
Inhoud leertraject als onderdeel van  
Halt-straf Alcohol

Het leertraject van zes uur (2 bijeenkomsten van 2,5 uur  
en een tussentijdse huiswerkopdracht) beoogt alcohol-
matiging te bevorderen bij jongeren, waardoor de 
negatieve effecten van alcoholgebruik worden verminderd. 
Dit doel tracht het leertraject te bereiken door de kennis 
van jongeren over de effecten van alcoholgebruik te 
vergroten, evenals het bewustzijn van het eigen gebruik 
en de gevolgen daarvan. Bij het leertraject worden ook de 
ouders betrokken; tijdens een bijeenkomst van 2,5 uur 
krijgen zij onder meer opvoedtips om het verantwoord 
omgaan met alcohol door hun kind te bevorderen.

Effectevaluatie leertraject 
Halt-straf Alcohol

De Halt-straf Alcohol is in opdracht van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie geëvalueerd door Bureau Beke. 
Uit de effectevaluatie blijkt dat de beoogde effecten van 
het leertraject vrijwel niet worden gerealiseerd. Weliswaar 
zijn de ondervraagde jongeren en hun ouders van mening 
dat hun alcoholkennis is toegenomen, maar dit wordt niet 
door de feiten in het onderzoek gestaafd. Ook is geen 
positief effect gevonden op de houding van jongeren 
jegens alcoholgebruik en hun drink- en delictgedrag.  
De effectevaluatie is op www.wodc.nl te downloaden.

Mogelijke verklaringen
Er zijn meerdere verklaringen denkbaar voor de  
uitkomsten van de effectevaluatie: 
1. Doelgroep: de jongeren hebben relatief lichte  

vergrijpen gepleegd (vooral overtredingen en APV-
feiten). Dat het om een lichte groep gaat, blijkt ook  
uit de lage recidive van 20%. Bij zo’n lichte groep 
kunnen op dit punt amper effecten verwacht worden.  

2. Duur: het leertraject beslaat zes uur en is daarmee 
wellicht te kort om effect te sorteren op, houding en 
gedrag.

3. Inhoud: toen het leertraject in 2007 werd ontwikkeld, 
was alcoholgebruik onder de jeugd tot alarmerende 

hoogte gestegen. Sinds enkele jaren wordt landelijk 
een integrale preventie-aanpak uitgevoerd met 
intensieve campagnes over de gevolgen van alcohol-
gebruik op jonge leeftijd en scherpere regels en 
handhaving van alcoholgebruik en -bezit onder de 
jeugd. Dat heeft resultaat gehad; veel jongeren 
beginnen op latere leeftijd te drinken en drinken 
minder. In dat opzicht valt bij de lichte doelgroep nu 
minder winst te behalen op het gebied van, kennis, 
houding en gedrag.

Hoe nu verder?
1. Het leertraject binnen de Halt-straf Alcohol wordt in 

de huidige vorm afgebouwd, vanwege het ontbreken 
van voldoende bewezen effectiviteit.

2. Jongeren zullen nog steeds verwezen worden naar 
Halt voor alcoholgerelateerde feiten, opdat de jongere 
zijn strafbare gedrag recht kan zetten zonder dat dit 
langdurige gevolgen heeft. Tijdens de Halt-straf 
confronteert Halt de jongere met zijn gedrag en de 
gevolgen daarvan. Ouders worden hier actief bij 
betrokken. 

3. Er zullen enkele verbeteringen plaatsvinden in de 
manier waarop Halt middelengebruik in alcohol-
gerelateerde zaken aan de orde laat komen:
a. Het signaleringsinstrument dat Halt nu al gebruikt 

bij de intake van jongeren, wordt doorontwikkeld 
op het punt van middelengebruik.

b. Voor de lichtere gevallen waarbij sprake is van  
een alcoholgerelateerd feit, biedt Halt een eigen 
alcohol-module aan.

c. De zwaardere groep, jongeren met problematisch 
alcoholgebruik, krijgt de reguliere Halt-straf en 
wordt daarnaast door Halt in een vrijwillig kader 
doorverwezen naar de verslavingszorg.

Meer informatie
Halt heeft vestigingen in het hele land en is aanwezig in 
alle politieregio’s. Op www.halt.nl vindt u meer informatie 
over Halt en de contactgegevens van de vestigingen.

Effectevaluatie Halt-straf Alcohol
De Halt-straf Alcohol is bestemd voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die onder invloed van alcohol een Halt-waardig 
feit begaan. Na hun verwijzing naar Halt doorlopen zij een regulier Halt-traject waarin gesprekken plaatsvinden met Halt 
en excuus wordt aangeboden aan het potentiële slachtoffer en de eventuele schade wordt vergoed. Aanvullend doorlopen 
deze jongeren een leertraject dat wordt uitgevoerd door de verslavingszorg en veelal gefinancierd door gemeenten.

Dit is een gezamelijke factsheet van Ministerie van Veiligheid en Justitie, Verslavingspreventie Nederland, Trimbos instituut en Halt.


