
6. Straat cultuur en haar kracht. 
 

Het leven bestaat uit keuzes maken. Toch kan het gebeuren dat je ongewild binnen 

de straatcultuur opgroeit. Dit heeft ook zijn kracht omdat je ook hier talenten en 

vaardigheden moet blijven ontwikkelen om je staande te houden.  

Het maken van de juiste keuzes kan je weg voor een groot deel bepalen.  

 

Soms heb je hier hulp bij nodig om te voorkomen dat je in de problemen komt. 

 

In deze training staan: Keuze maken<> Groepsdruk<>vriendenkeuze<> Neen 
Zeggen en Talent onwikkeling centraal. 
 
 
 
Training inhoud 

Doelgroep: Jongeren van 12-18 jaar 
Onderwerp: Straatcultuur 
Soort training: Groep 

Aantal deelnemers: N.T.B. 
Locatie:  

Straatcultuur is niet alleen aanwezig op straat maar is verweven in onze maatschappij, waaronder op scholen. 
Als jongere vind je het fijn om onderdeel te zijn van een groep. Je brengt veel tijd met je vrienden door en of je 
het nou wilt of niet, jouw vrienden kunnen invloed hebben op de keuzes die je maakt. Het maken van de 
verkeerde keuzes kan slachtoffers met zich meebrengen en gevolgen hebben voor zowel het slachtoffer als de 
dader zelf.  

In deze training leer je over de invloed van social media en straatcultuur op het inslaan van de verkeerde weg. 
De training biedt je inzicht in het maken van de juiste keuzes en leert je om je eigen koers te varen. Bezwijk niet 
langer onder groepsdruk maar wees bewust van je eigen kracht en durf ‘nee’ te zeggen. 

Doelstelling 

Inzicht & bewustwording van verschillende gedragingen. Het omzetten van grensoverschrijdend- en antisociaal 
gedrag in alternatief gedrag. Maak betere keuzes en durf ‘ nee’ te zeggen. 

Onderwerpen 

Module 1 training 1,5 uur 

• Ontstaan & Aanpak Criminaliteit in de straatcultuur 

• Peergroup <> Vrienden keuze 

 
Module 2 training 1,5 uur 

• Invloed Social Media en Straatcultuur 

• Groepsdruk <> Nee zeggen <> Wat als mijn vrienden wapens hebben 

 
Module 3 training 1,5 uur 

• Slachtoffer <> Dader 

• De Verandering 

 


