
 

 

 

 

Goed om weten  

Indien de jongere het leerproject tot een goed 

einde brengt, ontvangt de jeugdrechter een 

positief verslag. 

 

De begeleid(ster) heeft beroepsgeheim. 

 

De jongere wordt gestimuleerd om het ge-

trainde aan te wenden in zijn of haar verdere 

leven. 
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VOOR MINDERJARIGEN 

 

 

 

 

 

Het leerproject voor minderjarigen wordt gesubsidieerd 

door het Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Ge-

meenschap. 

COHEsie 

H. Consciencestraat 9  I  8500 Kortrijk 

Telefoon  056 20 63 93  I  Fax  056 25 74 45  

Email cohesie@cjgb.be 

Contactpersoon 

 

 

LEERPROJECT Aan  ZET  
LEERPROJECT Aan ZET  LEERPROJECT Aan ZET   

LEERPROJECT Aan  ZET  LEERPROJECT Aan ZET  



De jongere wordt samen met de ouders en/

of vertrouwenspersoon uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek. 

De training bestaat uit drie delen: 

Individuele training: er worden 

vaardigheden getraind  die van be-

lang zijn voor de toekomst. 

Een onbezoldigde werkpresta-

tie in een vzw, openbare dienst of 

dienst met een sociaal of cultureel 

doel. 

Groepsmomenten: waaronder de 

thema’s wonen, werken, verschil 

tussen meerderjarigheid en minder-

jarigheid, de jeugdrechtbank en cor-

rectionele rechtbank.  

Na het volbrengen van de training, volgt er 

een eindevaluatie met de jongere en zijn of 

haar ouders en/of vertrouwenspersoon. 

De jongere wordt aangesproken op 

zijn of haar verantwoordelijkheid. 

De jongere krijgt de kans om aan 

zichzelf, het slachtoffer, de maatschap-

pij en zijn of haar ouders te tonen dat 

hij of zij iets wil goedmaken. 

Een leerproject biedt de jongere de 

mogelijkheid om de aangerichte schade 

op een symbolische manier te her-

stellen. 

Aan ZET geeft de jongere nieuwe 

kansen om vaardigheden te ver-

sterken om zo zijn/ haar toe-

komst op een goede manier uit te 

bouwen. 
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Het leerproject Aan ZET is een maat-

regel die opgelegd wordt door de 

jeugdrechter. 

 

Voor 17-18 jarigen 

 

De jongere volgt een training van 40u 

in zijn of haar vrije tijd. 

 

In de sessies worden een aantal vaar-

digheden gesterkt die belangrijk zijn 

voor zijn/haar toekomst. 

 

De training bestaat uit individuele en 

groepsmomenten. 

 

Enkel vaardigheden uit het aanbod: 

Arbeidsvaardigheden 

Financiële vaardigheden 

Woonvaardigheden 

Keuzes maken 
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Hoe  Waarom  

ZE  T Aan  
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