
Ik ben beginnen beseffen hoe ik soms kan
overkomen naar anderen, terwijl ik het niet zo
bedoel. Nu let ik vaker op de manier hoe ik iets

zeg. (M.,17 jaar)

Ik vond mijn begeleider een 
goede, chille persoon. (P.,16 jaar)

Je spreekt met mij als een “echt persoon”, 
en niet met de crimineel die iedereen denkt die

ik ben.  (A.,17 jaar)

Het leerproject heeft me doen inzien wat de
gevolgen kunnen zijn, terwijl ik daar eerst niet

echt bij stil stond. (M.,17 jaar)

Ik weet nu hoe ik werk moet zoeken. Ik heb ook
nagedacht over school. Nu is het aan mij om verder

mijn toekomst uit te zoeken. (A.,16 jaar)

Ik wil onthouden dat ik ook veel kwaliteiten heb en wel een
tof en lief persoon kan zijn die op een respectvolle manier

omgaat met anderen. (D.,14 jaar)

Je hebt me mijn eigen gedachten beter leren
begrijpen. (S.,18 jaar)

20 of 40 uur 

Leerproject 

BAAB heeft een klachtenprocedure en een procedure voor de verwerking
van persoonsgegevens. Voor meer informatie, contacteer uw begeleider
of de directie. 
Voor klachten kan je terecht bij de Jo-Lijn: 0800.900.33

Contactgegevens

Duinenabdijstraat 13,
8000 Brugge

Tel: 050.34.31.44

baab@depatiovzw.be
www.depatiovzw.be

BUREAU ALTERNATIEVE
AFHANDELING BRUGGE

(BAAB)



Wat is een leerproject? 

Je wordt samen met je ouder(s)/
opvoedingsverantwoordelijken uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit
gesprek wordt afgesproken waar en wanneer
we elkaar zullen zien (minimaal één sessie per
week).

De begeleider van BAAB heeft
beroepsgeheim. Enkel na overleg met jou
wordt informatie doorgegeven.

De begeleider van BAAB schrijft samen met jou
een eindverslag over het leerproject voor het
parket of de jeugdrechtbank.

Goed om te weten

Individueel of in groep
Dit wordt met jou afgesproken op het
kennismakingsgesprek. De procureur of
jeugdrechter kan hierin ook een beslissing
nemen.

In een individueel leerproject bepaal jij zelf
mee de inhoud van het leerproject. Dit is dus
een leerproject op jouw maat.

In een leerproject in groep ligt het programma
vast. Dit kan dan een 'Rots en Water'-training of
een ervaringsgericht traject zijn (meer uitleg
hierover indien van toepassing).

Een leerproject wordt opgelegd door een procureur
of jeugdrechter als reactie op het plegen van een
jeugddelict. Een leerproject duurt 20 uur of 40 uur.
De procureur of jeugdrechter bepaalt het aantal
uren.

In een leerproject werk je samen met de
begeleider van BAAB rond volgende drie thema’s:

Door je in te zetten voor een leerproject neem je
jouw verantwoordelijkheid op voor de gevolgen van
het jeugddelict.

JEZELF
Waar ben je goed in?

Wat vind je belangrijk? 
Hoe zie je jezelf? 

 

TOEKOMST
 Waarover ben je tevreden?

Wat wil je anders? 
Hoe kan je dit bereiken?

 FEITEN
Wat kan je leren uit de feiten? 

Hoe ga je om met de
gevolgen? 

Hoe kan je komen tot herstel? 

Hoe?
Coachende gespreksvoering
(Ervaringsgerichte) activiteiten
Oefenen van sociale vaardigheden
Gesprekken met jou en iemand uit je  

Gebruik van beeldmateriaal, spelvorm en

Psycho-fysieke oefeningen

       omgeving (ouders, vrienden, …)

       creatieve methodieken

We zoeken samen naar de methode die jou
het meest aanspreekt. 
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