
Leerproject 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Maatschappelijke zetel: Elf-Julistraat 32—8000 Brugge 

T: 050 33 32 09 of mail: contact@depatiovzw.be  

Bureau Alternatieve Afhandeling 

Brugge  

Duinenabdijstraat 13  

8000 BRUGGE 

 

050 34 31 44 

baab@depatiovzw.be  

www.depatiovzw.be  

 

Bereikbaarheid: 
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Een leerproject is een maatregel of sanctie opge-

legd door een jeugdrechter (of procureur) als 

reactie op het plegen van een jeugddelict. 

 

In een leerproject werk je samen met de begelei-

der van BAAB  rond volgende 3 thema’s: 

 De gepleegde feiten 
 - Hoe zijn de feiten gebeurd?  

 - Welke gevolgen heeft dit gehad?  

 - Hoe kan je dit voorkomen/ goedmaken? 

 Jezelf 
 - Waar ben jij goed in? 

 - Wat vind jij belangrijk?  

 - Wat zijn kansen/risico’s voor jou?  

 Jouw toekomst 

 - Wat wil je bereiken? 

 - Wat /wie heb je hiervoor nodig?  

 - Welke stappen kan je al zetten? 

 

Een leerproject  duurt 20 uur of  40 uur. 

(Uitzonderlijk bestaan er ook leerprojecten van 

10 uur rond een specifiek thema). 

De jeugdrechter (of procureur) bepaalt het aantal 

uren. 

 

Mogelijke werkmethoden in een leerproject: 

 Coachende gespreksvoering 

 (ervaringsgerichte) activiteiten 

 Oefenen van sociale vaardigheden 

 Gesprekken met jou en iemand uit je omge-

ving (ouders, …) 

 Gesprekken in spelvorm 

 Gebruik van beeldmateriaal 

 Gebruik van creatieve methodieken 

 Psycho-fysieke oefeningen uit het ‘Rots en 

Water’- programma 

 

Wat is een leerproject?  

Een kans voor jou 

Werkmethoden 

Goed om weten 

 Op een eerste kennismakingsgesprek 

wordt afgesproken waar en wanneer we 

elkaar zullen zien (minimaal 1 sessie per 

week). 

 De begeleider van BAAB heeft beroepsge-

heim. Enkel met jouw toestemming geeft 

hij informatie door. 

 De begeleider van BAAB schrijft samen met 

jou een eindverslag over het leerproject 

naar de jeugdrechtbank (of parket). 

Dit wordt met jou afgesproken op het kennisma-

kingsgesprek. Ook de jeugdrechter of procureur 

kan hierin een beslissing nemen. 

In een individueel leerproject bepaal jij zelf mee 

de inhoud van het leerproject. Dit is dus een leer-

project op jouw maat. 

In een leerproject in groep ligt het programma 

vast. Dit kan dan een Rots-en Watertraining of 

een ervaringsgericht traject zijn (meer uitleg hier-

over indien van toepassing). 

Individueel of in groep 

 Een kans om te LEREN (zie de 3 thema’s 

van daarnet) 

 Een kans om ONDERSTEUNING te krijgen 

van de begeleider van BAAB bij de zaken 

die jij (anders) wil in je leven. 

 Een kans om je VERANTWOORDELIJKHEID 

te nemen voor de gepleegde feiten. 

Dit doe je door afspraken correct na te 

komen, inzet te tonen, eerlijk te  zijn, ... 

 Een kans op HERSTEL: we verkennen in 

hoeverre jijzelf (en de mensen rond je) de 

pagina kunnen omslaan en wat je hiervoor 

kan doen.   


