
Voorlichting Veilige Publieke Taak 
Uw zoon of dochter krijgt op school de voorlichting ‘Veilige Publieke Taak’ van Halt. Hieronder vindt u informatie 
over waarom Halt deze voorlichting geeft, wat de voorlichting inhoudt en wat u zelf kunt doen.

Wat doet Halt?
Halt heeft de wettelijke taak een passende correctie te 
geven op beginnende jeugdcriminaliteit. Jongeren zijn 
nog heel erg bezig met het ontwikkelen van een eigen 
identiteit en het loskomen van hun ouders. Ze zoeken 
daarbij vaak steun bij leeftijdsgenoten omdat die 
hetzelfde doormaken. Ook zijn ze extremer in hun 
gedrag dan volwassenen. Vaak beseffen ze niet wat de 
gevolgen zijn van hun gedrag voor henzelf en voor  
anderen. Soms gaan ze te ver en doen ze dingen die 
strafbaar zijn. Jaarlijks komen zo’n 17.000 jongeren van 
12 tot 18 jaar bij Halt voor delicten als winkeldiefstal, 
vernieling en verstoring van de openbare orde. Om te 
voorkomen dat jongeren strafbare feiten plegen, geeft 
Halt voorlichtingen en ouderbijeenkomsten
 

Waar gaat de voorlichting over?
Tijdens de voorlichting ‘Veilige Publieke Taak’ leren de 
leerlingen wat mensen met een publieke taak doen en 
dat het voor iedereen belangrijk is dat zij met respect 
worden behandeld. 

Aan de hand van stellingen gaan we met de leerlingen  
in gesprek over hoe zij denken over respect, agressie en 
geweld. Ook bespreken we met de leerlingen welke rol 
zij zelf hebben of willen hebben. 
We oefenen met de Stop-Denk-Doe-methode: 
•	 Stop	(hoe	merk	je	dat	mensen	boos	worden,	welke	

signalen zie je?)
•	 Denk	(waar	komt	het	negatieve	gevoel	vandaan?)	
•	 Doe	(kalmeer	en	breng	de	ander	op	andere	 

gedachten)

Halt kan bij de voorlichting een ervaringsdeskundige 
inzetten. Bij een voorlichting over overlast in het 
openbaar vervoer kan bijvoorbeeld de buschauffeur van 
de buslijn van/naar school worden uitgenodigd. Die kan 
met de leerlingen in gesprek gaan over vervelende 
praktijksituaties, wat dit betekent voor de medewerker 
en hoe de situatie verbeterd kan worden. 

Wat kan ik doen?
Toon interesse in en begrip voor uw kind. Vraag wat  
hij/zij gaat doen, waar hij/zij heen gaat en met wie. 
Probeer daarbij niet te oordelen. Het is soms lastig om 
informatie van uw kind te krijgen. Het kan dan helpen 
om oprechte interesse te tonen, zonder oordeel. Vat ook 
samen wat uw kind aan u vertelt. Zo kunt u laten zien 
dat u uw kind begrijpt en dit moedigt uw kind weer aan 
om verder te vertellen.

U kunt het natuurlijk ook met uw kind over de veilige 
publieke taak hebben. Gebruik dan de Halt-voorlichting 
als aanleiding. Vraag uw kind bijvoorbeeld welk onder-
deel van de voorlichting het meeste indruk heeft 
gemaakt en waarom.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onderwerp? 
Kijk dan op www.halt.nl/veilige-school 
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Veilige Publieke Taak
De ‘Publieke Taak’ zijn mensen die in dienst zijn 
van de overheid of namens de overheid taken 
uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan politieagenten, 
ambulancepersoneel en buschauffeurs. Ook 
docenten en ander personeel op school zijn 
werknemers met een publieke taak.

Veel werknemers met een publieke taak komen  
in aanraking met agressie en geweld van burgers. 
En dat zijn nu juist de mensen voor wie zij hun 
werk doen. 

Regelmatig zijn jongeren plegers van  
of omstanders bij agressie en geweld tegen 
werknemers met een publieke taak. Daarbij spelen 
alcohol en/of groepsdruk vaak een rol.
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