Tot slot.
Een leerproject is geslaagd als je….
voldoende inzet en motivatie toont om
iets te verbeteren aan de huidige
situatie.
kennis en inzicht hebt verworven van de
feiten en de gevolgen voor jezelf, het
slachtoffer en de maatschappij.
weet dat je verantwoordelijk bent voor
je eigen gedrag en de gevolgen hiervan.
inzicht hebt verkregen in het maken van
keuzes in het eigen gedrag.
grenzen kan aangeven bij jezelf en
aanvoelen bij anderen.
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Leerproject

Minderjarigen

Wat?
Je bent
tussen 12 en 18 jaar oud ...
en in de knoei geraakt omdat je over een
grens ging ...
en dat weet je …

Je moet
daarom voor de jeugdrechter verschijnen en die
heeft beslist dat je een leerproject moet volgen.
De jeugdrechter moet er namelijk voor zorgen
dat je vanaf nu de geldende regels respecteert
en de grenzen van anderen niet schaadt.
Gedurende 20 uur (of 40 uur) gaan we onder
meer op zoek naar: wat er precies mis ging,
hoe dat kwam, en wat je kan doen om dit in de
toekomst te vermijden.

Hoe?
Deze zoektocht
gebeurt via wekelijkse gesprekken met je
begeleider, individueel of in groep. We
houden in de mate van het mogelijke rekening
met school, vakantie, examens en werk.

… uit fouten kun je leren …
Wij bekijken van dichtbij wat er gebeurd is en
staan ook stil bij de schade die je aangericht
hebt: schade toegebracht aan het slachtoffer,
aan jezelf en aan mensen in jouw omgeving.
Op die manier proberen we te vermijden dat je
opnieuw in moeilijkheden komt.

Goed om
weten.
Leren is opdoen van kennis
Elke jongere is anders, dus krijgt elke jongere een
andere begeleiding. Dit wil zeggen dat we zoveel
mogelijk op maat van de jongere werken.
Wij stellen je een aantal vragen en samen gaan
we op zoek naar antwoorden.
De begeleider heeft beroepsgeheim: dat wil
zeggen dat je aan je begeleider informatie kan
toevertrouwen die deze aan niemand mag
doorvertellen zonder jouw toestemming.
Enkel wanneer jij of anderen rondom jou gevaar
lopen wordt hier een uitzondering op gemaakt.
Het leerproject kan doorgaan in Aalst,
Dendermonde, Gent, Oudenaarde of
Sint-Niklaas.

