Werven en begeleiden van vrijwilligers 

Contact met betrokken basisscholen 

Organisatiestart en slotbijeenkomst 

Materialen (waaronder kleding Politiekids en begeleiders)
 
PR/communicatie Travers Welzijn en Politie

Uitwerken aanpak en bijhouden effecten en ervaringen 

Budgetverantwoordelijkheid
 
Rapporteren 

organisatie

Travers Welzijn

Doomijn

Travers Welzijn en AV PEC 1910

Travers Welzijn

Politie

Doomijn

Doomijn

Travers Welzijn

Travers Welzijn

Travers Welzijn

Travers Welzijn

Travers Welzijn en Politie

Travers Welzijn en Politie

Travers Welzijn en Politie

Doomijn

Travers Welzijn

Travers Welzijn

 overlegmomenten 
Politiekids Zwolle werkt met een stuurgroep 

(zie ‘deelnemende mensen’ ) en een petit 

comité (programmamanager welzijn, brede-

schoolcoördinator, wijkagent en pedagoog 

kinderopvang). De stuurgroep laat zich leiden 

door het projectplan en bespreekt de grote 

lijnen. Het petit comité maakt praktische 

afspraken over onder meer de aanpak van de 

beëdiging. Daarnaast overlegt de pedagoog 

kinderopvang met de uitvoerders. In drie 

bijeenkomsten bespreken zij de groepen, 

de individuele kinderen en de aanpak. De 

overlegmomenten helpen ook enorm om de 

input vanuit evaluaties met kinderen en ou-

ders te bespreken. Daarmee passen ze waar 

nodig de programmalijnen en/of aanpak aan. 

Zo blijven ze geordend werken aan kwaliteit. 

 vervoer 
Politiekids komen op de fiets naar de verza-

melplek en gaan ook op de fiets naar activi-

teiten. Dat doen we bewust, omdat bewegen 

gezond is en bij een gezonde leefstijl hoort. 

Een agent moet immers een goede conditie 

hebben. Daarnaast fietsen veel kinderen te 

weinig en oefenen ze zo in het verkeer. We 

merken dat veilig fietsen een doel op zich is. 

Ouders zeiden bij evaluaties dat hun kinderen 

rustiger zijn gaan fietsen en beter nadenken 

bij de verkeersregels. 

 thuishonk 
Politiekids Zwolle heeft een thuishonk bij AV 

PEC 1910. Hier verzamelen kinderen zich om 

vervolgens naar een activiteit te gaan. Dit kan 

zijn bij AV PEC 1910, maar ook ergens anders. 

Aan het einde van de activiteit fietsen de kin-

deren samen weer naar het thuishonk. Daar 

komen ouders ze ophalen of daarvandaan 

fietsen ze zelf naar huis. 

De kinderwerker van de welzijnsorganisatie 

is de vaste begeleider van de groep. Hij is 

uitvoerder van de programmalijn Sterk in de 

groep en is er ook bij alle andere program-

malijnen. Hij ontvangt de kinderen in het 

thuishonk en begeleidt de groepen op de 

fiets. Liefst krijgt hij hulp van stagiaires en 

ouders. We vragen ook ouders of zij willen 

meebegeleiden. Ouders willen dat wel. Ook 

zeggen ze dat ze het leuk vinden om mee 

te gaan en te zien wat de kinderen doen en 

hoe de begeleiders het aanpakken. Sommige 

ouders zeggen dat de aanpak hen inspireert 

en dat ze er wat van leren.

wie Doet wat

 vaste begeleider(s) en hulp van ouders 
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 spectaculaire start 
Politiekids Zwolle startte spectaculair met een 

introductiemiddag voor aanstaande Politie-

kids. In het eerste deel van de middag deden 

we met de kinderen activiteiten rondom de 

verschillende programmalijnen. Ook lieten 

we de hesjes en Politiekids-petten passen en 

foto’s maken. Daarnaast kregen ouders uitleg 

over de manier van begeleiden (Samen doen is 

Samen groeien). Verder konden ze meedoen 

aan een activiteit van de programmalijn Stevig 

in je schoenen. In het tweede deel van de 

middag gaven verschillende politie-eenheden 

demonstraties: de hondenbrigade, bikers en 

ME met een ME-bus die kinderen met sponzen 

mochten bekogelen. 

 Pr en communicatie 
Politiekids Zwolle heeft een eigen project-

fotograaf. Hij komt op afroep. Foto’s komen 

in de wijkkrant en op weblog Zwolle. Dankzij 

publicatie van de activiteiten weten de buurt/

wijkbewoners van het project en herkennen ze 

dit op straat. Ze reageren meestal positief op 

Politiekids. Ook gaan bepaalde groepen uit de 

wijk nu beter om met een wijkagent, dankzij de 

activiteit met kinderen. Deze groepen vinden 

het tof dat de politie dit doet met kinderen. 

6564



Geraadpleegde bronnen
1.   Jonger dan 12 of 12-minner? Onderzoek naar lokale aanpak van 12-minners. 

Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Utrecht oktober 2013. www.jeugdinspecties.nl

2.   Leefstijl, Sociaal-emotionele vaardigheden voor het primair onderwijs. Handleiding groep 7 

en 8 primair onderwijs, Odile van Eck en Sabien Onvlee ISBN: 978 90 75749625 

3.   Samen doen is Samen groeien. Groepsgericht werken aan sociale competenties van 

kinderen, E.Heinen en M.Offeringa, Travers Welzijn en Doomijn. ISBN: 978-90-816224-2-4

4.   Fair Play-regels en Sportservice: www.sportservicezwolle.nl

5.    Fysieke weerbaarheid: www.chris.nl/47874/fysieke-weerbaarheid.html

6.    Ho tot hier en niet verder! Jooske Kool, 2005, blz.13

7.   Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding, Micha de Winter, 2011, ISBN: 978 90 8850 187 6 

8.   http://www.jeugdcriminaliteit.com/index_bestanden/Page3010.htm

9.    Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie door Leonieke Boendermaker en Deniz 

Ince, 2008

10.  Risicofactoren en risicogedrag: Tabel Tremblay & Graig, 1995

11. Beleidsdocument Jeugd, Travers Welzijn, maart 2012, Manager O&O
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Adressen
www.Politiekids.nl -> Politiekids groepen -> Zwolle

Facebook Politiekids Zwolle

E: politiekids.zwolle@gmail.com

T: Politie (0900-8844)

Travers Welzijn 

Burg. Drijbersingel 11

8021 DA  Zwolle

T: 038-7508300

Politiekids Programmaleiders: 

René van Rijn (Senior opbouwwerker Travers Welzijn) 

en Danny Schoenman (wijkagent)

Politiekids bestaat dankzij hulp van verschillende organisaties en mensen. Daarom 

bedanken we een aantal van hen. De gemeente Zwolle, de Politie Zwolle, Travers 

Welzijn, Free2Move, AV PEC 1910, basisscholen in de wijk Holtenbroek en SportSer-

vice Zwolle. 

Specifiek bedanken we de volgende mensen: Ton Markink (AV PEC 1910), Alex 

Verdam als directeur van basisschool CBS Het Carillon, Bert Loode als directeur 

van basisschool OBS De Toonladder, Mathieu Bootsveld als directeur van SBO Het 

Facet, Roxanne Dekker van SportService Zwolle en Yolanda Faber, bredeschoolco-

ordinator bij Travers Welzijn. Zij hielpen mee om Politiekids te maken wat het nu is 

en om de randvoorwaarden hiervoor te scheppen. 

Politiekids is een succes dankzij de organisatie en begeleiding van de activiteiten. 

Begeleiders van Politiekids waren betrokken, gedreven en enthousiast. Dit maak-

te het project zoals het er nu staat. Bedankt voor jullie inzet: Danny Schoenman 

(wijkagent Holtenbroek), René van Rijn (senior opbouwwerker Travers Welzijn), Mina 

el Moussaoui (kinderwerker Travers Welzijn), Bianca Citteur (atletiektrainer AV PEC 

1910), Elwin van der Belt, Ramiel Sarkez en Arjen van Heuven (fysiekeweerbaar-

heidtrainers Free2Move), Susan Hollegien en Enesa Mujkanovic (stagiairs Travers 

Welzijn/Doomijn). 

Het succes danken we ook aan onze projectfotograaf Perry van de Ploeg.  

Dankzij zijn mooie foto’s kregen we prachtige pr. 

Dankwoord

Als laatste en belangrijkste bedanken we de kinderen en hun betrokken ouders 

voor het meedoen met Politiekids. Jullie enthousiasme, nieuwsgierigheid, hulp 

en wil om te ontdekken en te leren maakte het project tot een succes. 
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 Resultaat: een 
beter leefbare 
buurt waarin 

kinderen goed 
opgroeien




