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Voorwoord

Het schooladoptieproject startte in 1 995 op initiatief van het politiekorps
Rotterdam-Rijnmond. Aan het WODC werd destijds gevraagd om een evaluatieonderzoek
met betrekking tot dit project te verrichten. In 1 997 verscheen een interimverslag over
het project. Met het voorliggende rapport wordt het onderzoek naar het schooladoptie
in zekere zin voltooid. Dit stuk vormt namelijk een aanvulling en uitbreiding van de
bevindingen zoals die in het interimrapport zijn weergegeven. De indertijd toegezegde
effectevaluatie is echter om uiteenlopende redenen komen te vervallen.
In het huidige onderzoek is de aandacht vooral uitgegaan naar de binnen- en
buitenschoolse activiteiten van de adoptie-agenten en naar het oordeel over schooladop
tie van de diverse betrokken partijen. Wij willen in de eerste plaats al deze betrokkenen
bedanken voor hun medewerking aan de interviews, enquêtes en andere onderzoeksac
tiviteiten, alsmede voor hun gastvrijheid op de scholen en de politiebureaus. Voorts gaat
dank uit naar de leden van de begeleidingscommissie voor hun suggesties bij de rap
portage. Ten slotte worden de leden van de leescommissie bedankt voor hun commen
taa r.
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1 Inleiding en probleemstelling

1. 1 Inleiding

Dit rapport gaat over het ‘schooladoptie’project in de politieregio Rotterdam-Rijnmond.
Het schooladoptieproject (SAP) behelst zoals het woord al zegt, het ‘adopteren’ van
scholen, en wel door de politie. Dit houdt in dat politiemensen - aangeduid als adoptie-
agenten - een serie van circa 1 0-1 4 lessen over verschillende onderwerpen verzorgen.
Deze worden gegeven aan leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool. In de lessen
worden onder meer onderwerpen behandeld zoals de politie, vuurwerk en vandalisme
(in groep 7), en vermogenscriminaliteit, geweld en discriminatie in groep 8. De school
adoptielessen hebben overigens niet alleen kennisoverdracht ten doel, maar beogen ook
de leerlingen te doordringen van het belang van algemeen geldende normen en waar
den. Naast informatie-overdracht zijn dus ook attitude- en gedragsbeÏnvloeding van
belang. In zijn interimrapport over schooladoptie schrijft Keizer (1 997) dat de politie
zich ‘zodoende’ een plaats probeert te verwerven in de rij opvoeders waarmee jongeren
te maken hebben. Bovendien wil de politie door middel van de lessen trachten meer dan
wel betere binnen- en buitenschoolse contacten met de jongeren te realiseren.
Uiteindelijk zouden via deze route ook contacten met de ouders en eventueel de rest
van de wijk moeten worden gelegd. Bovenstaande is terug te vinden in het eindrapport
van de projectgroep schooladoptie 1994-1996 (1996). Daarin valt te lezen dat de hoofd
doelstelling van het schooladoptieplan het bevorderen van een positief gedrag onder de
jeugd is en het verstevigen van het vertrouwen van de jeugd in de politie. Er worden 4
subdoelstellingen opgesomd:

1. Een bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen van 1 0-1 3 jaar en hen te
conditioneren in het doen van goede dingen;

2. Het vroegtijdig signaleren van crimineel gedrag en normvervaging bij deze
jongeren en het hierbij betrekken van hulpverlening, school en ouders;

3. Een positiever beeld over de politie bewerkstelligen bij de jongeren en een relatie
met hen leggen;

4. Het uitbreiden van het schooladoptieproject binnen de regio Rotterdam-Rijnmond
en naar andere politieregio’s.

Uit de tweede doelstelling komt een dusverre nog niet genoemd aspect van de school
adoptielessen naar voren, namelijk een functie op het gebied van criminaliteitspreventie.
De formulering van punt 2 doet veronderstellen dat de politie van potentiële problemen
bij leerlingen in een vroeg stadium op de hoogte komt - door eigen ontdekking of via
inlichtingen van derden - en aansluitend actie onderneemt. Het door de politie gehan
teerde motto ‘kennen en gekend worden’ is hierbij van groot gewicht. Het voorkémen
van jeugdcriminaliteit en normafwijkend gedrag lijkt daarmee eigenlijk afhankelijk van
het bereiken van de eerste en derde (sub)- doelstelling en niet zozeer een effect dat
direct voortkomt uit de uitvoering van het schooladoptieproject zelf.
Een poging om de beleidstheorie die aan het schooladoptieproject ten grondslag ligt te
(re)construeren - die blijft in de beschikbare beleidsnotities en -verslagen over het
schooladoptieproject eigenlijk steeds impliciet - verduidelijkt dit. De beleidstheorie lijkt
te stoelen op de uitgangsgedachte van de sociale controletheorie van Hirschi (1 972):
een goede integratie voorkomt dat jongeren aan de zijlijn van de maatschappij komen
te staan en potentieel delinquent worden (zie verder paragraaf 1 .3). Het interimrapport
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vermeldt wat dit betreft dat ‘het idee is dat de criminaliteit beter in de hand gehouden
c.q. voorkomen kan worden als er meer en betere contacten tussen wijk en politie
bestaan’ (Keizer, 1 997). Een juiste verstandhouding tussen buurt en politie kan tot
gevolg hebben dat (potentiële) problemen bij de leerlingen of het gezin de politie vroeg
tijdig ter ore komen. Een eerste vereiste om de betrekkingen tussen de partijen te verbe
teren is een gunstig imago van de politie. Om dit laatste tot stand te brengen kunnen de
schooladoptielessen dienen: ‘zo liggen het lesgeven en de contacten tussen politie en
wijk in elkaars verlengde’. Als deze argumentatie wordt gevolgd dan kan inderdaad wor
den geconcludeerd dat de preventie van criminaliteit en normafwijkend gedrag het uitje-
me doel van het project is. Misschien ware het (nog) beter om van een verondersteld
meta-doel of meta-effect te spreken; de exacte causale keten is immers niet of nauwe
lijks aantoonbaar (zie ook hoofdstuk 2). De schooladoptielessen en de contacten tussen
de adoptie-agent enerzijds en de schooljeugd en overige betrokken partijen aan de
andere kant vormen de middelen om de beoogde doelen te bereiken.

1.2 Ontstaan van het schooladoptieprojed

In het in 1 997 gepubliceerde WODC-interimrapport over het schooladoptieproject is de
ontstaansgeschiedenis van het project reeds geschetst. Daarom wordt op deze plaats
volstaan met een betrekkelijk beknopte samenvatting.
Het Amerikaanse DARE-project (Drug Abuse Resistance Education) ligt ten grondslag aan
het idee voor het schooladoptieproject. Het DARE-programma komt oorspronkelijk uit
Los Angeles en heeft zich in de loop van de jaren tachtig van daaruit verspreid over de
rest van de Verenigde Staten. In het DARE-project geven politiefunctionarissen, de zoge
naamde DARE-officers, voorlichting in de klas. Aanvankelijk bedoeld voor 1 0-1 2 jarigen
wordt het programma nu ook aan oudere leerlingen op high schools en aan jongere kin
deren op kleuterscholen gegeven. Het DARE-lesmateriaal is toegesneden op het gebruik
van drugs, alcohol en tabak (Baas, 1 997).
In 1 993 werd DARE geïntroduceerd in Rotterdam. Een politiefunctionaris van het korps
Rotterdam-Rijnmond had van DARE kennis genomen tijdens een studie bij het
Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (de FEl). In dezelfde periode uitte de politië
le basiseenheid in de Rotterdamse wijk Hoogvliet het verlangen om ‘pro-actief’in de
jeugd te investeren. Dit leidde in 1 994 tot een voorloper van het huidige schooladoptie
project in de wijk Hoogvliet. Deze lessenserie, die als een soort pilot-project kan worden
beschouwd, ging hoofdzakelijk uit van het DARE-programma. Vervolgens werd in mei
1 994 door de korpsleiding een projectgroep in het leven geroepen met als opdracht het
ontwerpen van een schooladoptieprogramma. De projectgroep smeedde het DARE-idee
om tot een meer algemeen lesprogramma voor basisschoolleerlingen, met criminaliteits
preventie als centraal thema (Projectgroep SAP, 1 996; Keizer, 1 997; Baas, 1 997). Het ten
behoeve van het schooladoptieproject ontwikkelde onderwijsmateriaal en lesprogramma
werd ‘Doe Effe Normaal’ gedoopt. De politie in de regio Rotterdam-Rijnmond begon in
september 1 995 - als experiment - met het schooladoptieproject. Destijds werden circa
1 00 basisscholen geadopteerd (Keizer, 1 997). Op dit moment participeert ruim 95% van
alle basisscholen in de regio Rotterdam-Rijnmond in het schooladoptieproject, blijkens
gesprekken met de projectleiding2.

[1] Zie in deze ook paragraaf 1 .3 voor een ruimere uiteenzetting over het gedachtengoed dat in de
afgelopen jaren een rol heeft gespeeld op het gebied van de aanpak van jeugdcriminaliteit.

[2] Waarmee dus de vierde doelstelling, waar het de regio Rotterdam-Rijnmond betreft, is gerealiseerd.
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1.3 De plaats van het schooladoptieproject in ruimer fbeleids)perspectief

Uit de voorgaande paragraaf bleek dat het schooladoptie-idee niet zomaar uit de lucht is
komen vallen. Vergelijkbare noties deden al in een veel eerder stadium opgeld. In het
eindrapport van de projectgroep SAP (1 996) wordt vermeld dat al in het begin van de
tachtiger jaren in Rotterdam initiatieven werden ontplooid om schoolklassen te laten
adopteren door vaste politiefunctionarissen - al zal de destijds gehanteerde term allicht
anders zijn geweest (het eindrapport rept van ‘straatagenten’). Ondanks het - volgens de
projectgroep - welslagen verzandde dit scholenproject nadat de organisator was vertrok
ken. Net zoals tegenwoordig, zo zal verderop blijken, was schooladoptie ook destijds al
inpasbaar in het bredere stramien van vroegtijdige preventie van jeugdcriminaliteit. Kort
na deze eerste Rotterdamse stappen op het gebied van schooladoptie verscheen, eind
1 984, het interimrapport van de Commissie Kleine Criminaliteit (de ‘commissie
Roethof’). De Commissie was van mening dat de nadruk in het beleid inzake veel voor
komende criminaliteit - in die periode werd hiervoor de term ‘kleine’ criminaliteit gebe
zigd - zou moeten liggen op het maatschappelijk middenveld (scholen, verenigingen,
bedrijven etcetera) en niet primair op de overheid. Kleine criminaliteit werd beschouwd
als een maatschappelijk probleem dat politie en justitie niet alleen kunnen oplossen.
Denoties van de commissie-Roethof werden overgenomen in de uit 1 985 stammende
regeringsnota ‘Samenleving en Criminaliteit’. Daarmee was het ‘bestuurlijk preventiebe
leid’ een feit. De opgroeiende generatie is altijd een belangrijk doelwit van dit beleid
geweest. Zo vormde het versterken van de binding van de jeugd met de maatschappij
(gezin, school, werk, recreatie) één van de drie hoofdlijnen in bestuurlijk preventiebeleid
over veel voorkomende criminaliteit. De in de regeringsnota gepresenteerde benadering
is overigens gebaseerd op de sociale controle theorie van Hirschi (1 972), die stelt dat in
principe iedereen in staat en geneigd is tot het vertonen van delinquent gedrag. Dat de
meeste mensen zulk gedrag niet vertonen wordt verklaard uit de binding die deze men
sen met de ‘conventionele maatschappij’ hebben opgebouwd. Samengevat meent Hirschi
dat een goede integratie in bijvoorbeeld het gezin, de school en vrijetijdsactiviteiten
voorkomt dat jongeren zichlosmaken van de samenleving en delinquent worden. De
commissie-Roethof ziet in haar eindrapport (1 986) een verbeterde overdracht van
‘essentiële normen’ op jeugdigen als kern van het preventiebeleid. Het voor criminali
teitspreventie noodzakelijke toezicht op de opgroeiende generatie door hun ouders,
buurtgenoten of anderen kan alleen vanuit een normatieve instelling adequaat worden
uitgeoefend. Het overbrengen van deze normen is de voorwaarde om het preventiedoel
te verwezenlijken (Terlouw, 1 991; Keizer, 1 997).

In 1994 werd het rapport ‘Met de neus op de feiten’ van de Commissie jeugdcriminaliteit
gepubliceerd, wellicht beter bekend onder de naam van haar voorzitter: Van Montfrans.
Ook dit comité is aanhanger van de gedachte dat de aanpak van jeugdcriminaliteit een
zaak van lange adem is en één die bovendien vraagt om een investering van vele
betrokkenen: ouders, opvoeders en instellingen op terreinen als bijvoorbeeld onderwijs,
arbeid, welzijn en vrijetijdsbesteding (ministerie van Justitie et al, 1 998). Omdat jeugd-
criminaliteit gerelateerd is aan uiteenlopende levenssituaties - genoemd worden werk
loosheid, schooluitval etcetera - dient de bestrijding ervan door de overheid te worden
benaderd vanuit verschillende beleidshoeken. Zo krijgen gemeenten een grote verant
woordelijkheid in de preventie van jeugdcriminaliteit.
De door de commissie-Van Montfrans voorgestane integrale werkwijze inzake de aanpak
van jeugdcriminaliteit komt ook in de ‘Nota Veiligheidsbeleid 1995-1998’(1 995) naar
voren. Deze nota is een uitvloeisel van het regeerakkoord 1 994-1 998, waarin jeugdcri
minaliteit aangewezen wordt als één van de beleidsspeerpunten. De nota bevat onder
meer een plan van aanpak ten aanzien van dit onderwerp. Startpunt daarin is het ade
quaat functioneren van onderwijs-, arbeids- en sociaal-culturele voorzieningen. Daarbij
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moet bijzondere aandacht worden besteed aan jongeren in risicogroepen.
In het plan van aanpak is voorzien dat - naast de rijksoverheid - de lokale overheid zeer
nauw betrokken wordt bij de bestrijding en preventie van problemen bij jongeren. Eén
en ander resulteerde medio 1 995 in het sluiten van het ‘Convenant Crote-stedenbeleid’
tussen de vier grote steden en het kabinet. Niet lang daarna werden convenanten onder
tekend met nog eens 21 gemeenten3. In het Grote-stedenbeleid van Justitie hebben het
verbeteren van de veiligheid en het verminderen van de overlast een prominente positie.
De bestrijding en preventie van jeugdcriminaliteit is een belangrijk element van het
Grote-stedenbeleid. Zo wordt in de veiligheidparagraaf van de convenanten afgesproken
dat het rijk en de steden ten behoeve daarvan flinke investeringen zullen doen.
Wat Rotterdam betreft worden, geheel in lijn met het Grote-stedenbeleid, in het korps
jaarplan van 1 995 onder andere de aanpak van de jeugdproblematiek en een verschui
ving van een reactieve naar een pro-actieve werkwijze genoemd. De jeugd problematiek
zou moeten worden tegengegaan via een integrale preventieve strategie.

In een recent verschenen rapportage over de activiteiten die zijn ondernomen ter uitvoe
ring van het advies van de commissie-Van Montfrans (1 998) wordt vermeld dat er door
de steden plannen zijn ontwikkeld om de samenwerking en afstemming tussen gemeen
telijke instellingen die zich bezig houden met jeugdigen te stroomlijnen. Bovendien is er
een reeks activiteiten en projecten uitgewerkt met als doel de preventie en bestrijding
van jeugdcriminaliteit, uiteenlopend van ouderondersteuning tot individuele trajectbege
leid ing voor harde-kernjongeren. Schooladoptie hoort daar ook bij.

Schooladoptie past verder in een thema dat heden ten dage in de politiewereld een
voorname rol speelt, namelijk het zogenaamde ‘gebiedsgebonden politiewerk’, ook wel
aangeduid met de uit Amerika overgewaaide term ‘community policing’. In een onder
zoek naar het v5rkomen en de aard van gebiedsgebonden politiewerk bij de
Nederlandse politie omschrijven Beumer et al. (1 997) gebiedsgebonden politiewerk als
volgt. ‘Gebiedsgebonden politie wetk is zowel een strategische keuze als de organisatori
sche vormgeving daarvan. De doelstellingen van gebiedsgebonden politiewetk hebben bij
uitstek betrekking op het vergroting van de veiligheid en leefbaarheid, zowel objectief
als subjectief. Het hietvoor noodzakelijke ‘kennen en gekend worden’, wordt gerealiseerd
door middel van een kleinschalige organisatievorm op het niveau van (sub)wijk, dorp,
buurt of zelfs straat. [...] Gebiedsgebonden politiewerk wordt verricht vanuit een politie
vestiging in het betrokken geografische gebied. Hiermee wordt beoogd de herkenbaar
heid en aanspreekbaarheid te bevorderen. [...] Keenbegrippen in deze vorm van politie-
zorg zijn: kleinschalig, probleemgericht, verbetering van leefbaarheid en veiligheid, ken
nen en gekend worden, netwerken, ‘partnership’ en coalities. Daarbij kunnen benamin
gen voorkomen zoals netwerkagenten, gebiedsgebonden agenten, wijkagenten nieuwe
stijl, buurtteams, straatagenten veiligheidssteunpunten.’ Gebiedsgebonden politiewerk
raakt dus alle aspecten van de basispolitiezorg, zoals surveillance, opsporingsactivitei
ten, hulpverlening en dergelijke. De basispolitiezorg komt dichter bij de burgers te
staan, zo is de bedoeling.
De term ‘adoptie-agent’ lijkt overigens zonder meer te passen in het rijtje benamingen
dat in de bovenstaande omschrijving wordt gegeven. Opmerkelijk tenslotte is dat er
geen centrale regie dan wel toegespitste regelgeving aan de basis van het gebiedsge
bonden politiewerk staat. Het fenomeen lijkt ‘spontaan’ te zijn ontstaan, aldus Beumer
(]997). Gebiedsgebonden politiewerk past als concept naadloos in het Grote-stedenbe
leid, zowel wat betreft de in het rapport van de commissie-Van Montfrans aangehangen
uitgangspunten als qua aanpak.

[3] Waarvan 1 5 middelgrote steden en 6 wat kleinere gemeenten.
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In de praktijk komt de beweging om de zorg dichter bij de burgers te brengen en de
kwaliteit van het justitiewerk verder te verbeteren ook tot uiting op een ander punt in
de strafrechtelijke keten. Het - tot 1 999 experimentele - project ‘Justitie in de Buurt’ 01E)
beoogt justitie dichter bij de burgers en hun problemen te brengen. Het doel is dat justi
tie samen met de wijkbewoners gaat proberen om ‘ontsporing’ te voorkomen. JIE vormt
dan ook een bouwsteen van het Crote-stedenbeleid.
Daartoe zijn in 1 997 zogenaamde ‘wijkbureaus van Justitie’ opgericht in een aantal wij
ken van enige steden. Het wijkbureau moet een plaats zijn waar burgers heen kunnen
met hun vragen op justitiegebied. De juristen die er werken moeten voorkomen dat pro
blemen zodanig uit de hand lopen dat ‘zwaardere justitiemiddelen’ nodig worden, zoals
een boete of een rechtszaak. Met andere woorden, het wijkbureau heeft een preventiet
aak: het wordt geacht een bijdrage te leveren aan de veiligheid en de rechtshandhaving
ter plaatse. Voor een succesvol verloop is het nodig dat justitiemedewerkers, politie,
gemeentebestuur en andere lokale organisaties goed samenwerken.
Het geheel overziende zal duidelijk zijn dat schooladoptie goed aansluit bij het bredere
denken over strategieën voor het oplossen van jeugdproblematieken en criminaliteits
preventie.

1.4 Eerder WODC-onderzoek in verband met schooladopfie

Het voorliggende verslag is niet het eerste WODC-product in relatie tot het schooladop
tieproject, zoveel zal al duidelijk zijn uit het voorgaande. In 1 997 is de reeds enkele
malen aangehaalde rapportage van Keizer, aangemerkt als ‘interimverslag van een evalu
atie-onderzoek’ verschenen. In de genoemde notitie wordt een aantal bevindingen
behandeld van wat wordt aangeduid als een evaluatie van het ‘proces’-gedeelte van het
schooladoptieproject: het verloop van het project (Keizer, 1 997). De probleemstelling
was tweeledig en luidde als volgt: hoe hebben Organisatie en organisatorische voor
waarden van het project vorm gekregen en hoe verloopt het project inhoudelijk in de
praktijk? (zie ook paragraaf 1 .5).
In het onderzoeksverslag van Keizer wordt op de eerste plaats ingegaan op de ont
staansgeschiedenis en de beleidsmatige achtergrond van het schooladoptieproject, de
organisatorische kenmerken, de financiering en de werving en training van adoptie-
agenten. Daarnaast bevat het rapport een beschrijving van het lesmateriaal en de waar
dering daarvan. Voorts worden diverse ‘adoptie-aspecten’ aangestipt, zoals de contacten
tussen de adoptie-agenten enerzijds en de scholen, schoolleiding en docenten ander
zijds, het informeren van de ouders over het schooladoptieproject, alsmede de samen
werking tussen school en adoptie-agent. Ook wordt informatie gegeven over de contac
ten van de adoptie-agenten met de school, de leerlingen, en hun ouders buiten de les
sen om. Het overgrote deel van de gegevens in het interimverslag is gebaseerd op een
enquête onder adoptie-agenten. Het huidige onderzoek bouwt voort op deze destijds
slechts in het kort aangesneden adoptie-thema’s.
De algemene conclusie in het tussenverslag is dat het project succesvol verloopt (Keizer,
1 997). Adoptie-agenten, projectorganisatie, leerlingen, docenten en ouders zijn blijkens
het rapport ‘zeer enthousiast’. Toch worden ook enkele knelpunten aangestipt. Zo signa
leert de onderzoeker moeilijkheden in de uitvoering ten gevolge van de onstuimige
groei van het project en voorziet hij financieringsproblemen. Bovendien geeft hij te ken
nen dat de aandacht met name uitgaat naar de lessen en dat de gedachte dat de politie
nauwer betrokken raakt bij het buurtleven vooralsnog geen realiteit is. Daarbij plaatst
hij overigens wel de kanttekening dat de laatstgenoemde gevolgtrekking wellicht enigs
zins voorbarig is omdat hij gestoeld is op een onvoltooide studie.
Naast de notitie van Keizer heeft het WODC in het kader van het schooladoptieproject
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een literatuurverkenning uitgevoerd (Baas, 1 997). De uitkomsten van evaluaties van min
of meer vergelijkbare projecten in zowel binnen- als buitenland vormden de focus van
deze literatuurverkenning. In haar meta-evaluatie beschrijft Baas wat er zoal bekend is
inzake de effecten van voorlichting op school over diverse onderwerpen op kennis, hou
ding en gedrag van de leerlingen. Achtereenvolgens worden de thema’s verslaving -

tabak, alcohol en drugs - criminaliteit, vandalisme, pesten en vuurwerk behandeld. In
het kort gezegd zijn de bevindingen niet onverdeeld positief. Als er al effecten kunnen
worden vastgesteld, dan betreffen die voor het leeuwendeel invloeden ten aanzien van
het kennisniveau. Beïnvloeding van de attitude van de leerlingen via voorlichting komt
(nog) minder voor. Gedragsverandering alleen tengevolge van informatieverstrekking
mag eigenlijk al helemaal niet worden verwacht. Bovendien blijkt nogal eens dat de uit
werkingen alleen kort na afloop van de voorlichtingscyclus kunnen worden vastgesteld;
op langere termijn blijken de effecten vrijwel steeds verdwenen.

1.5 Aanleiding tot en (her)posifionering van het onderzoek

Het schooladoptieproject kreeg vanaf de aanvang financiële steun van de korpsleiding
van de politie Rotterdam-Rijnmond. Voorwaarde daarbij was dat het project zou worden
geëvalueerd (Keizer, 1 997). Destijds werd door het regiokorps en het WODC overeenge
komen een tweeledig onderzoek te verrichten: zowel het ‘proces’ als de ‘effecten’ van
het project zouden worden doorgelicht. Het interimrapport bevat, zo wordt op pagina 8
ervan aangegeven, uitsluitend een gedeelte van de procesevaluatie. Voorts wordt in een
voetnoot vermeld dat over de effecten van schooladoptie èn over de rest van de proces-
evaluatie ‘te zijner tijd’ een rapport zal worden gepubliceerd. Inmiddels - we zijn nu
ruim een jaar verder - zijn de laatste mededelingen achterhaald. De weegschaal is defini
tief doorgeslagen in het voordeel van een procesevaluatie. De effectevaluatie is komen
te vervallen. Het waarom hiervan wordt nader toegelicht in hoofdstuk 2. De focus van
deze tweede fase in de procesevaluatie is gericht op het ‘adoptie’-aspect: de betekenis
van schooladoptie naast de lessenserie. Zwaartepunt vormen de ervaringen van de par
tijen die bij het schooladoptieproject zijn betrokken. In het interimrapport wordt dit
onderwerp ook aangesneden. De informatie aldaar is echter in een aantal opzichten
tamelijk summier en eenzijdig omdat alleen adoptie-agenten werden bevraagd. Het hui
dige rapport is bedoeld als aanvulling op en uitdieping van die eerste gegevens. In
hoofdstuk 2 wordt uitvoeriger ingegaan op de inrichting van het onderzoek.

1.6 Probleemstelling, onderzoeksvragen en reikwijdte

De centrale probleemstelling in de huidige procesevaluatie luidt:
Wat behelzen en waartoe leiden de activiteiten van de adoptie-agenten binnen en
buiten de schooladoptielessen, en wat zijn de ervaringen en verwachtingen op dit
punt bij degenen die bij schooladoptie betrokken zijn?

Deze vraagstelling is nader uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:
1. Welke activiteiten ontplooien adoptie-agenten in het kader van schooladoptie? Met

welke instanties of instellingen wordt er samengewerkt c.q. is er contact?
2. Wat vinden de betrokken politiefunctionarissen van schooladoptie?
3. Wat merken leerlingen van de activiteiten van de adoptie-agent? Hebben zij ook

buiten de lessen contact met ‘hun’ adoptieagent en zo ja, wat houdt dat contact in?
4. Wat vinden de leerlingen van (de activiteiten) van de adoptieagent?
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5. Wat vinden de ouders van de leerlingen van schooladoptie? Hebben zij wel eens
contact met de adoptieagent en zo ja, wat houdt dat contact in?

6. Wat merken de docenten en de directeur van de activiteiten van de adoptie-agent?
Hebben zij ook buiten de lessen wel eens contact met de adoptieagent en zo ja,
wat houdt dat contact in?

7. Wat vinden de docenten en de directeur van (de activiteiten van) de adoptieagent?

De inhoudelijke reikwijdte van het onderzoek is betrekkelijk beperkt. Op grond van het
het onderzoek kunnen uitspraken worden gedaan inzake bijvoorbeeld de kennis over en
de ervaringen met schooladoptie en de attitude ten opzichte van de politie van diverse
betrokken partijen. De eventuele uitwerking van schooladoptie in de zin van gedrags
veranderingen bij de leerlingen of preventieve effecten is niet onderzocht. Daarom kun
nen over zulke thema’s geen uitspraken worden gedaan.

1.7 Indeling van het rapport

De rest van het rapport is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 bevat een uiteenzetting van
de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd, In de hoofstukken 3, 4 en 5 worden - ana
loog aan de volgorde van de onderzoeksvragen - achtereenvolgens de activiteiten rond
en meningen over schooladoptie van de politie (coördinatoren en adoptie-agenten) en de
Halt-bureaus, van de leerlingen en hun ouders, en van de betrokkenen van de scholen
(docenten en directie) belicht. Het afsluitende hoofdstuk 6 begint met een samenvatting.
Daarna worden de onderzoekvragen beantwoord. In aansluiting daarop wordt op basis
van de onderzoeksresultaten een aantal conclusies getrokken en een aantal overwegin
gen terzake van de doelen, het verloop en de toekomst van schooladoptie behandeld.
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2 Opzet van het onderzoek

2.1 Inleiding en voorgeschiedenis

In het vorige hoofdstuk is al vermeld dat het de bedoeling was dat de tweede fase van
het onderzoek over schooladoptie oorspronkelijk zowel een proces- als een effectevalu
atje zou omvatten. Begin 1 996 heeft het WODC een voorstel gedaan voor een uitgebrei
de effectevaluatie van het schooladoptieproject. Gesproken werd van een (kwantitatieve)
voor- en nameting onder een experimentele- en controle groep van in totaal zo’n 1 000
leerlingen. De voormeting zou bij aanvang van het schooljaar plaatsvinden, de nameting
vlak voor de zomervakantie. Door de scores op de voor- en nameting met elkaar te ver
gelijken zou de eventuele verandering in kennis, attitude en gedrag van leerlingen ten
aanzien van de in het schooladoptieproject behandelde onderwerpen vastgesteld kun
nen worden.Daarnaast werd voorgesteld een kwalitatief georiënteerde effectevaluatie uit
te voeren. Daarin zou aan de hand van een aantal interviews met onder andere leer
krachten, ouders, leerlingen en hoofden van basisscholen, nagegaan worden of de geïn
terviewden van oordeel zijn dat er sprake is van kennistoename en attitude- en gedrags
verandering van de betrokken kinderen.
De eerste fase van het schooladoptie-onderzoek vergde echter meer tijd dan gepland.
Handhaving van de oorspronkelijk voorziene opzet voor de tweede fase zou dubeteke
nen dat bijgevolg ook deze aanmerkelijk later voltooid zou worden dan gewenst.
Vasthouden aan het originele tijdspad had evenwel verregaande consequenties voor het
onderzoeksdesign. Dat zou verzwakt en buitengewoon gecompliceerd worden. Dit laat
ste blijkt uit een herzien onderzoeksvoorstel dat dateert uit midden 1 997. Uit dat plan
wordt tevens duidelijk dat eventueel aangetroffen effecten niet met absolute zekerheid
aan schooladoptie zouden kunnen worden toegeschreven. Bovendien bleek dat de
effectmeting hoe dan ook een betrekkelijk kostbare affaire werd.
Het literatuuronderzoek van Baas (zie hoofdstuk 1) dat vervolgens verscheen, liet zien
dat er slechts geringe effecten mogen worden verwacht van voorlichtingslessen die in
projectmatig verband op school worden gegeven. Allereerst werd duidelijk dat er nau
welijks tot geen effect is te verwachten op gedrag. Uitsluitend voorlichtingsprojecten
waarbij gedragsalternatieven worden geboden die ook daadwerkelijk geoefend worden
blijken direct na afloop van het project gedragsverandering tot gevolg te hebben. Op
basis van de literatuur is het wel aannemelijk dat voorlichting op school invloed kan
hebben op de kennis en attitude van de betrokken kinderen. Dit gebeurt echter alleen
wanneer een project zich concentreert op één onderwerp, waaraan dan ook veel tijd
besteed wordt. In het schooladoptieproject worden echter meer dan 1 0 verschillende
onderwerpen slechts kort - veelal in één uur - behandeld. Het is daarom realistisch om
wat schooladoptie betreft niet meer dan beperkte effecten op de kennis en attitude van
kinderen te verwachten.
Een kosten-baten afweging omtrent het voorgaande zorgde uiteindelijk voor een gewij
zigde visie op het doel van het vervolgonderzoek. Dit leidde tot een drastische aan pas
sing van de voor de tweede fase ontwikkelde opzet.
Besloten werd het onderzoek te beperken tot een inventarisatie en evaluatie van (de
implementatie van) het schooladoptieproject, die direct aansluit bij en voortbouwt op

[11 Het twaalfde district, de Rivierpolitie doet in dit verband niet mee.
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het afgeronde onderzoek onder schooladoptieagenten van Keizer. Het doel van de twee
de fase van het onderzoek werd het verwerven van een diepgaander inzicht in de bete
kenis van schooladoptie buiten de lessenserie. De organisatorische aspecten en dergelij
ke blijven in dit deel van het onderzoek grotendeels buiten beschouwing; deze zijn in
het interimverslag afdoende beschreven.

2.2 Steekproef en representativiteit

Het onderzoek voor de tweede fase is verricht op vier scholen. De gegevensverzameling
vond plaats in de eerste helft van 1 998. De scholen zijn uitgekozen in overleg met de
projectleiding van het schooladoptieproject. Bij het selecteren van de scholen gold als
voorwaarde dat zij zich ieder in een ander (politie)district van de politieregio Rotterdam
Rijnmond moesten bevinden. De districten moesten bovendien qua urbanisatiegraad
redelijk gevarieerd zijn. Daarnaast gold als selectiecriterium dat het schooladoptiepro
ject op de school volgens de projectleiding relatief succesvol geïmplementeerd was.
Deze norm werd gehanteerd omdat - zoals reeds in hoofdstuk 1 is gememoreerd - een
aanzienlijk deel van het onderzoek zich richt op de activiteiten en contacten van de
adoptie-agenten naast de adoptielessen. Als deze niet bestaan omdat bijvoorbeeld het
project net is gestart of omdat het met het project niet of nog niet wil vlotten is het wei
nig zinvol daarnaar onderzoek te doen. Uit de gesprekken met de projectleiding is overi
gens gebleken dat de factoren die bepalen of het project met succes wordt ingevoerd -

zoals bijvoorbeeld de persoonlijkheid van de adoptie-agent, ruimte om de schooladop
tie-activiteiten in te passen in het reguliere politiewerk, etcetera - ook de hoofdrol spe
len bij een niet succesvolle implementatie. Anders gezegd, of de invoering van school-
adoptie lukt dan wel mislukt hangt af van dezelfde factoren; er worden geen elementen
genoemd die specifiek verantwoordelijk zijn voor uitsluitend het slagen of
het misgaan van de implementatie van schooladoptie. In dit opzicht vormt het feit dat
een selectie van scholen is bekeken een geringere beperking van het onderzoek dan
men in eerste instantie wellicht zou verwachten.
In tabel 1 is een aantal kenmerken van de onderzochte basisscholen weergegeven.
Om de anonimiteit van de onderzochte scholen te waarborgen worden de scholen
verder aangeduid met een letter (A tot en met D). Ook is afronding toegepast waar
het de getalsmatige informatie in tabel 1 betreft.

Tabel 1: Schoolkenmerken

School A School B School C School D

Gemeente Berkel&Rodenrijs Maassluis Alblasserwaard Rotterdam
Aantal inwoners op 1/1/97’ 16.000 33.000 18.000 590.000
Relatieve status buurt + - ++ —

Levensbeschouwing school Chr. Prot.-Chr Kath. Openbaar.
Aantal jaren schooladoptie 2 3 3 3
Aantal leerlingen totaal2 ca. 302 290 298 254
Percentage allochtoon in de
onderzochte klassen 5% 25% 5% 90%

[1] Statistisch Jaarboek CBS, 1998
[2] Cijfers schattingen zomer 1 998, informatie school
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Voorts is in de tabel een rij opgenomen met betrekking tot de ‘relatieve status van de
buurt’. De plussen en minnen waarmee de buurtstatus wordt aangeduid geven slechts
informatie over de kwaliteit van de buurten nabij de geselecteerde scholen ten opzichte
van elkaat. Het betreft dus geen absolute beoordeling.
School A bevindt zich in een woonwijk nabij het centrum in de gemeente Berkel en
Rodenrijs. De schoolt telt ongeveer 300 leerlingen4. Sinds twee jaar krijgen de leerlin
gen van groep 8 les van een adoptie-agent. Twee van de 28 kinderen in groep 8 zijn van
allochtone afkomst. De school kent een christelijke levensbeschouwing. School B
bevindt zich in een grotere gemeente, namelijk Maassluis. Ook deze school ligt in een
woonwijk dichtbij het centrum. De leerlingen van groep 7 en 8 nemen sinds drie jaar
deel aan het schooladoptieproject. Ongeveer een kwart van de leerlingen in de onder
zochte klassen is allochtoon. De school telt in totaal 290 leerlingen en heeft een prote
stants-christelijke levensovertuiging. De derde school (C) staat in het centrum van een
dorp dat behoort tot de gemeente Alblasserwaard en kent een katholieke levensbe
schouwing. Er zaten ten tijde van het onderzoek bijna 300 kinderen op de school. Sinds
drie jaar krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 les van hun adoptie-agent. Het percenta
ge allochtone kinderen in de op deze school onderzochte groepen van deze school is
gering: ongeveer 5%. De laatste school (school D) bevindt zich in een achterstandswijk
in Rotterdam. Deze openbare school telt ongeveer 254 leerlingen. De kinderen uit groep
7 en 8 volgen sinds drie jaar de schooladoptielessen. Circa 90% van de leerlingen in de
onderzochte groepen is van allochtone afkomst.

Resumerend betreft het hier dus geen aselecte steekproef; de reikwijdte van de onder
zoeksbevindingen is derhalve, naast de reeds in het eerste hoofdstuk vermelde inhoude
lijke beperking, ook in dit opzicht gelimiteerd. De resultaten in dit verslag zijn niet
representatief voor de stand van zaken in het schooladoptieproject als geheel; veeleer
vormen zij een indicatie voor de uitwerking van schooladoptie wanneer het project ver
houdingsgewijs - dat wil zeggen rekening houdend met de omstandigheden waarmee de
school te maken heeft - adequaat wordt geïmplementeerd. Hetzelfde geldt voor de fac
toren die als voorwaarden dienen met het bereiken van deze resultaten.

[41 De genoemde leerlingaantallen hebben betrekking op de onderzochte vestiging, exclusief eventuele
dependences van een school
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2.3 Informatiebronnen en methode

Informatiebronnen

Met betrekking tot de vier geselecteerde scholen is er informatie verzameld bij de partij
en die in de onderzoeksvragen worden genoemd, zoals bijvoorbeeld de leerlingen en
hun docenten (zie hoofdstuk 1). Daarnaast zijn er gegevens vergaard bij een aantal
andere bij schooladoptie betrokken personen en instanties. Al met al is bij de volgende
belanghebbenden informatie ingewonnen over het reilen en zeilen van schooladoptie in
het algemeen en op de vier gekozen scholen in het bijzonder:
• De projectleiding van schooladoptie;
•Twee districtscoördinatoren van de politie die schooladoptie in hun portefeuille heb

ben;
• Drie schooladoptie-coördinatoren van basiseenheden van de politie5 (waarvan er twee

ook zelf een school geadopteerd hebben en daar lesgeven);
• Vijf adoptieagenten (waarvan er twee afwisselend op één school lesgeven);
•Vijf medewerkers van bureaus Halt (één van deze bureaus is in twee districten actief)
•Zeven leerkrachten van de groepen 7 en 8 van de geselecteerde basisscholen (op

school A kreeg groep 7 geen schooladoptielessen);
• De directeuren van de vier scholen;
• De leerlingen uit de groepen 7 en 8 (in totaal gaat het om 7 klassen; dit omdat

zoals gezegd op één school groep 7 niet deelnam aan de schooladoptielessen);
• De ouders van de leerlingen uit de onderzochte groepen.

Gegevensverzameling: methode en onderwerpen
Behalve de ouders en de leerlingen zijn alle genoemde betrokkenen geïnterviewd. De
interviews zijn gevoerd aan de hand van gestructureerde aandachtspuntenlijsten (zie bij
lage 2); alle zijn op band opgenomen en later uitgewerkt. Onderwerpen die in alle inter
views - afhankelijk van de functie van de gesprekspartner - in meer of mindere mate aan
de orde gesteld werden waren:
• De houding van de betrokkenen ten aanzien van schooladoptie;
• Hun ervaringen met schooladoptie;
• Hun meningen over schooladoptie;
• De (beleids)assumpties die volgens de betrokkenen ten grondslag liggen aan school

do pt ie.
Naast deze thema’s hebben natuurlijk nog tal van andere onderwerpen de revue gepas
seerd tijdens de interviews. Deze varieerden afhankelijk van de functie van de respon
dentengroep in kwestie. Enkele voorbeelden daarvan zijn: de samenwerking met het
bureau Halt en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (coördinatoren, schooldirectie), de
contacten met de school, de leerlingen en ouders (adoptie-agenten) en de contacten met
de adoptie-agenten (docenten, schooldirectie, Halt-medewerkers).

[5] Ook aangeduid met de term “basiseenheidcoördinatoren”.
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Leerlingen

De leerlingen zijn gedurende 1] schooladoptielessen in de klas geobserveerd. Op school
A tijdens de les over geweld en een afsluitende evaluatie-les, beide gegeven in groep 8
en op school B tijdens de Halt-les en de milieu-les, beide gegeven in groep 7. Op school
C zijn twee lessen bijgewoond in groep 7, namelijk de verkeersles en de Halt-les en
twee in groep 8, de les over discriminatie en die over drugs. Op school D tenslotte is de
les over gokken bijgewoond die gegeven werd in groep 7 en werden zowel de leerlin
gen van groep 7 als groep 8 tijdens de verkeersles geobserveerd.
Met de leerlingen zijn er voorafgaand aan en na afloop van de adoptielessen in groeps
verband contacten geweest; hen werd gevraagd wat ze van de lessen en van de adoptie-
agent vonden. Bovendien is met individuele leerlingen op ad-hoc basis gesproken over
de contacten met de agent buiten de lessen. Op één school is in klassikaal verband het
één en ander gevraagd aan de leerlingen over de buitenschoolse contacten met de
adoptie-agent. Een ander deel van wat de leerlingen vinden van schooladoptie is afkom
stig uit in de klas ingevulde vragenlijsten (zie bijlage 3). Voor het schriftelijk enquêteren
van de leerlingen werd geopteerd toen duidelijk werd dat in groepsgesprekken eigenlijk
vooral de (verbaal) dominante scholieren aan het woord waren.
De vragenlijsten zijn beantwoord door de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de vier
scholen. In totaal zijn er 1 91 vragenlijsten ingevuld, waarvan 74 door leerlingen uit
groep 7 en 11 7 leerlingen uit groep 8. In tabel 2 is de verdeling van de ingevulde vra
genlijsten voor de groepen 7 en 8 in de vier scholen weergegeven.

Tabel 2 Aantal door de leerlingen ingevulde vragenlijsten per groep per school

Groep 7 Groep 8

School aantal percentage aantal percentage

School A -- -- 28 24%
School B 16 22% 35 30%
School C 29 39% 21 18%
School D 29 39% 33 28%

Totaal 74 1 00% 1 1 7 1 00%

[1] Op deze school kreeg groep 7 geen adoptielessen

De verhouding jongens-meisjes is ongeveer 2 tegen 3: 79 jongens en 11 2 meisjes. De
respons wat betreft de leerlingvragenlijsten is volledig, wanneer leerlingen die afwezig
waren wegens ziekte of om enige andere reden niet worden meegeteld.
De leerlingenvragenlijst omvatte vragen omtrent onder andere het oordeel over het
schooladoptieproject, de waardering en het nut van de lessen en aangaande de opvattin
gen over de adoptie-agent en de politie in het algemeen. Aan de leerlingen werd verder
gevraagd in hoeverre hun oordeel over de politie door het schooladoptieproject was ver
anderd en of zij nu ook gemakkelijker naar de politie zouden gaan. Als laatste werd de
leerlingen gevraagd of zij thuis met hun ouders wel eens over schooladoptie praatten en
of zij nog iets aan het schooladoptieproject zouden willen veranderen.
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Ouders

Oorspronkelijk was het de bedoeling ook de ouders van de leerlingen te interviewen.
Deze interviews zouden plaatsvinden tijdens ouderavonden. In de loop van het onder
zoek bleek dit een probleem op te leveren, omdat er in de periode waarin de gegevens-
verzameling werd verricht (maart tot en met juli 1 998) slechts een enkele ouderavond
was gepland. Een nijpender probleem was echter dat zulke avonden in het algemeen
door slechts een beperkt aantal ouders wordt bijgewoond. Deze groep is bovendien
waarschijnlijk niet representatief voor alle ouders van de leerlingen die bij het onder
zoek betrokken zijn. Het ligt immers voor de hand dat voornamelijk ouders die zich om
één of andere reden betrokken voelen bij het schoolgebeuren op de ouderavond present
zijn. Besloten werd in samenwerking met de scholen en via de leerlingen alle ouders een
korte vragenlijst over schooladoptie te doen toekomen. Deze bevatte vragen over onder
meer het bekend zijn met schooladoptie en met de adoptie-agent, contacten met de
adoptie-agent, hun opinie met betrekking tot schooladoptie (zie bijlage 3). Ook werd de
ouders gevraagd of zij menen dat hun kind een ander beeld van de politie heeft gekre
gen door schooladoptie en of zij zelf nu gemakkelijker naar de politie toe zouden gaan
bij problemen.

Tabel 3: Aantal door de ouders ingevulde vragenljsten en responsniveau per school

Groep 7 Groep 8 Responsniveau

School aantal percentage aantal percentage percentage

School A’ -- -- 22 37% 79%
School B 7 21% 15 25% 43%
SchoolC 18 53% 11 18% 58%
School D 9 27% 12 20% 34%

Totaal 34 1 00% 60 1 00%

[1] Op deze school kreeg groep 7 geen adoptielessen

Uiteindelijk zijn er 94 vragenlijsten ingevuld door (pleeg)ouders van de leerlingen. In
totaal waren er 191 lijsten uitgezet; dat betekent dat het responspercentage gemiddeld
op 49% ligt. De respons varieert aanzienlijk per school. De mate waarin de bevindingen
representatief zijn voor de school in kwestie daalt naarmate het reponspercentage lager
is. Het hoogste responspercentage werd behaald bij de scholen A en C, respectievelijk
79% en 58%, het laagste bij de scholen B en D, waar responsniveaus van respectievelijk
43% en 34% werden gerealiseerd (zie tabel 3). De betrekkelijk geringe respons op school
D kan wellicht ten dele worden verklaard uit het gegeven dat het veel allochtone ouders
betreft. Overigens waren er geen vertalingen van de vragenlijsten beschikbaar. Volgens
de schooldirecties was dat niet noodzakelijk omdat die het responsniveau onder de
ouders niet zouden verhogen.
Ouders van leerlingen van de scholen A, B en D zijn ieder goed voor circa 23% van het
totaal aan ingevulde oudervragenlijsten. De overige 31% van de vragenlijsten is afkom
stig van ouders van leerlingen van school C. Ten slotte zijn 60 lijsten afkomstig van
ouders van leerlingen uit de groepen 8, de resterende 34 werden ingevuld door ouders
van leerlingen uit groep 7 (tabel 3).
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2.4 Samenvatting

Om inzicht te krijgen in het proces en de betekenis van schooladoptie is onderzoek ver
richt op vier basisscholen in verschillende politiedistricten van de regio Rotterdam
Rijnmond. Volgens de projectleiding van schooladoptie is het project op deze scholen
adequaat geïmplementeerd. Het onderzoek is er met name op gericht inzicht te krijgen
in de betekenis van schooladoptie naast de schooladoptielessen. Om dit te achterhalen
zijn er oriënterende gesprekken gehouden met de projectleiding. Voorts zijn de
betreffende districts en/of basiseenheidcoördinatoren geïnterviewd, alsmede de adoptie-
agenten, de directie van de geselecteerde scholen en de docenten van groep zeven en
acht. De leerlingen zijn gedurende een aantal schooladoptielessen geobserveerd en zijn
individueel en in groepsverband bevraagd. Tevens vulden zij een schriftelijke enquête
in. De ouders zijn schriftelijk ondervraagd. De genoemde betrokkenen is gevraagd naar
hun mening over, ervaringen met en houding ten opzichte van het schooladoptieproject.
De focus ligt hierbij vooral op het adoptiegedeelte en niet zozeer op de lessen. Ook gaat
de aandacht uit naar het ontstaan en bestaan van persoonlijke en/of institutionele con
tacten tussen de betrokken partijen.
Aangezien het onderzoek slechts vier scholen betreft, die bovendien niet aselect werden
gekozen, zijn de resultaten slechts beperkt generaliseerbaar.De uitkomsten zijn indica
tief voor hetgeen schooladoptie kan betekenen wanneer het project goed wordt geïm
plementeerd. Daarnaast moet in ogenschouw worden genomen dat het onderzoek zich
richt op de kennis en attitude van de betrokken partijen. Op grond van dit onderzoek
kunnen daarom geen conclusies worden getrokken over eventuele effecten van school-
adoptie op gedrag.
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3 Politie en schooladoptie

In het interimrapport over schooladoptie zijn diverse binnen- als buitenschoolse activi
teiten van de adoptie-agenten meer of minder uitvoerig aan de orde geweest. In het
onderhavige hoofdstuk komen die thema’s - zij het geactualiseerd - opnieuw aan de
orde. De aandacht gaat nu echter vooral uit naar wat er zoal gebeurt naast het geven
van de schooladoptielessen.De hierna gepresenteerde kennis is verkregen door middel
van interviews met de betreffende politiefunctionarissen die als districts- of basiseen
heidcoördinatoren van het project fungeren en met de adoptie-agenten van de vier
onderzochte scholen. In hoofdstuk 2 is de verdeling van de coördinatoren over de dis
tricten en basiseenheden uiteengezet. In totaal is met vijf betrokken politiefunctionaris
sen op dit niveau gesproken: twee districtscoördinatoren en drie coördinatoren van een
basiseenheid. In één district is zowel de districts- als een basiseenheidcoördinator geïn
terviewd; de laatste verzorgt eveneens schooladoptielessen op één van de scholen in
het onderzoek. Een ander district kent alleen een districtscoördinator en de overige
twee districten kennen alleen basiseenheid-coördinatoren, van wie er één als adoptie-
agent fungeert op een school die buiten het onderzoek valt.Daarnaast zijn er in de dis
tricten in totaal vijf adoptie-agenten geïnterviewd die les geven op de onderzochte scho
len. Twee agenten zijn sinds drie jaar adoptie-agent en drie agenten participeren sinds
twee jaar in het project. Een van hen is tevens coördinator in zijn basiseenheid, twee
agenten geven samen les op dezelfde school.
Het hoofdstuk kent de volgende indeling. Allereerst wordt in het kort beschreven hoe
het schooladoptieproject in de politie-organisatie is ingebed. Vervolgens worden de
opvattingen van de coördinatoren beschreven. We bevinden ons hiermee op het beleids-
matige niveau. Dan volgt een uiteenzetting over schooladoptie in de praktijk op basis
van de interviews met de adoptie-agenten: het uitvoerend niveau. Hier en daar overlap
pen deze niveaus elkaar omdat een tweetal geïnterviewden zowel de functie van coördi
nator als van adoptie-agent uitoefent. Behandeld worden onder meer de plaats en de
inhoud van de lessen en de contacten tussen de adoptieagenten enerzijds en de leerlin
gen, leerkrachten en schooldirectie anderzijds. Voorts komen bezigheden van de adop
tie-agenten die passen binnen het schooladoptiekader - naast het lesgeven - in en buiten
‘hun’ school ter tafel. Ten slotte worden de persoonlijke wensen en verwachtingen van
de adoptie-agenten inzake schooladoptie belicht: wat vinden zij nu eigenlijk van dit pro
ject?
In het kader van het schooladoptieproject vindt er met name samenwerking plaats tus
sen de politie en Halt-bureaus, hoewel er incidenteel ook wel met de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst (GGD) wordt samengewerkt. Hoewel Halt geen onderdeel vormt van
de politie, wordt deze samenwerking toch kort belicht in dit hoofdstuk. In de laatste
sectie wordt uitgelegd welke rol de Haltbureaus spelen binnen schooladoptie. De infor
matie over de samenwerking met de bureaus Halt is voor een groot deel afkomstig uit
interviews met de medewerkers van deze bureaus in de districten waarin zich de vier
gekozen scholen bevinden.
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3.1 De interne politie-organisatie en schooladopfie

3.1.1 Taak en functie van de coördinatoren

In de districten waar de onderzochte scholen zich bevinden is er bij de politie een basis
eenheidcoördinator en/of een districtscoördinator aangesteld ten behoeve van het
schooladoptieproject. De coördinatoren hebben - afhankelijk van hun functie (districts
danwel basiseenheidcoördinator)- onder meer tot taak adoptie-agenten te werven onder
het politiepersoneel, een nauwe relatie met de adoptie-agenten te onderhouden en con
tact te leggen met scholen om schooladoptie aldaar te introduceren. Bovendien wordt er
van hen verwacht dat zij een vinger aan de pols houden voor wat betreft de uitvoer van
het project, inventariseren wat de wensen en behoeften van de scholen zijn en nagaan
wat er aan lesmateriaal nodig is.
Districtscoördinatoren staan verder van het schooladoptieproject af dan basiseenheid
coördinatoren; in veel gevallen fungeren de districtscoördinatoren ook als jeugdcoördi
nator. Volgens één van de adoptie-agenten is het een nadeel wanneer de districtscoördi
nator zonder tussenkomst van een basiseenheidcoördinator direct gaat over schoolad
optie; op het bureau ontbreekt dan een ‘stok achter de deur’. In die situatie is alles
afhankelijk van de verantwoordelijkheid die de individuele adoptie-agenten voor de uit
voering van het project nemen. Anderzijds kleven er ook nadelen aan het hebben van
alleen basiseenheidcoördinatoren. Dat is in twee van de onderzochte gebieden het
geval. De coördinatoren in deze districten geven aan soms een vorm van centrale coör
dinatie te missen, bijvoorbeeld in de contacten met de andere basiseenheden of distric
ten over schooladoptie, maar bijvoorbeeld ook in contacten met justitie.

3.1.2 lnbedding van schooladoptie bij de politie

Organisatie

Het algemene gevoel onder de coördinatoren is dat de korpsleiding achter het schoolad
optieproject staat. Eén van de coördinatoren wijst er op dat een belangrijke voorwaarde
voor het welslagen is dat ook de basiseenheid het project ziet zitten. Als deze betrokke
nen er geen brood in zien kan schooladoptie niet van de grond komen. Omdat politie
mensen vrijwillig voor de functie van adoptie-agent kiezen is het project ook in hoge
mate van hen afhankelijk. Één van de coördinatoren illustreert dit met de constatering
dat het niet aan de school ligt als het project niet loopt, maar aan de adoptie-agent: die
is dan niet enthousiast genoegAlle coördinatoren geven te kennen dat het niet meevalt
om schooladoptie in te passen tussen alle andere activiteiten die verricht moeten wor
den. Van verschillende zijden is bijvoorbeeld vernomen dat er in het begin getracht
werd agenten een school laten adopteren in het gebied waar zij surveilleren. Dat is
vooral door de uitbreiding van schooladoptie niet meer haalbaar. De schooladoptie-acti
viteiten dreigen af en toe onder te sneeuwen. Andere politiezaken krijgen nogal eens
prioriteit: ‘het gebeurt ook te weinig dat de agenten tijdens hun dienst even bij de
schoof aanlopen. Je hebt weinig tijd, zit met de noodhulp en je hebt maar weinig men-

[6] De generale taakstelling vraagt van politiële basisteams dat zij algemeen inzetbaar zijn en de “bulk” van
het politiewerk kunnen afhandelen. Dit impliceerd overigens niet dat individuele teamleden aales zouden
moeten kunnen; binnen een team bestaat er ruimte voor specialisten. Voorts is er binne het wijkteam
concept bovendien plaats voor centrale gespecialiseerde afdelingen (Kruissink, 1 996).
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sen’. De ‘generale taakstelling’ is volgens één der coördinatoren vaak debet aan het ver
vallen van schooladoptielessen; dit arbeidsprincipe zou leiden tot verschuivingen in
circa 40% van de diensten6. Uit een ander district komen geluiden over achterstanden bij
de lessen. Deze moeten wel véér de zomervakantie worden ingehaald. Een andere coör
dinator reageert laconiek op vragen over dit onderwerp: ‘wij hebben een heel druk
bureau, maar toch loopt het bij ons. Het gaat gewoon om de attitude van de collega’s.
Zeven lesbrieven in een schooljaar, zeg 1 4 uur7, dat moet toch kunnen, ook al is het
druk. En je kunt best een keer van je lesschema afwijken in overleg met de school’. De
algemene indruk uit de interviews met de coördinatoren is desalniettemin dat de politie
functionarissen vinden dat schooladoptie toch wel veel tijd kost, met name door het
groot aantal participerende scholen en het groeiende aantal lessen. Diverse betrokkenen
melden dat het vinden van adoptie-agenten - één van hun taken - langzamerhand pro
blemen begint op te leveren door de werkdruk onder het politiepersoneel. Dit, hoewel
er volgens de coördinatoren in hun districten wel een groep agenten is die enthousiast
is over het project. Een andere klacht betreft het verloop onder de adoptie-agenten, bij
voorbeeld door overplaatsing; dit lijkt overigens niet in alle districten een even grote rol
te spelen. Voorts blijkt volgens sommige geïnterviewden dat er na twee â drie jaar ver
zadigingsverschijnselen optreden bij sommige adoptie-agenten; dan willen zij weer even
iets anders. Het plannen van het (half)jaarlijkse overleg tussen de politiefunctionaris die
schooladoptie coördineert en de adoptie-agenten is soms moeilijk, ook weer wegens de
overvolle werkroosters.

Schooladoptie tijdens het politiewerk

Volgens de geïnterviewde adoptie-agenten is participatie in het schooladoptieproject vrij
goed te combineren met hun overige politietaken. Eén adoptie-agent geeft wegens capa
citeitsproblemen momenteel les op twee scholen. Dat vindt hij8 eigenlijk iets teveel. De
agenten geven aan dat de voorbereiding in het begin veel tijd kostte en dat deze dan
ook vaak in privé-tijd plaats vond. Als echter na een jaar alle onderwerpen eenmaal zijn
behandeld dan loopt de tijdsinvestering sterk terug. Wel is het zo dat de werkdruk de
laatste jaren aanzienlijk is toegenomen, het is drukker geworden ‘op Straat’, waardoor
het moeilijker is om tijd vrij te maken voor de schooladoptielessen. Een aantal agenten
reageert hierop vrij kalm: ‘we hebben afgesproken dat het schooladoptieproject prioriteit
heeft, dus dan moeten andere dingen daar maar voor wijken. Als je er aan begint moet
je het ook goed doen, anders heeft het geen effect’.
De meeste adoptie-agenten maken aan het begin van het schooljaar alle afspraken met
de betreffende school, zodat schooladoptie lang van te voren kan worden ingepast in de
dagdiensten. Volgens één van de agenten draait alles ‘om afspraken maken en afspraken
nakomen, dat is het hete hangijzer bij schooladoptie, de rest gaat vanzelf’. De respon
denten geven aan dat vergaderingen met collega-adoptieagenten moeilijk te realiseren
zijn. Wel vindt er onderling overleg plaats over nieuwe lesbrieven, geven de agenten
elkaar handige tips en wisselen zij ondersteunend materiaal uit. Het contact met de
coördinator verloopt volgens de ondervraagden goed. Een agent zegt het prettig te vin
den dat de coördinator zelf ook een school adopteert, omdat deze dan toch beter weet

[7] D.w.z. 7 lesuren in groep 7 en 7 lesuren in groep 8,
[8] Omwille van de leesbaarheid en de anonimiteit worden in dit rapport alle betrokkenen aangeduid met

hij”, ook als het vrouwelijke respondenten betreft.
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wat er speelt in de praktijk. In het district waar geen basiseenheidcoördinator aanwezig
is, geeft de betreffende adoptie-agent aan deze wel enigszins te missen vanwege de
coördinerende en motiverende rol die iemand die er dicht bovenop zit kan spelen.De
adoptie-agenten proberen zo vaak mogelijk te surveilleren in het gebied rondom de
school. Toch schiet dit er vaak bij in volgens de meeste agenten; de invoering van het
wijkgebonden politiewerk biedt hiervoor ook geen garantie. Door de tijdsdruk en de
noodhulp wordt het steeds moeilijker om even naar de school toe te gaan. Een agent
vertelt dat hij wel eens contact heeft met de wijkagent over de leerlingen. ‘Meestal weet
hij meer dan ik over de kinderen uit de buurt, hij loopt natuurlijk veel meer rond in de
wijk, hij heeft het veel te druk om adoptie-agent te worden, er zijn ook zoveel sociale
problemen in de wijk.’
Op de bureaus wordt vaak afgesproken dat problemen in of rond een school of met leer
lingen zoveel mogelijk terecht moeten komen bij de betreffende adoptie-agent. Vooral
agenten die zelf ook adoptie-agent zijn of interesse hebben voor het schooladoptiepro
ject houden zich aan deze afspraak. Andere agenten vinden het maar onzin, aldus één
van de ondervraagden. ‘Dan zijn ze die collega weer kwijt, dan moeten ze een andere
collega weer naar school brengen, ze denken: allemaal leuk en aardig, maar het kost
hartstikke veel tijd. Eigenlijk vinden ze het belachelijk: je bent toch een politieagent,
geen schoolmeester.’

Werving, selectie en training van adoptie-agenten

Veelal wordt getracht agenten met enige (jaren) werkervaring als adoptie-agent in te zet
ten. Dit alleen volstaat echter niet; niet iedereen heeft immers belangstelling om adop
tie-agent te zijn. Eén respondent maakte het onderscheid tussen ‘boevenvangers’ en wat
meer ‘maatschappelijk bewogen’ politiemensen. De adoptie-agenten dienen in de tweede
groep geworven te worden; functionarissen uit de eerste categorie zouden sowieso niet
geïnteresseerd zijn.
Gezien de doelstellingen van het schooladoptieproject lijkt het voor de hand te liggen
dat met name wijkagenten als adoptie-agenten functioneren. De band met de wijkbewo
ners die zij uit hoofde van hun functie al hebben zou door de contacten met de leerlin
gen van de school waar zij de adoptielessen verzorgen nog extra worden versterkt. De
praktijk blijkt echter anders. Het merendeel van de geïnterviewde coördinatoren laat
weten dat wijkagenten dikwijls weigeren adoptie-agent te worden. Daarvoor worden
drie verklaringen aangevoerd. De eerste, algemeen verwoorde, is dat de wijkagenten het
volgens eigen zeggen eenvoudigweg te druk hebben.
Daarnaast vinden enkele respondenten dat een wijkagent zijn aandacht dient te verdelen
over alle scholen in zijn gebied. Ze vinden het geen goed idee dat een wijkagent aan
één school extra aandacht geeft. In de derde plaats tenslotte wordt de vrees uitgespro
ken dat de wijkagent - die toch enige autoriteit in de wijk heeft - een deel daarvan kwijt
raakt als hij door het lesgeven (te) dicht bij de kinderen komt te staan.
Alle adoptie-agenten in spe volgen voorafgaand aan het moment dat zij in die hoedanig
heid beginnen te werken een training. Deze beslaat twee dagdelen. In de training ligt
het accent op didactische vaardigheden. Eén coördinator meldt dat, incidenteel, de
adoptie-agenten (delen van) het scholingsprogramma niet volgen. Ook hier komt de
volle politie-agenda om de hoek kijken; de trainingssessies passen daar niet altijd in. En
als de betrokkenen plotseling elders nodig zijn - zo noemde één coördinator een voet
balwedstrijd - dan ontbreken zij op het appèl. Naast de starttraining worden er sinds
1 997 ook werkconferenties verzorgd. Deze hebben ten doel de adoptie-agenten inhou
delijk te scholen over de onderwerpen die in de schooladoptielessen aan de orde
komen. In totaal worden 9 thema’s aangesneden; voor elk van de thema’s is een dagdeel
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uitgetrokken. Dikwijls wordt een regeling getroffen waarbij iedere adoptie-agent een
ander thema bijwoont, zodat bij terugkomst onderling ervaringen uitgewisseld kunnen
worden.
Met uitzondering van één agent hebben de geinterviewde adoptie-agenten allen de trai
ning gevolgd die aan het geven van de schooladoptielessen vooraf gaat. Deze training
(die dus inmiddels twee dagdelen in beslag neemt) bestond in de tijd dat de ondervraag
de adoptie-agenten daaraan deelnamen nog uit één dagdeel. Dat was volgens één
respondent te kort: ‘een ochtend of een middagje van drie uur, dat is gewoon veel te
weinig, dat zou voor mij zeker langer mogen duren’. De agenten geven aan dat ze voor
al aan het trainingsonderdeel dat de didactische vaardigheden betrof erg veel hebben
gehad. Praktische tips omtrent het houden van orde in de klas, het aandacht vragen van
de kinderen en vooral ‘jezelf zijn’ voor de klas waren erg welkom bij de adoptie-agen
ten. Wel geven meerdere personen aan dat je ‘de praktijk’ pas gaandeweg leert, dat je
het meeste leert door het gewoon maar te doen. De vervolgcursus in de vorm van werk-
conferenties was op het moment van de dataverzameling door twee agenten bezocht,
de anderen hadden dit nog op het programma staan. De twee agenten die wel deelgeno
men hebben aan de vervolgtraining zijn beiden naar de werkconferentie over drugs
geweest. Zij vonden het wel nuttig, maar het was voor een groot deel herhaling van
kennis, die zij al eerder opgedaan hadden tijdens een voorlichting die vanuit hun eigen
district georganiseerd was. Ook erkent één van de agenten dat het moeilijk is om over
een dergelijk onderwerp een algemene bijeenkomst te organiseren aangezien er grote
verschillen bestaan tussen de districten wat betreft de omvang van de problemen op dit
gebied.

3.1.3 Betrokkenheid van de scholen

De vijf geïnterviewde coördinatoren laten weten dat basisscholen veel animo tonen om
in het schooladoptieproject te participeren. Eén van de coördinatoren verklaart dat uit
het wegvallen van ‘een stukje opvoeding’ in de thuissituatie, namelijk het bijbrengen
van normen en waarden. De school wordt geacht dit ontbrekende deel in te vullen, maar
kan dat soms ook niet alleen af. Hulp van buitenaf wordt daarin zeer op prijs gesteld.
Ook de adoptie-agenten zijn van mening dat de scholen erg positief tegenover het
schooladoptieproject staan. Vaak krijgen de adoptie-agenten alle vrijheid om het project
naar eigen goeddunken in te vullen. Twee adoptie-agenten wijzen op het belang van het
nakomen van de afspraken die je met de school maakt. Dit is volgens hen een noodza
kelijke voorwaarde voor een goede verstandhouding met de directie en de docenten,
‘anders heeft de school geen vertrouwen in de adoptie-agent’. Alle geïnterviewde adop
tie-agenten geven aan dat ze voorafgaand aan het project een kennismakings- en/of
introductiegesprek hebben gevoerd met de directie en de betreffende docenten van hun
adoptieschool. Vaak wordt voor de les of in ieder geval aan het begin van het schooljaar
met de docent overlegd of bepaalde onderwerpen bij de leerlingen gevoelig liggen
omdat er bijvoorbeeld problemen thuis zijn.
De houding van de leerlingen per school kan volgens de coördinatoren aanzienlijk ver
schillen. Zo zijn de kinderen op openbare scholen over het algemeen drukker daar er
minder disclipline heerst dan op streng-christelijke scholen. Omdat in de laatste catego
rie scholen het regime veel meer van bovenaf wordt opgelegd is het volgens één der
ondervraagden wat moeilijker om daar als adoptie-agent in te passen. Criminaliteit is op
beide schooltypes overigens even bespreekbaar. Op streng-christelijke scholen liggen de
alcohol- en drugsonderwerpen soms wat gevoelig. Ook de lokatie van een school speelt
een rol. Scholen in achterstandswijken en/of scholen in wijken met een sterk gemengde
bevolkingssamenstelling stellen andere eisen aan de adoptie-agent dan scholen in ande
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re buurten. Dit hangt samen met de problemen die in de verschillende gebieden spelen.
Het heeft er de schijn van - en deze gedachte wordt gesteund door praktijkwaarnemin
gen - dat het meedoen met schooladoptie op scholen in probleemgebieden hoofdzake
lijk praktisch gemotiveerd is. Zij hebben dikwijls al frequent contacten met de wijkagent
over problemen van/met leerlingen. De scholen in andere wijken redeneren meer vanuit
een beleidsmatige visie: de politie vormt een wezenlijk onderdeel van de maatschappij
en het is goed dat de kinderen kennis nemen van wat de politie is en doet.

3.2 De mening van de coördinatoren over schooladopfie

3.2.1 Algemeen oordeel over schooladoptie

De coördinatoren blijken schooladoptie te beschouwen als een radertje in een netwerk
van lokale (opvang)voorzieningen dan wel als een onderdeel van het reguliere politiële
wijkwerk. De agenten komen in de wijk in contact met buurtbewoners en kinderen. De
schooladoptie-activiteiten blijken niet zozeer als iets heel bijzonders beoordeeld te wor
den: ‘of ze nou te voet of in de auto daar zijn of in de klas, ik zie het verschil niet’. Al
dit soort werk berust naar zeggen van één van de ondervraagden op directe interper
soonlijke contacten. Een andere bron is van mening dat schooladoptie alleen effectief
kan zijn in combinatie met straatwerk. Probleem daarbij is het personeelsgebrek: ‘je zou
die kinderen ook in de namiddag en avond weer op moeten zoeken op straat in de wijk.
Kinderen van 1 0, 11, 1 2 jaar sluiten zich aan bij groepen die allerlei crimineel gedrag
vertonen, ze zien voorbeelden van de oudere garde die daar rondloopt. Die leeftijd is
daarom zo belangrijk om te investeren. Het is de leeftijd waarop je kinderen nog een
klein duwtje in de goede richting kan geven’.
De sterke kant van het project is dat de politie door zo’n initiatief weer midden tussen
‘de burgers’ komt te staan, zo benadrukken de geïnterviewden. Onder de coördinatoren
leeft de hoop dat de kinderen nog enigszins kunnen worden gestuurd omdat zij nog
open staan voor de informatie die de politie heeft te geven. Bovendien is het leuk wer
ken met kinderen: ‘zij stellen onbevangen vragen en het is een uitdaging om les te
geven’.
Het onderdeel lesgeven vormt één van de zwakke punten van het project volgens de
coördinatoren. Omdat agenten niet zijn opgeleid als onderwijzer komen zij soms voor
situaties te staan waar zij niet meteen raad mee weten. De lessen zouden in sommige
opzichten wat visueler en minder theoretisch kunnen. Eén van de coördinatoren is wat
betreft de drugslessen bang voor een boemerangeffect: leerlingen worden juist nieuws
gierig. Dezelfde bron meent tenslotte nog een ander knelpunt te zien, namelijk dat toe
komstig crimineel gedrag wel wordt gesignaleerd, maar dat je op dit moment met die
wetenschap nauwelijks iets kunt aanvangen. Verder is het maken en nakomen van
afspraken door één van de ondervraagden genoemd als knelpunt binnen schooladoptie.
Veel hangt af van de mentaliteit van de adoptie-agent.

3.2.2 Doelen van schooladopfie en achterliggende assumpfies

Tijdens de interviews is de coördinatoren gevraagd naar hun oordeel over de (directe)
doelen van het schooladoptieproject en in hoeverre zij denken dat die oogmerken (zie
hoofstuk 1) worden gerealiseerd. Ook is getracht de achterliggende assumpties te ach
terhalen: waar6m denken zij dat de schooladoptieactiviteiten tot het bereiken van die
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doelen kunnen leiden? De coördinatoren zijn unaniem van mening dat het project een
positieve bijdrage levert aan de opvoeding van de kinderen. Allen illustreren dit met ver
wijzingen naar de normen en waarden die in de lessen aan de orde worden gesteld.
Zaken worden zichtbaar, herkenbaar en bespreekbaar gemaakt, er wordt een referentie
kader aangereikt, grenzen en de gevolgen van regeloverschrijdend gedrag worden aan
gegeven. Vervolgens is de hoop - aldus enkele bronnen - dat de kinderen erover gaan
nadenken, er met anderen er over praten en dat ze elkaar op hun gedrag aanspreken. In
dit verband merkt één van de coördinatoren op dat gedrag niet met een paar lesjes kan
worden veranderd, omdat ‘het toch thuis moet gebeuren’.Meer concreet zijn de ervarin
gen van een andere bron. Diens adoptieschool bevindt zich in een buurt waar verhou
dingsgewijs veel probleemgezinnen wonen. Soms krijgen kinderen als gevolg van
levensomstandigheden vanuit hun thuissituatie weinig normen en waarden aangereikt.
De school is op dit gebied voor de kinderen in een deel van de opvoeding gaan voor
zien. De lessen van de adoptie-agenten leveren hieraan een bijdrage. Volgens deze infor
mant maken jongeren die zich deze normen en waarden niet eigen hebben gemaakt
sneller schuldig aan criminaliteit; bij besef van grenzen zal een aantal meelopers stop
pen met hun crimineel gedrag, zo verwacht hij. De schooladoptielessen hebben naar
zijn mening meer impact als ze door de politie worden verzorgd dan door de gewone
docent. Dit, omdat de lesbrieven gerelateerd zijn aan gebeurtenissen op straat waar de
kinderen wonen en spelen en waar ook de agent zich ophoudt. Ook het ‘brede school’
concept - de school die betrokken is op allerlei maatschappelijke fronten - verandert
daar volgens hem niets aan, juist vanwege het essentiële politiële aspect.
Alle ondervraagden wijzen op het belang van fysieke aanwezigheid op school - ook bui
ten de adoptielessen om - als katalysator van individuele contacten met de leerlingen.
De adoptie-agenten en de leerlingen kennen en vertrouwen elkaar, waardoor de adoptie-
agent de leerlingen beter kan aanspreken op bijvoorbeeld hun gedrag. ‘Ze nemen toch
eerder wat van je aan.’ De beeldvorming over de politie wordt volgens de ondervraag
den in positieve zin bijgesteld. Volgens één van de coördinatoren wordt het boeman
idee aardig weggenomen; de politie krijgt een gezicht voor de kinderen. Kinderen zien
dat de agent ook een persoon is met wie je goed kan praten, die vriendelijk is en grap
jes maakt. Eén van de bronnen maakt hierbij wel de kanttekening dat dit natuurlijk sterk
afhangt van de persoonlijkheid van de betreffende adoptie-agent.
Over vroegtijdige signalering van crimineel gedrag en normvervaging als resultaat van
het schooladoptieprogramma zijn de opinies wat gevarieerder. De meeste coördinatoren
weten dat de adoptie-agenten inderdaad problemen signaleren. Eén van hen tekent daar
bij aan dat de adoptie-agent weliswaar kan signaleren dat ‘we die en die over vijf jaar
terugzien’, maar dat het eigenlijke probleem ligt in het vervolgtraject: wat te doen?
Volgens een ander worden slachtoffers minder snel herkend dan daders, omdat de adop
tie-agenten minder op slachtofferschap zijn gericht.
Eén bron is van opvatting dat de scholen capabel genoeg zijn om zelf te signaleren.
Betwijfeld wordt of de adoptie-agent echt nodig is voor wat betreft de signaalfunctie.
Evenmin is deze volgens hem nodig als doorgeefluik; de politie is immers ook op andere
manieren aanwezig is in de wijk. Deze zegsman is kortom niet overtuigd van de nood
zaak van adoptie-agenten waar het de signaleringsdoelstelling van schooladoptie aan
gaat. Twee anderen geven te kennen dat vertrouwen en persoonlijke contacten essentië
le condities zijn voor het snel opmerken van problemen. De politie op school is juist wel
nodig omdat scholen niet zo snel naar de politie zullen gaan zonder de persoonlijke
contacten met de agenten. In de situatie vôér schooladoptie werden problemen pas
opgemerkt als een jongere al was opgepakt. Problemen komen de politie nu eerder ter
ore als gevolg van de aanwezigheid op school. In tegenstelling tot de opvatting van de
eerder aangehaalde coördinator zijn deze twee betrokkenen dus van mening dat de
school ook zonder de politie weliswaar kan signaleren, maar verder weinig kan uitrich
ten. Het tijdig inroepen van de politie kan verdere schade en crimineel gedrag wellicht
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voorkomen. In aanraking komen met de politie wil nog wel eens een flink afschrikkende
uitwerking op de daders hebben.

Resumerend is de redeneertrant van de coördinatoren wat betreft de werking van
schooladoptie ongeveer als volgt. Een positief imago van de politie leidt tot meer en
betere contacten en tot een vertrouwensband tussen de politie enerzijds en de school
en de leerlingen anderzijds. Als consequentie hiervan krijgt de politie meer informatie
van de scholen en kan in een eerder stadium ingrijpen als er problemen zijn. Betere con
tacten met de leerlingen leiden er toe dat leerlingen gemakkelijker naar de adoptie-
agent toe zullen komen om te praten over hun problemen. Een agent die hen kent en
die onder de jongeren een vertrouwde figuur is zal daarbij een passender houding aan
nemen en meer bereiken dan een onbekende functionaris van een Organisatie waarover
een negatief beeld bestaat.
Op het punt van de signaleringsfunctie bestaan er overigens wat vraagtekens: is deze
werkelijk een taak voor adoptie-agenten of kan de school dit net zo goed of zelfs beter,
en stel dât een adoptie-agent problemen opmerkt, wat kan of moet hij dan aanvangen
met die kennis?

3.2.3 De adoptie-agent voor de klas

De coördinatoren melden dat sommige adoptie-agenten in het begin enigszins nerveus
zijn wanneer zij les moeten geven. Dit gevoel verdwijnt over het algemeen na een paar
lessen, waarna zij er meer plezier in krijgen. Vanaf dat moment gaan ook de contacten
met de leerlingen vlotter verlopen.Het adoptieprogramma moet volgens de coördinato
ren afgestemd worden op de heersende omstandigheden. De adoptie-agenten krijgen
daartoe van hen en van de scholen in het algemeen alle vrijheid. Verschillende coördina
toren vinden dat de schooladoptielessen moeten aansluiten bij problemen die in het
betreffende gebied actueel zijn. Irrelevante lessen kunnen achterwege worden gelaten
om ‘capaciteit terug te winnen’, aldus één van hen. Gokverslaving wordt hier als voor
beeld genoemd. Een ander weet dat de verkeersles dit jaar wordt overgeslagen; de kin
deren krijgen immers al verkeerslessen op school.
Diverse coördinatoren wijzen op het belang van het terugkomen op onderwerpen uit
vorige lessen, enerzijds om daartussen verbanden te leggen en anderzijds om informa
tie te herhalen. De adoptie-agenten zelf maar ook de leerkrachten zouden daarop moe
ten letten.
De coördinatoren menen dat er nog verbeteringen mogelijk zijn waar het gaat om het
signalerings- en doorverwijsgedrag van de adoptie-agenten. Wat dit betreft merkt één
van hen op dat de adoptie-agenten niet geschoold zijn om zich in te leven in de bele
vingswereld van kinderen, hetgeen ook het signaleren van problemen bemoeilijkt. Een
ander meent te kunnen concluderen dat met name vrouwelijke adoptie-agenten een
goede antenne hebben voor probleemgedrag bij leerlingen. Problemen inzake slacht
offers van criminaliteit lossen de scholen volgens één coördinator voor een groot deel
zelf op; de adoptie-agenten hebben volgens hem vaker te maken met daders.
Alle coördinatoren geven te kennen dat, waar het om de politie gaat, de meeste kennis
over kinderen zich bevindt bij de afdeling jeugd- en zedenzaken. Problemen van danwel
met leerlingen die adoptie-agenten ter ore komen zouden moeten worden doorverwezen
naar deze afdeling. Eén van de ondervraagden waarschuwt dat een adoptie-agent in der
gelijke omstandigheden zich niet voor het karretje van de school moet laten spannen als
bijvoorbeeld de school de informatie wel aan de adoptie-agent kwijt wil maar niet aan
de politie als Organisatie.
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3.2.4 Contacten op school: de docenten en de leerlingen

Naar het idee van de coördinatoren is de kwaliteit en intensiteit van de contacten tussen
de adoptie-agenten en de scholen sterk afhankelijk van de kenmerken van beide partij
en. Volgens één bron is het uitzoeken van een adoptie-agent voor een school soms een
kwestie van intuïtie; in andere gevallen kan een meer beredeneerde keuze worden
gemaakt. Hij geeft het voorbeeld van een school waar een adoptie-agent met dezelfde
etnische achtergrond als het merendeel van de leerlingen is geplaatst. De adoptie-agent
moet qua persoonlijkheid passen bij de school. Een ander voorbeeld is dat van de adop
tie-agent die zelf in de wijk woont. De leerlingen komen hem dan ook regelmatig buiten
schooltijd tegen.
Naarmate de adoptie-agenten er langer rondlopen zijn scholen meer geneigd om crimi
naliteit op de school te erkennen, aldus de coördinatoren. ‘Door op een school aanwezig
te zijn haal je een stukje angst voor de politie weg en bouw je een vertrouwensband op
met school.’ Door schooladoptie wordt de aanwezigheid van politie op school ook niet
langer automatisch geassocieerd met de gedachte dat er iets ernstigs aan de hand moet
zijn.
De genoemde vertrouwensband bestaat vooral, maar niet alleen op het interpersoonlijke
niveau, volgens één coördinator. Als een adoptie-agent verhinderd is door bijvoorbeeld
ziekte verkiest driekwart van de scholen een andere afspraak met ‘hun’ adoptie-agent
boven vervanging door een andere agent. Anderzijds, als een adoptie-agent verdwijnt
dan is toch merkbaar dat zich een vertrouwensbasis heeft ontwikkeld op het niveau van
de organisaties (school en politie). Een nieuwe adoptie-agent heeft een gemakkelijker
ingang.Een andere coördinator zegt zelf met enige regelmaat bij de scholen die binnen
zijn gebied vallen langs te gaan om te horen hoe schooladoptie loopt. Deze directe con
tacten zijn volgens hem bijzonder belangrijk. Een derde zou graag zien dat in plaats van
bijvoorbeeld de verkeersles, de adoptie-agenten een uurtje met de docenten zouden bij-
praten over (problemen van) hun leerlingen en de school. Tijdsgebrek wordt door een
vierde aangevoerd als oorzaak voor de (te) geringe contacten met de docenten.De rol
van de leerkrachten binnen schooladoptie loopt nogal uiteen volgens de coördinatoren.
In het grootste deel van de gevallen is de docent bij de schooladoptieles aanwezig.
Sommige docenten doen actief mee in de les, zorgen voor orde wanneer dat nodig is,
terwijl anderen relatief passief zijn. Het is vooral belangrijk dat de docenten de adoptie-
agenten helpen wanneer de laatsten zich onzeker voelen en feedback geven over het
verloop van de lessen. Eén van de coördinatoren heeft ervaren hoe een zedenzaak aan
het rollen is gekomen als gevolg van nauwe contacten tussen de adoptie-agent en de
docent. Het schooladoptieproject fungeerde zo als doorgeefluik: van leerkracht via
adoptie-agent naar de coördinator en naar de jeugd- en zedenpolitie.
De adoptie-agenten proberen een vertrouwensband met de leerlingen te krijgen. De les
sen in combinatie met persoonlijke contacten moeten daarvoor zorgen; de lessen funge
ren als middel om tot persoonlijke contacten te komen. Ook het zogenaamde ‘commit
ment’-materiaal, kleine cadeautjes (onderdeel van het lesmateriaal), helpt volgens diver
se ondervraagden. Een belangrijke rol speelt verder het gedrag van de adoptie-agenten:
‘als je leuk doet tegen de kinderen krijg je ook leuke reacties terug’. Eén van de geïnter
viewde coördinatoren zegt dat hij de adoptie-agenten er op wijst dat ook de stille kinde
ren in de klas aan de beurt moeten komen omdat juist die wel eens problemen zouden
kunnen hebben; de adoptie-agenten zouden ook (meet) training moeten krijgen in het
benaderen van etnische groepen.
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3.2.5 Contacten buiten school: de leerlingen en de ouders

Het onderwerp ‘contacten tussen de adoptie-agenten en de leerlingen buiten de school’
blijkt door de coördinatoren primair opgevat te worden als buitenschoolse activiteiten
die door de adoptie-agenten worden ondernomen samen met de leerlingen. Voorbeelden
daarvan zijn sportdagen, een bezoek aan de brandweerkazerne (in samenhang met de
vuurwerkles) of supermarkt (in verband met winkeldiefstal). De buitenschoolse contac
ten van de adoptie-agenten buiten dergelijke activiteiten om wisselen per school.ln één
van de districten is schooladoptie volgens de betreffende coördinator nog te kort bezig
om concrete resultaten te boeken. Contacten met de buurt zijn er nog nauwelijks. Twee
andere coördinatoren melden dat schooladoptie ook merkbaar effect heeft ten aanzien
van jongeren die Voortgezet onderwijs zijn gaan volgen op een school buiten de wijk.
Zij zijn ‘s avonds in de buurt te vinden en de beide partijen weten elkaar nog steeds te
vinden. Volgens één van deze twee coördinatoren komen de - huidige of vroegere - leer
lingen echter zo goed als nooit naar het politiebureau om met hun adoptie-agent te
spreken.
In weer een ander district worden de adoptie-agenten waar mogelijk geplaatst op scho
len die in hun (wijkgebonden) werkgebied liggen, zodat zij de leerlingen ook buiten
schooltijd op straat zullen ontmoeten. Volgens de coördinator is dit een effectieve aan
pak omdat alle informatie over de wijk en de jongeren bij het wijkteam terecht komt.
Deze werkwijze levert na 2 â 3 jaar rendement op: vrijwel alle kinderen die de politie tij
dens surveillances in de wijk tegenkomt zijn bekend.
Contacten met de ouders van de leerlingen zijn erg dungezaaid, voor zover de coördina
toren weten. Van iedere adoptie-agent wordt verwacht dat hij eerst naar een ouderavond
gaat om uit te leggen wat schooladoptie inhoudt. Buiten de ouderavonden is er nauwe
lijks sprake van contacten tussen de adoptie-agenten en de ouders. De coördinatoren
beschouwen deze situatie als een knelpunt omdat op ouderavonden veelal te weinig en
de ‘verkeerde’ ouders komen. Slechts één coördinator herinnerde zich een voorval waar

bij een ouder zich naar aanleiding van vandalisme direct tot de adoptie-agent had
gewend.

3.3 De mening van de adoptie-agenten over schooladoptie

3.3.1 De schooladoptielessen

Alle geïnterviewde adoptie-agenten zijn zeer enthousiast over het lesgeven. ‘In het begin
had ik wel een beetje de zenuwen, maar ik vond het wel gelijk erg leuk’, aldus een
adoptie-agent. Ook zijn collega beaamt dat hij het in het begin ‘ontzettend eng’ vond
om les te geven, maar: ‘je krijgt steeds meer zelfvertrouwen, ook door de kinderen zelf,
die aardig tegen je zijn, goed meedoen en van alles vragen’. Het lesmateriaal biedt
goede aangrijpingspunten voor het duidelijk maken van grenzen, normen en waarden.
‘je hebt materiaal in je handen waar je mee kunt werken, dat speciaal afgestemd is op
het lesgeven aan kinderen van die leeftijd’, zegt een adoptie-agent. Ook de anderen zijn
van mening dat de lesbrieven goed inhaken op de belevingswereld van de kinderen.
Vooral de lessen over vuurwerk, winkeldiefstal, vernieling, Halt en geweld worden door
de agenten gewaardeerd. Twee agenten vermelden dat ze de lesbrieven soms te kinder
achtig vinden voor de leerlingen van de doelgroep. De meesten geven aan dat de hoe
veelheid lessen niet verder uitgebreid moet worden. Af en toe gebeurt het nu al dat
agenten meer tijd dan gepland nodig hebben voor een bepaald onderwerp. Daarnaast
wordt er soms een selectie gemaakt uit de bestaande lesbrieven, waarbij de les over
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openbaar vervoer of de verkeersles soms overgeslagen wordt indien de leerlingen al
verkeerslessen op school krijgen. Eén respondent geeft aan dat hij het erg belangrijk
vindt om oefeningen en spelletjes met de leerlingen tijdens de lessen te doen, de bood
schap komt volgens hem dan beter over. Ook het videomateriaal vergemakkelijkt het
lesgeven. Twee andere schooladoptieagenten geven aan dat zij over meer ondersteu
nend materiaal zoals video’s, posters, folders en wat dies meer zij zouden willen
beschikken om de lessen te verlevendigen. De agenten zijn eensluidend in hun oordeel
dat de lessen aanslaan bij de leerlingen; zij zijn altijd enthousiast als de agent weer les
komt geven op school. Dit enthousiasme bemoeilijkt anderzijds soms het lesgeven, kin
deren willen allemaal hun eigen verhaal, hun eigen ervaringen vertellen, dat leidt af en
toe tot chaotische taferelen.
Wanneer de agenten gevraagd wordt naar het effect dat de lessen op de leerlingen zou
kunnen hebben, doen zij allen vrij relativerende uitspraken. Volgens de agenten zijn er
heden ten dage veel kinderen die gewoonweg niet weten hoe het hoort, die bepaalde
normen en waarden niet meekrijgen van thuis. ‘Een kind wordt toch gevormd door de
omgeving, door het gezin, vrienden en de school en wij zijn daar natuurlijk maar een
heel klein onderdeeltje van’, aldus diverse adoptie-agenten. ‘Als kinderen thuis een
opvoeding krijgen die lijnrecht tegen ons uurtje lesgeven ingaat, dan zul je niet veel
bereiken’ merkt een ander op. Allen geven aan dat er een bepaalde groep leerlingen is
die niet bereikt kan worden met het project: ‘sommige kinderen zijn al zo verpest, dat je
ze toch niet meer van het criminele pad af kunt houden’. Maar het gros van de leerlin
gen gaat volgens de agenten meer nadenken over normafwijkend gedrag en de gevol
gen daarvan. Ook signaleren de adoptie-agenten dat leerlingen elkaar hierop aanspre
ken. Tijdens de lessen zien de leerlingen in dat bepaald gedrag dat zij zelf niet als crimi
neel beschouwen wel degelijk crimineel is. Zij worden geconfronteerd met de negatieve
gevolgen van dergelijk gedrag, niet alleen voor henzelf, maar ook voor anderen. De
adoptie-agenten spreken de hoop uit dat de kinderen zich hierdoor ook minder crimi
neel gaan gedragen. Net als de coördinatoren vinden de adoptie-agenten het herhalen
van de lesonderwerpen erg belangrijk. Zij halen behandelde onderwerpen steeds terug
in de latere lessen, ook stellen zij het op prijs dat de betreffende docent de onderwer
pen nog eens oppakt. Alle ondervraagde adoptie-agenten wijzen op het belang van een
actieve participatie van de docent tijdens de lessen. Een leerkracht kan tijdens de les
voorbeelden aandragen over de situatie op school, kan dingen nuanceren of juist aan
scherpen en kan bovendien pedagogische feedback geven aan de agent. Daarnaast kan
de docent in de reguliere lessen zelf nog eens teruggrijpen op de onderwerpen die tij
dens de schooladoptielessen behandeld zijn.

3.3.2 Contacten met de school

Het persoonlijke contact met de directie en de docenten moet volgens de adoptie-agen
ten met de jaren groeien. In die tijd moet een vertrouwensrelatie ontstaan, waardoor de
partijen elkaar steeds meer gaan vertellen. Toch denken de meeste respondenten dat het
project uiteindelijk niet zozeer berust op deze persoonlijke contacten als wel op het
contact tussen de politie en de school op institutioneel niveau. Uitzondering hierop vor
men situaties waarbij de adoptie-agent en de directeur of de docent ook buiten het
kader van het project veel persoonlijk contact met elkaar hebben. Hierbij zijn wederzijd
se diensten, informatie-uitwisseling en dergelijke niet zozeer gebaseerd op institutionele
contacten en zijn de betrokken personen dus niet inwisselbaar zonder verlies aan ver
trouwen en openheid.
Omdat de adoptie-agenten ongeveer één keer in de maand aanwezig zijn op school, zijn
zij het aanspreekpunt voor de school geworden. Hoewel het vô6rkomen van criminaliteit
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op scholen volgens de adoptie-agenten de laatste jaren sowieso al bespreekbaarder is
geworden, zijn ze van mening dat hun regelmatige aanwezigheid nog aan die openheid
bijdraagt. Omdat in het schooladoptieproject allerlei onderwerpen worden aangesneden
wordt het voor de docenten en leerlingen makkelijker om over bepaalde gebeurtenissen
op of rond de school te praten. Verder is er volgens de ondervraagden door hun aanwe
zigheid sprake van een drempelverlaging in de hulpvraag aan de politie. De stap naar de
politie toe, ook als het om kleine knelpunten gaat of om persoonlijke aangelegenheden,
is (ook fysiek gezien) een stuk kleiner geworden. Regelmatig wordt gewacht tot de
adoptie-agent weer op school is alvorens problemen aan te kaarten bij de politie. In
twee districten wordt de adoptie-agent ook wel eens gebeld op het bureau als er iets
aan de hand is op school, in een ander district komen de leerkrachten soms zelf naar
het politiebureau toe. In het resterende district bevindt zich een politiewijkpost recht
tegenover de school, waarvan regelmatig gebruik wordt gemaakt. Uitgangspunt blijft
wel dat de school, indien mogelijk, in eerste instantie zelf eventuele problemen oplost
en niet voor elk wissewasje naar de politie toe gaat.

3.3.3 Contacten met de leerlingen

De meerwaarde van het project ligt voor alle ondervraagde adoptie-agenten duidelijk in
het contact met de kinderen. Zoals een agent verwoordt: ‘vaak kom je in dit werk alleen
maar in aanraking met criminaliteit, met de negatieve beelden van de samenleving. Het
is gewoon een verademing om met die kinderen om te gaan, ze zijn altijd enthousiast
als ze je zien, ze komen altijd naar je toe en zijn aardig tegen je, je hebt toch een soort
band met ze. Het doet je echt goed, je krijgt er, ook buiten schooltijd, zoveel voor terug
van die kinderen’. Daarnaast komen de adoptie-agenten via de leerlingen aan informatie.
Zo vertellen kinderen ‘waar je illegaal vuurwerk kan kopen, wie een ruit op school heeft
ingegooid, wie betrokken is geweest bij een winkeldiefstal en geven ze zelfs bruikbare
informatie over een overval’. De adoptie-agenten springen verschillend met informatie
om. De één stuurt een leerling die bijvoorbeeld betrokken was bij vandalisme naar
bureau Halt om hem met de gevolgen van zijn gedrag te confronteren. Een ander zal de
betrokkene vertellen dat dergelijke zaken absoluut niet kunnen en in de toekomst
bestraft zullen worden, maar onderneemt geen directe actie om de vertrouwensrelatie
met de leerlingen niet in gevaar te brengen. De agenten zijn allen van mening dat de
kinderen door het project veel meer zijn gaan vertellen. Dit geldt echter niet zozeer
voor intieme zaken; de leerlingen zijn vrijwel nooit alleen in gesprek met de adoptie-
agenten en ‘in klassikaal verband ga je niet uitgebreid je thuissituatie bespreken’. Wel
blijkt de algemene ervaring te zijn dat er persoonlijke dingen worden besproken als het
onderwerp ‘pesten’ tijdens de adoptieles aan de orde komt. Een enkele leerling lucht zijn
hart wel eens - vooral na de les over alcohol - indien er thuis problemen zijn. Twee
agenten wijzen erop dat de leerlingen op zo’n moment niet tegen de politie praten maar
tegen de agent als persoon. Twee andere agenten geven te kennen dat het ontzettend
belangrijk is dat je eerlijk tegen de kinderen bent.
Ook buiten de adoptielessen ondernemen de adoptie-agenten activiteiten met de leerlin
gen. In verband met de les over winkeldiefstal worden de leerlingen in één district mee
genomen naar een plaatselijke supermarkt, zodat zij geconfronteerd worden met de
gevolgen van diefstal. In dit district wordt in het kader van de verkeersles een fietspar
cours uitgezet rondom de school. Ook lopen de adoptie-agenten wel eens binnen bij
andere groepen dan groep 7 en 8 om kennis te maken met de leerlingen en alvast iets
te vertellen over de politie en schooladoptie. Op één school geeft de adoptie-agent zelfs
in alle groepen een keertje les. In twee districten wordt er voor de leerlingen een dagje
uit naar het politiebureau georganiseerd. Daar kunnen de leerlingen zelf beleven hoe het
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is om gearresteerd en verhoord te worden, mogen zij in een politieauto zitten en zien ze
hoe de Mobiele Eenheid (ME) werkt. In een ander district neemt de adoptie-agent een
politieauto en een ME-er mee naar school. Hij neemt de kinderen ook een dagje mee
naar de brandweerkazerne in verband met de vuurwerkles. Leerlingen van één school
nemen ook deel aan de schooladoptie-einddag die voor het gehele district georgani
seerd wordt.
Voorts participeren de adoptie-agenten in verschillende andere activiteiten van de
school. Dit verschilt echter wel per district: in het ene district zijn de agenten alleen
aanwezig op een sportdag en bij de afscheidsavond, in twee andere districten gaan de
adoptie-agenten ook mee op kamp, op schoolreisjes en doen bijvoorbeeld mee aan
Sinterklaasvieringen. Vaak gebeurt dit in hun vrije tijd, in burgerkleding. Volgens de
ondervraagden is het contact buiten de lessen erg belangrijk voor de persoonlijke relatie
die ze met de kinderen opbouwen. Doordat de agent en de leerlingen elkaar ook buiten
de les, in hun vrije tijd zien, verloopt de omgang wat gemoedelijker en ontstaat er
wederzijds respect en begrip.
In de kleinere gemeenten of in het geval dat de adoptie-agent in de buurt van de school
woont, geven de agenten aan dat zij ongeveer 70 â 80 % van de leerlingen wel eens bui
ten schooltijd zien, zowel tijdens het werk als in privé-tijd. In één district, een grote
gemeente waar wijkgebonden werk veelal moeilijk te realiseren is, zien de adoptie-agen
ten ongeveer de helft van de kinderen wel eens buiten schooltijd op straat. Daar wordt
de meerwaarde van het schooladoptieproject volgens de agenten pas echt zichtbaar. Het
principe ‘kennen en gekend worden’ speelt in die situaties een belangrijke rol. Jongeren
worden door het contact met de adoptie-agent uit de anonimiteit gehaald. Ze kunnen
zich niet langer verschuilen achter een groep vrienden, want de agent kent de (voorma
lige) leerlingen. Bovendien verschaft de wederzijdse bekendheid hen een aanknopings
punt voor een praatje. Eén adoptie-agent vertelt dat het vroeger soms maanden duurde
voordat je echt contact had met jongeren uit probleemgroepen, maar ‘nu staat er altijd
wel iemand bij die je kent van schooladoptie, via die leerling kom je dan weer in contact
met andere jongeren van de groep’. De kennismakingsfase kan worden overgeslagen;
zodoende heeft de adoptie-agent meer gelegenheid om te informeren naar de achter
gronden van een kind, als er moeilijkheden zijn. De adoptie-agenten hebben het idee
dat de kinderen minder angst hebben voor de politie en dat ze het inmiddels ook heel
gewoon vinden dat de politie op school komt. Dat maakt het voor de leerlingen gemak
kelijker om naar de politieagent toe te stappen, aldus de ondervraagden. Dergelijke
ervaringen zijn voor de adoptie-agenten reden om ervoor te pleiten het schooladoptie
project ook op de middelbare school voort te zetten. Kinderen komen volgens hen vaak
pas in de problemen op de leeftijd van 1 3 â 1 4 jaar. Als de kinderen niet langer in con
tact blijven met een adoptie-agent wordt de beeldvorming over de politie bij de kinde
ren niet langer positief beïnvloed en zal de afstand tot de politie weer groeien. De adop
tie-agenten spreken de verwachting uit dat kinderen dan weer sneller zullen neigen naar
crimineel gedrag; zij kunnen daarop immers niet aangesproken worden door een beken
de politieagent.

3.3.4 Contacten met de ouders

De meeste adoptie-agenten zijn, op het moment dat zij met het schooladoptieproject
starten op een school, op een ouderavond aanwezig geweest. Daar gaven zij uitleg over
het project, wat het behelst, welke onderwerpen aan bod komen, etcetera. Deze activi
teit wordt in de loop van het project overgenomen door de betreffende docenten. Ook
hebben de ouders van de leerlingen van een aantal scholen een brief over schooladoptie
ontvangen. Alle respondenten geven aan dat zij via het project weinig in contact komen
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met de ouders. Vaak zien zij alleen de ouders die hun kind van school af komen halen
op het moment dat de adoptie-agent net les heeft gegeven en de ouders die ze toevallig
ontmoeten als er iets aan de hand is, bijvoorbeeld bij het afnemen van een getuigenver
klaring of als er problemen zijn met de kinderen of de ouders zelf. Een aantal adoptie-
agenten betreurt de geringe betrokkenheid van de ouders bij hun school en dientenge
volge ook bij het adoptieproject. In één geval is de betrokkenheid van de ouders bij de
school zo gering, dat maar ongeveer 1 0% van de ouders naar een ouderavond gaat. De
adoptie-agenten beseffen dat het weinig reëel is te denken dat ze deze ouders kunnen
enthousiasmeren voor het project. De ouders zijn ook nog nooit op het politiebureau
geweest om met de adoptie-agent te praten. In een ander district heeft de adoptie-agent
wel eens met ouders van een leerling op school afgesproken. De school in het derde dis
trict staat in een kleine gemeente, waardoor de agent veel ouders van de leerlingen per
soonlijk kent. Dit vergemakkelijkt volgens de betreffende agent de hulpvraag aan de
politie. Slechts in één district komt het voor dat ouders naar het politiebureau komen en
expliciet vragen naar de schooladoptieagent. Ook daar kent de agent een aantal ouders
persoonlijk, omdat hij in de buurt van de school woont en hij zelf kinderen heeft die op
de adoptieschool zitten. Alle agenten spreken de wens uit om alle ouders bij het project
te betrekken, maar geven tegelijkertijd aan dat dit niet of nauwelijks realiseerbaar is.

3.4 Samenwerking met Halt en de GGD

3.4.1 Inleiding

Ten behoeve van het schooladoptieproject vindt er samenwerking plaats met andere
organisaties, namelijk incidenteel met de GGD en meer structureel met de Halt-bureaus.
In één van de districten waar de onderzochte scholen zich bevinden worden de versla
vingslessen van het schooladoptieproject vervangen door een verslavingspakket van de
GGD. In dit gebied coördineert de GGD de verschillende lespakketten die op de scholen
aangeboden worden. Deze instantie beoordeelt de lespakketten zorgvuldig en doet daar
evaluatie-onderzoek naar. Wat het schooladoptieproject aangaat bleek volgens de dis
trictscoördinator na één jaar, dat de verslavingslessen onvoldoende aansloten bij de
belevingswereld van de kinderen en dat ze daarnaast nogal uitnodigend waren. De GGD
heeft op basis van deze evaluatie een nieuw lespakket ontworpen. Dit lesmateriaal is
door de politie in het betreffende district overgenomen. De ervaring van de GGD op dit
gebied wordt erg gewaardeerd; de samenwerking met de GGD wordt door de coördina
tor dan ook als zeer vruchtbaar ervaren. In de andere districten komt samenwerking
met de GGD in het schooladoptieproject slechts zeer incidenteel voor. Twee coördinato
ren maken gewag van het feit dat van GGD-materiaal gebruik wordt gemaakt, te weten
de zogenaamde ‘drugskoffer’ of ‘verslavingskist’.
De contacten met de Halt-bureaus blijken intensiever dan die met de GGD. In sommige
gevallen wordt de Halt-les die deel uitmaakt van het schooladoptieproject gegeven in
samenwerking met of door de medewerkers van bureau Halt. In andere gevallen is de
Halt-les overgenomen door schooladoptie, omdat Halt het niet kan bolwerken om een
les te verzorgen op alle scholen waar het schooladoptieproject actief is. Binnen school-
adoptie wordt frequent gebruik gemaakt van Halt-materiaal - video, dia’s - ten behoeve
van de Halt- en vuurwerkles in de schooladoptie-lessenserie. De contacten met Halt heb
ben voor de coördinatoren zeker een meerwaarde. Halt wordt gewaardeerd wegens zijn
deskundigheid op het gebied van het jeugdstrafrecht en om de pedagogische achter
grond van de medewerkers. De adoptie-agenten kunnen van hen tijdens de Halt-les nog
het nodige opsteken inzake het geven van onderwijs, aldus één der coördinatoren. Ook
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de adoptie-agenten zelf geven aan de samenwerking met een Halt-medewerker in de
Halt-les erg op prijs te stellen. Eén van de adoptie-agenten maakt melding van het feit
dat hij door de samenwerking met Halt beter weet hoe deze Organisatie werkt en daar
door tegenwoordig makkelijker iemand naar hen toe stuurt.

3.4.2 De mening van de Halt-medewerkers over schooladoptie

Om de persoonlijke meningen van de Halt-functionarissen over het schooladoptieproject
te achterhalen zijn er drie coördinatoren en twee medewerkers van bureau Halt in de
districten waar de onderzochte scholen zich bevinden geïnterviewd. De ondervraagde
Halt-medewerkers beoordelen het schooladoptieproject positief en zien er - ook voor
Halt - de meerwaarde van in. Naar hun mening past schooladoptie in de meeste gevallen
goed in het lokale preventieve jeugdbeleid en in het criminaliteitspreventiebeleid. Met
betrekking tot één basiseenheid wordt specifiek gemeld dat het schooladoptieproject
daar wat meer op zichzelf staat. Enkele ondervraagden zijn in het verleden betrokken
geweest bij de ontwikkeling van schooladoptie en van het beleid in samenhang daar
mee. Ondanks hun positieve kijk op schooladoptie plaatsen de Halt-functionarissen toch
ook enige kritische kanttekeningen bij (de implementatie van) het schooladoptiepro
gramma. Deze betreffen met name de - in de ogen van de Halt-medewerkers té - snelle
groei van het aantal geadopteerde scholen en de nadruk die het lesgeven (daardoor)
dreigt te krijgen, en bepaalde aspecten van de verhouding tussen Halt en schooladoptie.
Wat de groei van schooladoptie aangaat kan uit de reacties van de geïnterviewden wor
den opgemaakt dat het gevaar - volgens hen althans - niet denkbeeldig is dat de politie
te kampen krijgt met een tekort aan agenten die geschikt zijn om scholen te adopteren.
Allen menen dat een dergelijke situatie voor de deur staat of hebben dat reeds ervaren.
Ook de toename van het aantal schooladoptielessen baart hen zorgen. Meer tijd voor de
lessen impliceert volgens het merendeel der respondenten dat de adoptie-agenten min
der tijd hebben om zich bezig te houden met het in hun ogen écht belangrijke werk: de
contacten met de leerlingen en de school, signaleringsgedrag en ‘kennen en gekend
worden’, kortom het adopteren. Ook zou de politie - hoewel dat moeilijk is - meer activi
teiten moeten ontplooien in de richting van de ouders, volgens één van de ondervraag
den. Één van de Halt-medewerkers vreest dat het project een zachte dood zal sterven
als het alleen bij het lesgeven blijft: ‘de lessen zijn nu een doel op zich geworden terwijl
zij eigenlijk een ‘middel tot’ zouden moeten zijn’.

3.4.3 Samenwerking en verhouding tussen Halt en schooladoptie

In de aanvangsfase van het schooladoptieproject hebben volgens de geïnterviewden van
Halt beide instanties in alle onderzochte districten samengewerkt. Deze samenwerking
ontstond omdat regelmatig op de noodzaak daarvan was gehamerd in de ontwikkeling
van het schooladoptieprogramma. Bovendien verzorgde Halt al voorlichtingslessen op
school vôôrdat het schooladoptieproject van de grond kwam. In een aantal gevallen
werd ook de politie daarbij ingeschakeld.
Uit de gesprekken blijkt dat de inbreng van Halt in de loop der tijd is teruggelopen. Dit
lijkt te zijn gebeurd als gevolg van zowel een overlapping van de voorlichtingsprogram
ma’s als wel capaciteitsproblemen bij Halt. Inmiddels worden binnen diverse basiseenhe
den van alle districten in het onderzoek de lessen die Halt verzorgde voor een - soms
aanzienlijk - deel door de adoptie-agenten gegeven. Één der betrokkenen schetst de
bestaande situatie als volgt. Halt heeft in de stad Rotterdam onvoldoende personeelsca
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paciteit om de lessen op alle scholen te verzorgen. De politie heeft daarom ervoor geko
zen om het zelf te doen. Halt stelt echter dat hij, als de politie aangeeft dat zij wenst
dat Halt-medewerkers de Halt-lessen (en eventueel andere lessen) verzorgen, bij de
gemeente een verzoek zal indienen om meer personeel. Hier lijkt dus sprake te zijn van
een soort kip-ei kwestie. In andere districten blijkt dat Halt in een aantal gevallen niet
verzocht is om hun les te verzorgen omdat de adoptie-agent het te druk had om dat te
regelen: ‘de afspraak met de school ging zo snel, ik had geen tijd meer om jullie te bel
len’. De Halt-medewerkers menen overigens dat het van belang is dat zijzelf ook een
vinger aan de pols houden inzake de mogelijke inroostering van de Halt-lessen in het
schooladoptieprogramma. Daartoe moeten zij contact houden met de schooladoptie
coördinatoren. Maar: ‘de Halt-medewerkers moeten niet het gevoel hebben dat zij een
voet tussen de deur moeten houden om hun eigen Halt-les te kunnen geven. De organi
saties zouden optimaal gebruik moeten maken van elkaars expertise en ervaring’. Als
bijkomend voordeel van het betrekken van Halt bij de lessen wordt aangedragen dat de
adoptie-agenten wat extra tijd overhouden om te besteden aan de adoptiekant van het
schooladoptieproject (de persoonlijke contacten).
Het onderhouden van contacten met de politie op persoonlijke basis wordt voor Halt
wel bemoeilijkt nu schooladoptie her en der zo grootschalig wordt. De Halt-medewer
kers kunnen niet alle adoptie-agenten kennen en de rol van Halt moet dan middels richt
lijnen worden vastgelegd.
Er is nog een andere factor die een rol speelt bij de plaats van Halt binnen schooladoptie
en die druk zet op de relatie tussen de twee partijen. Dit element wordt door de onder
vraagden minder expliciet genoemd maar duikt met enige regelmaat op tijdens de
gesprekken. De kern ervan is dat de politie éénzijdig kan beslissen over de inrichting en
uitvoering van het schooladoptieprogramma. Eén respondent concludeert dat het
schooladoptieproject zodoende een groot risico loopt. Zolang het alleen onder de ver
antwoordelijkheid van de politie valt zoals momenteel het geval is, is het project immers
ook geheel afhankelijk van de politie. Als de politie het om de één of andere reden niet
langer kan bolwerken loopt het project daarmee direct spaak.

3.4.4 De meerwaarde van schooladoptie voor Halt

Volgens de Halt-medewerkers levert de participatie van Halt in schooladoptie in meerde
re opzichten voordeel op. Ten eerste zal Halt door de intensievere contacten met de
adoptie-agenten en de politie in het algemeen meer bekendheid krijgen. Aparte voorlich
ting over Halt op het politiebureau wordt daarmee minder noodzakelijk. Een andere con
sequentie is dat de (adoptie-)agenten jongeren eerder doorverwijzen naar Halt. In diver
se districten heeft de praktijk dit uitgewezen: ‘schooladoptanten waar wij contact mee
hebben, bellen vaker op en zeggen: er komt er weer één, ik heb een aanhouding gedaan
tijdens mijn surveillance. Die agenten denken eerder aan Halt en Halt is dan wat ver
trouwder’. Een derde voordeel is dat Halt niet meer zelf bij de scholen behoeft aan te
kloppen om een ‘plaatsje voor hun eigen voorlichtingsproject’. Halt kan zich concentre
ren op (het uitdiepen van) de Halt-les omdat de politie andere onderwerpen verzorgt.

3.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn om te beginnen de districts- en basiseenheidcoördinatoren aan het
woord geweest. Zij beschouwen schooladoptie als een onderdeel van het wijkgericht
werken. Niet alleen op school, maar ook daarbuiten zouden contacten opgebouwd moe
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ten worden met de leerlingen. Hoewel het daarmee voor de hand ligt dat wijkagenten in
het schooladoptieproject als adoptie-agent fungeren - deze hebben immer al de nodige
contacten met de wijkbewoners - gebeurt dit zelden in de praktijk. Volgens de coördina
toren hangt het slagen van het schooladoptieproject vooornamelijk af van de mentaliteit
en motivatie van de individuele adoptie-agenten. Een hoge werkdruk binnen het korps
kan volgens hen deze aspecten negatief beïnvloeden. Dit wordt evenwel niet beaamd
door de adoptie-agenten zelf. Hoewel het moeilijker is geworden om tijd vrij te maken
voor het lesgeven en het surveilleren in de wijk rondom de school, zijn zij allen nog
steeds enthousiast en bereid het schooladoptieproject prioriteit te geven. Bij deze con
statering moeten echter wel rekening worden gehouden met het feit dat er adoptie-
agenten zijn geïnterviewd, op wier school het project goed loopt. Op andere scholen
kan werkdruk juist een reden zijn waarom de schooladoptie niet van de grond komt. Dit
beeld vindt bevestiging in het gegeven dat collega-politiefunctionarissen, wegens tijdge
brek, tegenover de adoptie-agenten soms ook negatieve geluiden laten horen over het
school adoptie project.
Volgens zowel de coördinatoren als de adoptie-agenten zijn de scholen erg enthousiast
over het project. Het belang van het maken en nakomen van goede afspraken wordt
door beide partijen meermaals genoemd.
De coördinatoren verwachten dat de adoptie-agenten via de lessen (kennis over) normen
en waarden overbrengen op de leerlingen. De praktijk leidt bij de adoptie-agenten tot
relativerende uitspraken. Zij hebben wel het idee dat kinderen beter over normen en
waarden en over de gevolgen van regeloverschrijdend gedrag nadenken. Verder signale
ren zij dat de leerlingen elkaar ook aanspreken op hun gedrag. De adoptie-agenten
erkennen echter ook dat een uurtje lesgeven in de maand slechts een beperkt effect kan
hebben. Zij beschouwen zichzelf als niet meet dan een klein schakeltje in het grote
geheel van de overdracht van normen en waarden. Zowel de coördinatoren als de adop
tie-agenten zijn van mening dat herhaling van de lesonderwerpen en een actieve partici
patie van de docent van de groep tijdens de les positief bijdragen aan het effect van de
lessenserie.
Volgens de coördinatoren zorgen de adoptie-agenten door hun aanwezigheid op school
voor een positief politie-imago. Hierdoor zouden betere contacten ontstaan tussen de
adoptie-agent, de leerlingen, de docenten en de directie van de school. Bijgevolg wordt
de uitwisseling van informatie tussen de verschillende partijen vergemakkelijkt.
Daardoor zal mogelijkerwijs een vroegtijdige signalering van crimineel dan wel normaf
wijkend gedrag plaatsvinden. Op dit laatste punt lopen de meningen echter uiteen.
Sommige coördinatoren vinden dat signalering een taak van de school is; het is voldoen
de dat de aanwezigheid van de adoptie-agent drempelverlagend werkt bij een eventuele
hulpvraag vanuit de school aan de politie. Een ander meent dat de adoptie-agent wel
kan signaleren, maar vervolgens voor de rest weinig kan aanvangen. De adoptie-agenten
menen dat het in de praktijk slechts incidenteel tot gezamenlijk signaleren van regelo
verschrijdend en/of crimineel gedrag komt. Zij geven voorrang aan de persoonlijk con
tacten die zij met de leerlingen opbouwen. Zowel in als buiten de lessen vormt dit voor
hen de meerwaarde van het schooladoptieproject. De adoptie-agent en de leerlingen
leren elkaar kennen, er onstaat onderling begrip en respect. De wederzijdse bekendheid
is aanleiding tot een praatje; de kinderen worden opener tegenover de agent en geven
soms ook informatie over regeloverschrijdende activiteiten in de buurt.
De contacten met docenten en directie zijn volgens de adoptie-agenten over het alge
meen meer institutioneel van aard. De adoptie-agenten beschouwen informatie over
(oud)leerlingen en drempelverlaging bij vragen aan de politie als de belangrijkste resul
taten van deze contacten.
De politie werkt structureel met bureau Halt samen ten behoeve van de Halt-les in het
schooladoptieproject. Beide partijen ervaren de contacten in schooladoptieverband als
vruchtbaar. Wederzijdse bekendheid en uitwisseling van deskundigheid en materiaal vor
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men een meerwaarde. Knelpunten in deze samenwerking vormen de continuïteit in de
afspraken tussen de adoptie-agenten en de Halt-medewerkers, en de personeelscapaci
teit van bureau Halt in de stad Rotterdam. Het is voor de laatstgenoemde instantie niet
mogelijk om op alle schooladoptie-scholen lessen te verzorgen.
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4 Leerlingen en ouders

Dit hoofdstuk gaat primair over de ervaringen en meningen van de leerlingen in de vier
geselecteerde scholen met betrekking tot schooladoptie en de politie. Zoals in hoofdstuk
2 is uiteengezet werd de informatie in de volgende paragrafen op verscheidene manie
ren ingewonnen. De leerlingen zijn tijdens diverse schooladoptielessen geobserveerd.
Voorafgaande en na afloop van de lessen is ook met hen gesproken. Bovendien hebben
alle leerlingen in het klaslokaal een vragenlijst ingevuld (in totaal 191). Ook buiten de
klas zijn er persoonlijke contacten met diverse leerlingen geweest. Na de behandeling
van de op uiteenlopende wijzen verkregen leerlinggegevens komen hun ouders aan de
beurt. De ouderinformatie is gebaseerd op een korte vragenlijst over schooladoptie die
de ouders van de leerlingen thuis hebben ingevuld.

4.1 De leerlingen en schooladoptie

4.1.1 Oordeel over het project en de lessen

Nagenoeg alle leerlingen geven - in de vragenlijst - te kennen dat zij het schooladoptie
project en de schooladoptielessen in hoge mate waarderen. Slechts een enkeling meldt
dat hij de lessen ‘soms wel, soms niet’ leuk vindt. In de mondelinge contacten met de
leerlingen wordt dit beeld bevestigd; er is in veel gevallen een uitgesproken enthousias
me te bespeuren. Nadere bestudering van de schriftelijke antwoorden leert dat dit
animo, althans in een paar gevallen, voortkomt uit het feit dat ‘we even geen rekenen en
taal hebben’. Desalniettemin is het leeuwendeel van de leerlingen - ruim negen van de
tien - zo blijkt uit de schriftelijke antwoorden geestdriftig over de lessen omdat ze ken
nelijk in een behoefte voorzien. ‘Leuk’, ‘leerzaam’, ‘interessant’ zijn de termen die de
leerlingen veelvuldig gebruiken ter verklaring van hun enthousiasme. Wanneer we
nagaan wat precies dan wel zo interessant en leerzaam is dan springen de volgende
onderwerpen er uit:
• De politie: je komt meer te weten over de politie en haar werkzaamheden;
• De handelswijze in diverse omstandigheden: je weet nu wat je in sommige situaties

moet doen;
• De gevolgen van bepaald gedrag: je leert wat er gaat gebeuren als je iets doet wat

niet mag.

In dit verband is de leerlingen ook gevraagd welke les zij de leukste vonden en welke
de minst leuke. De top-drie van de leukste lessen wordt gevormd door achtereenvolgens
(van één naar drie) de les over vuurwerk, die over drugs en alcohol, en de vandalisme-
les. Qua populariteit staan deze drie thema’s met grote afstand bovenaan. Volgens de
leerlingen is de verkeersles de minst leuke. Overigens antwoordt ruim een kwart van
hen op deze vraag dat ze âlle lessen leuk vonden en dat er geen enkele de minst leuke
was.
Actie en spektakel zijn belangrijke ingrediënten wanneer het om de beoordeling van de
lessen gaat. Zo lijkt de vuurwerkles de rangorde aan te voeren omdat er één of meer
spellen werden gespeeld, en omdat er een ‘spannende’ video werd vertoond. Anderzijds
waarderen de leerlingen deze les ook om de informatie over de gevaarlijke kanten van
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het gebruik van vuurwerk en over hoe zij met vuurwerk moeten omgaan. De drugs en
alcoholles wordt vooral geapprecieerd vanwege de uitleg over wat het gebruik van der
gelijke middelen teweeg kan brengen: ‘interessant wat het doet en dat je er niet aan
moet beginnen’. Aan de hoge score van de vandalismeles ligt een vergelijkbare reden
ten grondslag; ook hier waarderen de leerlingen vooral het nieuw verkregen inzicht in
de gevolgen van vandalisme. Zij beseffen hoe verstrekkend de gevolgen kunnen zijn als
je iets van een ander vernielt. Een belangrijke verklaring voor het feit dat de verkeersles
op de onderste tree van de ladder staat vormt het gebrek aan sensatie. Volgens de leer
lingen gebeurde er weinig spannends in de les. Aan de lage positie droeg voorts bij dat
veel leerlingen de les als ‘saai’ ervoeren omdat zij de stof al eerder hadden gehad.
Het nut van lessen op school gegeven door de politie wordt eigenlijk door geen van de
leerlingen in twijfel getrokken. De meest genoemde voordelen zijn de informatiewaarde
(‘leerzaam’), de normatieve aspecten (‘je leert wat goed en slecht is’) en de inzichten in
de mogelijke consequenties van allerlei gedrag: veel kinderen weten nu de gevolgen en
denken eerst na’. Het is overigens plausibel dat de mate waarin de lessen inhoudelijk
worden gewaardeerd door de leerlingen en de mate waarin zij menen baat te hebben bij
de nieuwe inzichten tot op zekere hoogte samenhangen.
Dat de leerlingen goed te spreken zijn over de schooladoptielessen wordt ook gereflec
teerd in het feit dat bij benadering zes op de tien leerlingen het niet nodig achten iets
aan de lessen te veranderen. Degenen die wel op- of aanmerkingen hebben zijn dikwijls
van oordeel dat een aantal lessen wel wat meer actie kan gebruiken: ‘meer dingen doen’.
Concrete suggesties die in dit verband worden gedaan betreffen meer video’s, naar het
politiebureau gaan en in de les meer opdrachten om ‘dingen uit te zoeken’. Ook klinkt
bij sommigen de wens om meer dan wel langere lessen. Een aantal leerlingen geeft nog
maals aan de verkeersles - zoals hierboven reeds bleek - niet bijster te waarderen.
Volgens hen zou die op zijn minst ingekort moeten worden; sommigen vinden dat deze
les in groep 7 zou moeten worden gegeven want ‘daar doe je ook je verkeersexamen’.
Ongeveer negen op de tien leerlingen zou op de middelbare school ook wel les van een
politieagent willen hebben.

4.1.2 Oordeel over de adoptie-agenten en over de politie

Gezien de populariteit van de schooladoptielessen is het niet erg verwonderlijk dat ook
de adoptie-agenten zelf door de leerlingen hoog worden gewaardeerd. Het omgekeerde
ligt zelfs nog meet voor de hand, namelijk dat het schooladoptieproject zo wordt
gewaardeerd omdât de adoptie-agenten hun functie adequaat invullen. Alle leerlingen
betitelen de politiefunctionarissen die de schooladoptielessen verzorgen als ‘leuk’, ‘goed’
en/of ‘aardig’. Er bestaat wel lichte variatie tussen de scholen wat betreft de beoordeling
van de verschillende adoptie-agenten. Zo blijkt dat de leerlingen van school C hun adop
tie-agent - naast de al genoemde labels - betrekkelijk vaak als ‘grappig’ omschrijven, ter
wijl die van school A door een aantal leerlingen ‘soms wel streng’ wordt geëtiketteerd.
Ook over de didactische vaardigheden van de adoptie-agenten worden geen noemens
waardige klachten geuit. Beoordelingen als ‘legt alles goed uit’, ‘luistert goed naar ieders
mening’ en ‘doet het goed want je snapt het’ illustreren dat de leerlingen over het alge
meen heel tevreden zijn over het verloop van de lessen.

Straalt dit positieve beeld dat de leerlingen van de adoptie-agenten hebben nu ook af op
de politie als geheel? Niet direct, als we afgaan op de antwoorden die de leerlingen
geven op de in de vragenlijst gestelde vraag ‘hoe denk je over de politie?’ De reacties
zijn hier en daar wat ambivalent. Enerzijds spreekt er vooral begrip en waardering voor
de politie en het politiewerk uit, maar sommige leerlingen bekijken de politie toch ook
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wel met een kritisch oog. Min of meer representatief voor deze respectievelijke uitersten
zijn de uitspraken ‘ze doen goed werk’, ‘behulpzaam’ en ‘ze zeggen dat de politie je
beste vriend is maar soms zeuren ze en ze moeten criminelen harder straffen’. De posi
tieve reacties zijn echter verre in de meerderheid en in veel gevallen worden positieve
en negatieve kanten van de politie in één adem opgesomd: ‘af en toe goed maar ze zijn
ook wel eens onredelijk’.
In samenhang hiermee zegt ongeveer 40% van de leerlingen dat zij een ander - naar uit
de antwoorden blijkt minder positief - oordeel over de politie hadden voordat het
schooladoptieprogramma van start ging. Schooladoptie lijkt in dit opzicht dus het nodi
ge effect te sorteren. Gevraagd naar het waarom van hun oordeelswijziging komen de
antwoorden erop neer dat de schooladoptielessen de leerlingen een veel helderder idee
hebben gegeven over het werkterrein van de politie: ‘ze pakken niet alleen maar crimi
nelen op maar ze doen ook nog andere dingen’. De algemene indruk is dat de leerlingen
niet alleen beter op de hoogte zijn van wat de politie zoal doet, maar ook dat zij gemak
kelijker contact met hen zullen leggen (zie ook de volgende paragraaf). Dit omdat som
mige leerlingen aangeven dat ze dachten dat politieagenten ‘veel strenger zouden zijn’.
Opmerkelijk genoeg komt de hulpverleningstaak van de politie nauwelijks ter sprake in
de antwoorden. De leerlingen die zeggen dat hun kijk op de politie niet is veranderd
blijken naar eigen zeggen de politie altijd al hoog te hebben gehad. Als redenen daar
voor worden aangedragen dat ze in grote lijnen al wisten wat de politie doet, dat ‘de
politie ook maar een mens is’ en dat ze de politie altijd al goed (zijn best) vonden
(doen).

4.1.3 Toekomstig gedrag ten aanzien van de politie

Een positieve attitude tegenover de politie is één, maar denken de leerlingen nu ook dat
zij gemakkelijker naar de politie zouden stappen als er iets aan de hand is? Een enkeling
antwoordt dat dit afhangt van de omstandigheden; bijna een kwart zegt van niet, voor
namelijk omdat ze liever naar (één van) hun ouders zouden gaan. Voor anderen maakten
de schooladoptielessen in dit opzicht geen verschil omdat ‘je toch al naar de politie gaat
als er wat gebeurt’. De overigen - circa driekwart - menen juist van wel: ‘je weet nu hoe
het bij de politie gaat’. Ook hier komt de bekendheid met ‘hun’ adoptie-agent en met de
politie en het vertrouwen in de politie om de hoek kijken. Velen geven te kennen dat zij
denken de politie nu wat beter te kennen, dat zij weten wat ze moeten doen en hebben
er vertrouwen in dat de politie hen zal helpen als zij daarom vragen.
Iets minder dan de helft van de leerlingen (44%) zou bij voorkeur met hun adoptie-agent
spreken, als ze naar het politiebureau zouden gaan. De anderen maakt het niet zoveel
uit. Kinderen uit de laatstgenoemde categorie redeneren dat het toch niet uitmaakt aan
wie zij hun verhaal vertellen omdat het ‘toch allemaal politie’ is en omdat ‘iedereen je
toch helpt’. Degenen die juist met hun adoptie-agent zouden willen praten willen dat
omdat ‘dat fijner is want je kent hem al dus kun je fijner praten’ of omdat ‘hij weet wie
je bent’. Bij de laatstgenoemde groep leerlingen speelt het motto ‘kennen en gekend
worden’ vooral een rol op persoonlijk niveau. De groep die het niet kan schelen met wie
zij te maken krijgen op het bureau beschouwt de adoptie-agenten blijkbaar vooral als
vertegenwoordigers van ‘de politie’. In de schriftelijke vragenlijst kregen de leerlingen
vervolgens een situatieschets voorgelegd. Daarin werd hen de denkbeeldige omstandig
heid beschreven waarin zij om één of andere reden zouden zijn opgepakt door de poli
tie en meegenomen naar het bureau. Eenmaal op het bureau zou hun adoptie-agent hen
daar zien. Aan de leerlingen werd eerst de vraag voorgelegd hoe ze zich zouden voelen
in die omstandigheden. Uit de antwoorden blijkt dat het merendeel van de meeste leer
lingen zich ongemakkelijk zouden voelen: ‘ik zou me schamen’ en ‘niet leuk’ zijn de
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meestgehoorde reacties in deze groep. De leerlingen schamen zich vooral vanwege de
indruk die hun gedrag naar hun verwachting op met name de adoptie-agent maakt. De
adoptie-agent zal denken ‘dat je nergens wat van geleerd hebt’ terwijl ‘hij juist zijn best
heeft gedaan om het goed te leren’. Bovendien: ‘die weet dat je wist dat het fout was’.
Een enkeling vreest ook de gedachte dat hun klasgenoten over het gebeurde te weten
kunnen komen en ‘dan vindt niemand mij aardig’. Sommigen geven te kennen dat zij,
hoewel zij zich niet prettig zouden voelen, toch de gelegenheid te baat zouden nemen
om hun adoptie-agent te vragen of ‘hij mij uit de brand helpt’. Er is ook een klein groep
je leerlingen dat zegt dat het hen niet zou uitmaken of ze hun adoptie-agent zouden
tegenkomen op het bureau. Enkele anderen zien er alleen voordeel in: ‘fijn want je kent
hem’.
Op de directe vraag of zij in zo’n situatie graag met hun adoptie-agent zouden willen
praten antwoorden twee van de drie leerlingen positief. De rest ziet daar liever vanaf;
incidenteel is er een leerling die meent dat het ‘er van af hangt’. De combinatie van de
antwoorden op de twee bovenstaande vragen geeft een indruk van de mogelijke effec
ten van het schooladoptieproject. Leerlingen die zich in de voorgestelde situatie scha
men voor de adoptie-agent maar vervolgens wel met diegene willen praten, beschouwen
de adoptie-agent als een gezagsdrager maar ook als een vriend. Kinderen die zich scha
men of bang zijn en niet met de agent willen praten zien de adoptie-agent niet zozeer
als vriend, daarvoor is hij wellicht te autoritair. Bij leerlingen die zeggen het leuk te vin
den hun adoptie-agent te zien in de voorgestelde situatie en graag met hem willen pra
ten, is de balans tussen de adoptie-agent als wetshandhaver en als ‘vriend in het blauw’
(te) ver naar de vriendschappelijke kant doorgeslagen. jongeren tenslotte die zeggen
zich niet te schamen of bang te zijn en ook niet met de agent te willen praten lijken
afwijzend tegenover het gezag te staan, in weerwil van de schooladoptielessen.
Misschien voelen deze jongeren zich niet aangesproken door de lessen dan wel hebben
zij weinig of geen persoonlijk contact met de adoptie-agent (gehad).
Meer dan de helft van de leerlingen die de enquête hebben ingevuld behoort tot de eer
ste categorie. Bijna een kwart van de leerlingen zouden het zo erg vinden dat ze niet
met de adoptie-agent willen of durven te spreken. Nog geen tien procent van de leerlin
gen vindt het leuk om de adoptie-agent te zien en wil ook graag met hem praten.
Evenzoveel leerlingen zeggen zich niet te schamen of iets dergelijks en willen niet met
de adoptie-agent praten. Al met al kunnen we concluderen dat de adoptie-agenten op de
onderzochte scholen er over het algemeen in geslaagd zijn een redelijke balans te vin
den tussen hun functies als gezagsdrager en ‘vriend in het blauw’.

4.1.4 De leerlingen thuis over schooladoptie

De laatste vraag welke de leerlingen in de vragenlijst kregen voorgelegd was of zij thuis
met hun ouders over adoptielessen praten. Tweederde van de leerlingen zegt dat inder
daad te doen, ruim een kwart zegt van niet en de overigen praten daar ‘soms’ over. De
gesprekken met de ouders lijken zich meestentijds te beperken tot éénzijdige medede
lingen in de trant van dat er weer een les van de politie is geweest, welk onderwerp er
werd behandeld en of het (weer) leuk was. ‘Ik zeg meestal wel wat voor les we hebben
maar ik praat er niet echt over’ en ‘{...] ik vertel er niet meer over als mijn ouders er niet
meer naar vragen’. Eén leerling geeft ook een verklaring voor dit éénrichtingverkeer:
‘het is moeilijk uit te leggen wat je precies hebt gedaan’. Een enkele keer valt uit de
reacties op te maken dat, volgens de leerling, zijn ouders het ‘erg leuk’ vinden om over
de adoptielessen te horen.
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4.1.5 Observaties tijdens schooladoptielessen en buitenschoolse contacten

Gedurende één of twee les(sen) zijn de leerlingen van zowel groep zeven als acht in de
klas geobserveerd. Vaak werd er voor en/of na de les individueel of in groepsverband
kort met de leerlingen gesproken. De leerlingen staan duidelijk positief ten opzichte van
het project en de adoptie-agent. Dat blijkt alleen al uit het enthousiasme dat zich overal
ten toon spreidt op het moment dat de kinderen de adoptie-agent de klas binnen zien
komen.
Tijdens de lessen blijkt dat de kinderen oprecht geïnteresseerd zijn in de lesbrief. Vrijwel
alle leerlingen lezen aandachtig mee en letten goed op. Sommigen zijn hun groep al
vooruit met het lezen van de lesbrief; zij zijn halverwege de les al aan de slag met de
puzzel die vaak aan het einde van de lesbrief is opgenomen. Dit wekt de indruk dat de
lesbrieven voor een aantal leerlingen te gemakkelijk zijn. De aandacht voor de lesbrief
verslapt op het moment dat er bij een bepaald onderwerp teruggegrepen wordt op de
eigen leefwereld van de kinderen. Iedereen wil zijn verhaal doen; het kost vaak de de
nodige moeite de kinderen te doen terugkeren naar de tekst in de lesbrief. Het inspelen
op de belevingswereld van de leerlingen verhoogt echter wel de effectiviteit van het les
materiaal. Het lijkt alsof normen, waarden en consequenties van ongeoorloofd gedrag
pas goed duidelijk worden wanneer de leerlingen er in hun eigen leefsituatie (hypothe
tisch) mee worden geconfronteerd. In dit opzicht komt het van pas als de adoptie-agent
in de wijk woont of werkt waar ook de kinderen wonen. Zij kunnen dan samen gebeur
tenissen ophalen die in hun eigen omgeving hebben plaats gevonden. Zo werd er bij
aanvang van één van de bezochte lessen door een aantal leerlingen aan de adoptie-
agent gevraagd waarom hij daags tevoren op de plaatselijke kermis iemand opgepakt
had. De adoptie-agent kan dan zijn handelingen verduidelijken door aan de kinderen te
vragen wat ze gezien hebben, of daar iets vreemds aan was en hoe dat volgens hen tot
een aanhouding kan leiden. Op een andere school werd de verkeersles verlevendigd
door een aantal plaatsen in de wijk te bespreken waar de agent dikwijls had waargeno
men dat de leerlingen de verkeersregels aan hun laars lapten. Dit leidt soms tot enige
hilariteit maar het lijkt erop dat de leerlingen op deze wijze veel beter over de verkeers
regels nadenken dan wanneer zij met algemene voorbeelden de verkeersregels voorge
schoteld krijgen. Op één school werd het gebrek aan nabijheid van de agent in de wijk
in de woon- of werksituatie bij de verkeersles gecompenseerd door de kinderen een
fietsparcours in de omgeving van de school af te laten leggen, een aantal mensen langs
deze route te laten posten en de prestaties van de leerlingen klassikaal te bespreken.
Ook bij deze les ontstond de indruk dat de kinderen bewuster met de verkeersles bezig
waren. Uit navraag bij de kinderen bleek dat zij het een bijzonder leuke les vonden (ter
wijl deze op andere scholen vaak als de minst leuke les wordt gekenmerkt) en het idee
hadden nu meer over de verkeersregels te weten.
De leerlingen is zowel individueel als in groepsverband gevraagd of zij hun adoptie-
agent ook wel eens buiten schooltijd op straat zien, dat wil zeggen eventuele gezamen
lijke buitenschoolse activiteiten buiten beschouwing gelaten. De reacties van de leerlin
gen verschillen enigszins per school. Op de school waar de adoptie-agent in dezelfde
wijk als de meeste kinderen woont zeggen bijna alle kinderen de adoptie-agent wel eens
of zelfs vaak buiten de school te zien. Op de school in de kleinste gemeente, alwaar de
adoptie-agent vaak surveilleert in de wijk van de school, antwoordt ongeveer driekwart
van de leerlingen hem wel eens te zien buiten schooltijd. Navraag op de derde school,
waar de adoptie-agent incidenteel surveilleert in de wijk, leert ons dat ongeveer de helft
van de leerlingen de adoptie-agent wel eens buiten de school op straat tegen komt. Op
de laatste school, waar de adoptie-agenten niet in de wijk wonen en Vrij weinig tijd heb
ben om in de wijk te surveilleren, is de leerlingen klassikaal naar hun buitenschoolse
contacten met de adoptie-agent gevraagd. Iets meer dan de helft van de kinderen zei de
adoptie-agent soms buiten schooltijd te zien; slechts een enkeling beweerde de adoptie
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agent vaak te zien. De overigen - iets minder dan de helft van de leerlingen - zeggen de
adoptie-agent nooit buiten de school te ontmoeten. Vervolgens is aan de leerlingen op
de vier verschillende scholen gevraagd of zij dan wel eens met de adoptie-agent praten
en waar zij dan over praten. De meeste leerlingen geven aan dat ze elkaar alleen groe
ten, soms vragen zij aan de adoptie-agent wanneer hij weer op school komt. Enkele
leerlingen hebben het met de adoptie-agent buiten schooltijd nog wel eens over de les-
onderwerpen.
Inhoudelijk blijven de contacten tussen de leerlingen en de adoptie-agent buiten school-
verband nogal beperkt. Dit behoeft evenwel geenszins negatief te worden opgevat; het
feit dat de twee partijen elkaar groeten en aldus aangeven (goede) bekenden van elkaar
te zijn is een belangrijk resultaat van schooladoptie. Men kan niet verwachten dat de
leerlingen uitvoerige gesprekken aanknopen met hun adoptie-agent wanneer zij hem
tegenkomen op straat. Zolang zij elkaar echter als bekenden beschouwen zullen proble
men die zich voordoen gemakkelijk aangekaart worden bij de adoptie-agent of gemeld
worden op het politiebureau.

4.2 De ouders en schooladoptie

Ter herinnering: in totaal hebben 94 ouders een vragenlijst met betrekking tot schoolad
optie ingevuld waarvan 60 met betrekking tot leerlingen uit groep 8 en 34 inzake leer
lingen uit groep 7. Verreweg de meeste vragenlijsten werden ingevuld door de moeders
van de leerlingen (78 van de 94). De overige lijsten werden voor het grootste deel
beantwoord door de vaders (negen vragenlijsten), of in een enkel geval door vader en
moeder gezamenlijk of door pleegmoeders van de leerlingen.

4.2.1 Bekendheid met het schooladoptieproject

Over het geheel bezien hebben acht op elke tien ouders (78 ouders) die de vragenlijst
ingevulden wel eens van het schooladoptieproject gehoord. Op dit punt wijkt school D
echter opvallend af van de rest. Zo schommelt de bekendheid van het project - althans
onder de ouders die de vragenlijsten beantwoordden - tussen de 90% tot 1 00% voor de
scholen A, B en C. Op school D claimt echter slechts 40% van de ouders het project te
kennen (acht van de 21 ouders). De rest van de informatie in deze en de volgende para
grafen is ontleend aan de groep ouders die van het bestaan van schooladoptie afweten.
Dat zijn er zoals gezegd 78. Vrijwel al deze ouders zeggen via hun eigen kinderen van
het project gehoord te hebben. Een andere weg langs welke ruim een kwart van de
ouders (ook) van het schooladoptieproject hoorde waren de ouderavonden. Daarmee
zijn de voornaamste informatiebronnen wel genoemd. In incidentele gevallen werden
ouders geïnformeerd via de schoolkrant, hoorden zij het van andere kinderen of van
andere ouders. t

4.2.2 Bekendheid met de adoptie-agent

Van de ouders die op de hoogte zijn van het bestaan van het schooladoptieproject blij
ken er 58 (driekwart) ook te weten welke adoptie-agenten de schooladoptielessen ver
zorgt; ook blijken zij bijna altijd de naam van de adoptie-agent te kennen. Toch komen
de meeste ouders maar betrekkelijk weinig in contact met de adoptie-agent. Op de
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vraag of zij de adoptie-agent wel eens op school zien lopen antwoordt tweederde dat
dat weinig tot nooit voorkomt. Ontmoetingen met de adoptie-agent op straat zijn rela
tief zeldzaam; zo’n zes op de tien ouders zijn hem nog nooit tegengekomen. Drie op de
tien melden de adoptie-agent ‘weinig’ of ‘af en toe’ op straat te ontmoeten. Gemiddeld
heeft één op de vier ouders wel eens met de adoptie-agent gesproken. Bij deze getallen
moet in het oog worden gehouden dat de bekendheid van de adoptie-agenten in feite
nog iets lager uitvalt dan de bovenvermelde ratio’s suggereren. In de vorige paragraaf
bleek immers dat twee op de tien ouders überhaupt niet van het bestaan van het
schooladoptieproject afwisten. Deze ouders weten evenmin iets van het concept ‘adop
tie-agent’ en zullen hem dus - in die hoedanigheid - niet hebben ontmoet, laat staan
gesproken.

4.2.3 Oordeel over de adoptielessen en het schooladoptieproject

Nagenoeg alle ouders vinden het een goed idee om de politie lessen op school te laten
verzorgen. Gevraagd naar het waarom van hun standpunt reageren de ouders met ant
woorden die zijn samen te vatten in de volgende globale categorieën:
• Informatie-aspect: de kinderen leren er veel van, zij leren veel over verschillende

onderwerpen zoals drugs, alcohol en criminaliteit;
• Normerend aspect: wat mag wel en niet, wat is goed en niet goed;
• Preventie-aspect: voorkomt criminaliteit, gebruik van drugs, en dergelijke;
• Socialiserend aspect: de kinderen krijgen een positief en realistisch(er) beeld van de

politie; zij raken vertrouwd met de politie, de drempel naar de politie wordt verlaagd,
zij kijken er niet meer zo tegen op;

• Doelmatigheidsaspect: voorlichting door de politie heeft meer effect dan
waarschuwingen van ouders.

Het merendeel van de ouders - zo’n zes op de tien - denkt dan ook dat hun kinderen
een positiever beeld van de politie heeft gekregen als gevolg van de adoptielessen. Een
vijfde van de ouders (vijftien ouders) kan niet zeggen in hoeverre hun kinderen nu
anders denken over de politie dan voorheen. Van de overigen is het leeuwendeel (twaalf
ouders) van oordeel dat hun kinderen niet noodzakelijkerwijs positiever zijn gaan kijken
naar de politie maar wel anders. Die andere kijk wordt overigens voornamelijk toege
licht met voorbeelden die ook al in het bovenstaande ideeënlijstje vigeren: ‘politiemen
sen zijn ook gewone mensen’, ‘dat ze zoveel doen voor het milieu enzovoorts’, ‘realisti
scher’ en ‘meer begrip voor de politie’. Vier ouders ten slotte menen dat de schooladop
tielessen geen veranderingen in het beeld van hun kind over de politie teweeggebracht
hebben.
Bijna alle ouders zijn er van overtuigd dat hun kind ‘redelijk wat’ tot ‘veel’ leert van de
schooladoptielessen (respectievelijk 30 en 45 ouders). Wel lopen de meningen lichtelijk
uiteen over wat het het belangrijkste is dat de kinderen van de lessen opsteken.
Een aantal antwoorden heeft direct betrekking op de inhoud van bepaalde lessen.
Inzicht in en bewustwording van de risico’s en gevolgen van vuurwerk, drugsgebruik en
criminaliteit worden regelmatig genoemd als resultaat van de lessen. Anderen zien in de
bevestiging van normen en waarden het voornaamste voordeel van de lessen voor hun
kind: ‘respect voor mensen en dingen’. De ouders redeneren dat een kind één en ander -

althans wat de behandelde onderwerpen aangaat - makkelijker aanneemt van een agent
naar aanleiding van zijn belevenissen in de praktijk dan van de ouders. Weer andere
ouders leggen de nadruk op de socialiserende effecten van de adoptielessen: de kinde
ren leren hoe de maatschappij reageert op ‘goed en kwaad’, leren met bepaalde situaties
en met de politie om te gaan en leren wat er te koop is in de buitenwereld, raken kort
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om ‘bekend met het leven’. Nagenoeg alle ouders zijn de opinie toegedaan dat het een
goed idee zou zijn de adoptielessen ook in het voortgezet onderwijs te doen voortzet
ten.Een aantal ouders laat zich in bijzonder positieve bewoordingen uit in reactie op de
vraag of zij nog algemene opmerkingen over het project hebben: ‘complimenten’, ‘uit
stekend project’ en ‘ga zo door!’ Uit sommige reacties blijkt dat de ouders gemerkt heb
ben dat hun kinderen het project leuk vinden en er ‘wat aan gehad’ hebben. Enkele
ouders nemen de gelegenheid te baat om nogmaals te opperen de politie op deze wijze
ook in het voortgezet onderwijs in te zetten.
Buiten de gunstige opmerkingen valt er ook een enkele kritische noot op te tekenen. Zo
luidt een enkele reactie dat de ouders niet of nauwelijks bij het project betrokken zijn
geweest. Gesuggereerd wordt om de ouders voor te lichten over het hoe en wat van de
lessen, en over de omgang met kinderen die in de problemen raken. Wellicht in samen
hang hiermee laat een ander weten dat het een goed idee zou zijn als ook de ouders
zouden kennismaken met de adoptie-agent. Misschien zou de adoptie-agent op de eer
ste ouderavond van groep 7 en 8 voorgesteld kunnen worden en zelf iets kunnen vertel
len over schooladoptie, aldus deze ouder. Tenslotte had in één geval een les een onbe
doeld effect, in de zin dat het kind er volgens de ouder angstig van werd. Die uitwer
king vond uiteraard weinig waardering.

4.2.4 Toekomstig gedrag ten aanzien van de politie

Eén van de achterliggende gedachten van het schooladoptieproject is dat de afstand tus
sen de buurt en de politie, wordt verkleind. Dit idee vindt - wat betreft de ouders - in
betrekkelijk beperkte mate ondersteuning in de uitkomsten. Dat blijkt uit de reacties op
de vraag of ouders nu gemakkelijker (dan voor het schooladoptieproject) naar de politie
zouden stappen in geval van vragen en/of problemen. Minder dan één op de vijf ouders
(veertien ouders) antwoordt volmondig ‘ja’ op deze vraag. Voor de meesten maakt het
geen verschil en één op de tien weet het eenvoudigweg niet (respectievelijk 56 en acht
ouders).
Indien zij contact met de politie zouden moeten opnemen dan zou ruwweg tweederde
van de ouders naar het politiebureau gaan (54 ouders). De adoptie-agent komt als twee
de uit de bus (één op de zes; twaalf ouders) en de wijkagent als nummer drie (zes
ouders). Een aantal ouders specificeert hun antwoord verder met de kanttekening dat zij
eventueel via de school naar de politie zouden gaan, via het politiebureau naar de adop
tie-agent, of zowel contact met de adoptie-agent als het politiebureau zouden opnemen.
Deze uitkomsten kunnen wel enigszins worden gerelativeerd. Het doet immers wat naïef
aan te verwachten dat twee of drie jaar schooladoptielessen meetbare veranderingen
zullen opleveren inzake de (hypothetische) handelwijze van de ouders van de leerlingen.
De veronderstelling dat de meeste ouders in geval van werkelijke moeilijkheden sowieso
al naar de politie toe zouden gaan ligt voor de hand. Het gegeven dat dan de meesten
naar het politiebureau zouden gaan - en niet naar de adoptie-agent - illustreert deze
gedachtengang nog maar eens. Vanuit deze optiek kan het als winst worden beschouwd
dat een aantal ouders ook de adoptie-agent tot de opties rekent.

4.3 Samenva#ing

Het onderzoek laat zien dat de leerlingen het schooladoptieproject in hoge mate waar
deren. Zij beoordelen de lessen als leuk en leerzaam, met name die over vuurwerk,
drugs, alcohol en vandalisme. Wel geven zij te kennen dat de lessen wat hen betreft nog
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kunnen worden verbeterd in de zin van wat meer actie, interactie en uitbreiding van het
beeldmateriaal. De effectiviteit van de lessen lijkt ook verhoogd te worden door in te
spelen op de belevingswereld van de leerlingen. Als de adoptie-agent in de wijk woont
of werkt waar ook de kinderen wonen, kunnen zij samen gebeurtenissen ophalen die in
hun eigen leefomgeving hebben plaats gevonden. Dit verhoogt ook het buitenschoolse
contact tussen beide partijen. Als de leerling en de adoptie-agent elkaar op straat zien
groeten zij elkaar en maken ze geregeld een praatje. De adoptie-agent wordt erg
gewaardeerd door de leerlingen. Ze vinden hem leuk en aardig en de communicatie tus
sen de adoptie-agent en zijn leerlingen verloopt goed. Ongeveer 40% van de leerlingen
geeft te kennen dat zij een minder positief oordeel over de politie hadden toen zij nog
geen les kregen van een adoptie-agent. De overigen hadden vaak al een positief beeld
over de politie. Driekwart van de leerlingen denkt nu eerder naar de politie toe te gaan
als er iets aan de hand is. Bekendheid met de adoptie-agent en het toegenomen vertrou
wen in de politie spelen hierbij een grote rol. Veel kinderen voelen zich door de school
adoptielessen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Driekwart van hen zouden zich
schamen als de adoptie-agent hen op normoverschrijdend gedrag zou betrappen. Ruim
de helft van de leerlingen ziet hun adoptie-agent als gezagsdrager maar ook als ‘vriend
in het blauw’. Het merendeel der leerlingen (75%) praat regelmatig of soms met hun
ouders over schooladoptie.
Op drie van de vier scholen heeft 90 â 1 00% van de ouders die de vragenlijst ingevuld
hebben wel eens gehoord van het schooladoptieproject, op één school slechts 40%.
Driekwart van deze ouders weten wie de adoptie-agent is, een kwart van deze groep
heeft wel eens met hem gesproken. Bijna alle ouders zijn voorstander van het schoolad
optieproject; de kinderen leren volgens hen veel over normen en waarden, over de
gevolgen van ongeoorloofd gedrag. Voorts krijgen de leerlingen naar de mening van
hun ouders een realistisch en positief beeld van de politie en raken zij met de politie
vertrouwd. Bovendien heeft voorlichting door de politie volgens de ouders meer effect
dan hun eigen waarschuwingen. Vrijwel alle ouders vinden het dan ook een goed idee
om de schooladoptielessen op het voorgezet onderwijs te continueren.
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5 Docenten en directie

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews met de leraren van groep 7 en
8 in de vier geselecteerde scholen weergegeven. Tevens komt de visie van de schooldi
recteuren aan de orde. De docenten en de directeuren zijn individueel geïnterviewd. Als
eerste worden de opinies en ondervindingen van de docenten inzake schooladoptie
behandeld. Daarna worden de ideeln, wensen en verwachtingen van de schooldirecteu
ren beschreven.

5.1 De docenten over schooladoptie

5.1.1 De schooladoplielessen

De geïnterviewde docenten zijn zonder uitzondering zeer te spreken over het school
adoptieproject. Volgens hen sluiten de onderwerpen die tijdens de lessen aan de orde
komen goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen, zowel qua themakeuze als
wat betreft inhoud. De interactiviteit, het feit dat de kinderen actief bij de lessen worden
betrokken en dat zij worden geconfronteerd met (negatieve) gevolgen van ongeoorloofd
gedrag worden door het merendeel der leerkrachten genoemd als sterke punten van het
programma. De grootste kracht van schooladoptie ligt volgens de docenten echter in de
combinatie van lesgeven - de onderwerpen, normen- en waardenoverdracht, het aange
ven van grenzen - en het persoonlijk contact met een vertegenwoordiger van de politie.
ëOp het moment dat de adoptie-agent zijn gezicht laat zien willen de kinderen best van
alles tegen hem vertellen, dat is belangrijk en bepaalde kennis, besef van normen en
waarden blijft dan wel hangen. Alleen maar lessen geven is heel droog en zonder per
soonlijk contact houdt het ook op bij die les.i De leerlingen blijken het bovendien inte
ressant te vinden om een politieagent te horen vertellen over zijn werk, maar - zo zegt
EÈn van de docenten - ze merken tegelijkertijd dat hij ook een gewoon mens is. juist de
combinatie kennis - persoonlijk contact beschouwen de leerkrachten dan ook als het
meest instrumenteel waar het de preventie van overlast en criminaliteit betreft. Het
samengaan van wederzijdse persoonlijke bekendheid tussen leerlingen en adoptie-agent
en de kennis over de negatieve gevolgen heeft een afschrikwekkende werking ten aan
zien van regelovertredend gedrag.
De docenten stellen diverse malen dat het belangrijk is bepaalde onderwerpen van het
schooladoptieproject, zoals drugs, alcohol en vandalisme, te herhalen opdat de kennis
niet wordt vergeten. Een enkeling is van oordeel dat de frequentie van de schooladoptie
lessen omhoog zou kunnen of dat sommige onderwerpen uitgebreider behandeld zou
den kunnen worden. De meeste docenten geven te kennen dat zij in hun eigen lessen
sowieso terugkomen op veel van de behandelde onderwerpen. Dikwijls wordt de
betreffende schooladoptieles als aangrijpingspunt gebruikt of wordt daaraan gerefe
reerd. ‘Eigenlijk ben je dagelijks bezig met normen en waarden, wat wel en niet mag.’
Het positieve oordeel over schooladoptie en het belang van herhaling komt tot uiting in
de bevinding dat alle docenten het zinnig vinden om de schooladoptielessen voort te
zetten in het voortgezet onderwijs. Eén van de leerkrachten verklaarde desgevraagd:
‘Op die leeftijd begint groepsdruk een grote rol te spelen, de jongeren moeten zich
(opnieuw) een plaats in de groep veroveren. Zij moeten meedoen om erbij te horen, hoe
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ga je daarmee om? Als de [schooladoptie-] onderwerpen doorgaan op het Voortgezet
onderwijs zul je meer bereiken dan wanneer het project zoals nu stopt na de lagere
school. Het blijft nog even hangen maar daarna zijn de kinderen het weer vergeten. Het
zijn hier toch de 1 5-1 6 jarigen die de problemen veroorzaken’.

5.1.2 De adoptie-agenten

De docenten erkennen dat het voor adoptie-agenten geen sinecure is om voor een klas
te gaan staan en les te geven, omdat zij daartoe niet zijn opgeleid. Adoptie-agenten zijn
in het begin nogal gespannen. De leerkrachten zijn unaniem in hun oordeel dat de
impact en de effectiviteit van de schooladoptielessen in hoge mate afhangt van de per
soonlijkheid van de adoptie-agent. ‘Als je als adoptie-agent geen orde kan houden in de
klas dan heb je buiten de school ook geen autoriteit.’ De agenten moeten een balans
vinden tussen vriendelijkheid en gezag.
Uit de interviews blijkt dat er over de verzorging van de lessen licht uiteenlopende opi
nies heersen. Over het algemeen vinden de docenten het een goede zaak dat de lessen
door politiefunctionarissen worden gegeven. EEn leerkracht is - hoewel hij het lesgeven
ook een taak van de politie vindt - van mening dat de lessen ook wel door personen van
andere buitenschoolse organisaties verzorgd zouden kunnen worden, zoals het maat
schappelijk werk. Een ander suggereert om de docent zelf de schooladoptieles te laten
geven en daarbij de politiefuntionaris zijn verhaal over de praktijksituatie te laten vertel
len. Dan zouden de lessen wat minder onrustig verlopen. De adoptie-agent moet in
ieder geval wel in uniform op school komen, zo meent een derde, dan zijn zij herken
baar voor de rest van de school. Bovendien zullen de leerlingen dan de adoptie-agent
gemakkelijker met de politie als Organisatie associëren.
Sommige docenten laten weten dat het voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie
met de leerlingen belangrijk is dat die steeds met dezelfde agent te maken krijgen. EEn
andere leerkracht ziet er vooral voordeel in om de wijkagent als adoptie-agent te laten
optreden. EEn van de voordelen is dat hij geen volslagen onbekende is voor de leerlin
gen bij de aanvang van de lessenserie, waardoor er relatief snel een intensief wederzijds
contact met de leerlingen zal ontstaan. Een ander voordeel, aldus deze docent, is dat de
gedachte dat de adoptie-agent je op straat in de gaten houdt preventief effect sorteert;
de leerlingen hoeven niet bang voor hem te zijn, ze kennen hem immers van school,
maar tegelijkertijd weten zij wat er kan gebeuren als de adoptie-agent hen kattekwaad
ziet uithalen.

5.1.3 De leerlingen en de ouders

Leetlingen

Over het geheel genomen zijn de leerlingen volgens de docenten behoorlijk enthousiast
over de lessen. EEn leerkracht tekent daarbij aan dat dit wel bijzonder mag heten omdat
‘ze namelijk heel weinig leuk vinden’. De docenten denken dat de leerlingen een ander -

positiever - beeld over de politie hebben gekregen door de schooladoptielessen, als zij
niet al positief over de politie dachten. De bijstelling zou met name een gevolg zijn van
een toegenomen begrip wat betreft het politiewerk: ‘ze beseffen nu dat de politie wel
meer doet dan alleen maar boeven vangen’. De positieve beeldvorming over de adoptie
agent strekt zich volgens de docenten dus uit naar de politie als geheel. Wel merkt een
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docent hierbij op dat het beeld over de politie waarschijnlijk minder rooskleurig zal wor
den als de kinderen in de puberteit komen, maar volgens hem zullen ze zich altijd cou
lanter opstellen tegenover hun eigen adoptie-agent. Twee docenten denken dat de kin
deren een zodanige band met de adoptie-agent hebben ontwikkeld, dat ze zich ook echt
zullen schamen als ze later door hun adoptie-agent worden betrapt op regeloverschrij
dend gedrag. De lessen hebben naar de mening van de docenten eveneens een drempel
verlagende werking, in de zin dat de leerlingen gemakkelijk met de adoptie-agent pra
ten en meer vertrouwen in de politie hebben ontwikkeld. Daardoor zullen de leerlingen,
volgens enkele docenten, sneller beslissen om contact te zoeken met de adoptie-agent
wanneer zich problemen voordoen. Hierbij is het een groot voordeel dat de adoptie-
agent de kinderen persoonlijk kent en daardoor al iets af weet van hun persoonlijke
situatie.

Oudets
Uit de antwoorden van de docenten op vragen daaromtrent kan worden opgemaakt dat
de informatievoorziening inzake het schooladoptieproject naar de ouders betrekkelijk
beperkt is. Op drie van de vier scholen is tijdens een ouder- dan wel informatieavond
meegedeeld dat het project schooladoptie wordt uitgevoerd. Voor zover bekend is daar
bij in één geval een adoptie-agent aanwezig geweest om uitleg te geven.
Voorts wordt incidenteel over schooladoptie geschreven in de schoolkrant en/of wordt
het project genoemd in de schoolgids. Op één van de scholen zijn de ouders, zo menen
de betreffende leerkrachten, veelal op de hoogte van het project omdat de kinderen
schooladoptie-lesmateriaal mee naar huis (mogen) nemen. Deze docenten zeggen van
de ouders vernomen te hebben dat die het belangrijk vinden dat het project plaatsvindt
en dat zij er positief tegenover staan. Op één school melden de geinterviewde docenten
dat de ouders weinig betrokken zijn bij de school en dientengevolge ook bij het project.
De ouders zouden wel moeten weten van bestaan van het project, zeker is echter dit
niet. Een ouderavond om de ouders met schooladoptie en de adoptie-agent(en) te laten
kennismaken is op deze school nog niet georganiseerd. De docenten geven te kennen
dat het huns inziens goed zou zijn de ouders er vanaf de start van het project nauwer
bij te betrekken.

5.1.4 De invloed van schooladoptie op de docenten zelf

De docenten geven aan dat hun beeldvorming over de politie niet veranderd is. Ook vin
den zij het moeilijk om de toename in de bespreekbaarheid van het v5ôrkomen van cri
minaliteit op school toe te schrijven aan het schooladoptieproject. Volgens hen is dit een
ontwikkeling die de laatste jaren sowieso al op gang kwam. Wel is het voor de docenten
makkelijker geworden om de hulp van de politie te vragen, er is volgens hen zeker spra
ke van een drempelverlaging. Vooral als het om de leerlingen van de school gaat zouden
de docenten naar eigen zeggen sneller naar de adoptie-agent gaan, want: êje hebt toch
het idee dat hij het beste weet waar je over praat omdat hij hier op school rondloopti,
êhet vertrouwen in hem is toch veel groter geworden sinds dat hij hier regelmatig op
school les geeftL Drie docenten geven aan dat het al meerdere malen is voorgekomen
dat ze met de adoptie-agent contact hebben gehad over oud-leerlingen. In geval van
problemen kan de docent veelal de nodige achtergrondinformatie verstrekken. De adop
tie-agent is door de geregelde contacten met de school na verloop van tijd ook voor
andere zaken een voorname schakel gaan vormen naar de politie. Voor de school is dit
geregelde persoonlijke contact met een vertegenwoordiger van de politie van belang,
ongeacht of dat nu steeds dezelfde persoon is.
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5.2 De schooldirectie over schooladoptie

5.2.1 Relatie school - politie

Voordat het schooladoptieproject startte kwam voorlichting op de scholen door buiten
staanders slechts beperkt voor, aldus de geïnterviewde directeuren. Op twee van de vier
scholen werd incidenteel door de politie, de schoolarts en het RIAGG les gegeven. De
door de politie verzorgde lessen betroffen - afhankelijk van de school - de onderwerpen
verkeer, vandalisme, vuurwerk en drugs.
Toen de diverse scholen werden benaderd door de politie met de vraag of zij mee wil
den doen aan het schooladoptieproject hebben zij alle vrijwel direct positief gereageerd.
In alle gevallen heeft er minimaal één kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen de
adoptie-agent, de directie en de docenten. Daarin wordt uitleg gegeven over de frequen
tie, vorm en inhoud van de lessen. Dikwijls worden in dat gesprek ook al een aantal
data voor schooladoptielessen gekozen.
Uit de interviews kan worden opgemaakt dat de participatie in het project vooral gemo
tiveerd is vanuit de optiek dat de school deel uitmaakt van de maatschappij - waarvan
ook de politie een onderdeel vormt - en dat normen en waarden de leerlingen niet alleen
door de school kunnen worden bijgebracht. Twee schoolhoofden merken op dat zij het
eigenlijk als een taak van de politie beschouwen om een dergelijk project te doen. ‘De
politie heeft met al die zaken van doen in de samenleving, ze kennen de achtergrond
van de onderwerpen omdat ze er constant mee te maken hebben en er gaat een preven
tieve werking van uit. Ook de bekendheid van de politie op school vind ik een goede
zaak.’ De schooladoptielessen zijn zeer welkom, hoewel een enkele directeur opmerkt
dat zij ook veel tijd kosten. Erkend wordt evenwel dat ëhet er niet zo van zou komeni
als de lessen door de docent gegeven zouden (moeten) worden. Bovendien, ëals een
agent op school komt om les te geven, geeft dat toch extra gewicht aan de lessen. De
leraar zouhet kwalitatief beter kunnen, maar zomn agent heeft veel meer uitstraling,
zeker ook omdat hij bij zaken buiten de school betrokken isi. Voor de docenten is het
een voordeel dat zij naderhand kunnen refereren aan hetgeen de adoptie-agent heeft
gezegd. Metname waar het moeilijke onderwerpen betreft is het, volgens EEn der direc
teuren, voor sommige leerkrachten ëbest fijni dat zij daarop niet persoonlijk kunnen
worden aangesproken. De docenten worden zelf vaak ook wijzer van de schooladoptie
lessen en krijgen daarnaast betere contacten met de politie.

5.2.2 De adoptie-agent

Op de helft van de scholen zijn er bij de start van schooladoptie enige aan loopproble
men geweest. Deze hingen vooral samen met planning aan de zijde van de politie.
Momenteel verloopt het project zonder strubbelingen. Evenals de docenten zijn de direc
teuren van oordeel dat veel afhangt van de persoonlijkheid van de adoptie-agenten en
van de wijze waarop de adoptie-agent invulling geeft aan schooladoptie. Erkend wordt
dat het geen professionele leerkrachten zijn. Aan het gegeven dat zij politiemensen zijn
kunnen zij enig gezag ontlenen en - zo luidt het oordeel - ëook al zijn zij geen leer
krachten, het heeft zo zijn eigen charme, want ze doen het op hun eigen manieri.Uit de
interviews blijkt voorts dat een vertrouwensband tussen de leerlingen, de docenten en
de directeur enerzijds en de adoptie-agent anderzijds in beginsel betrekkelijk snel kan
groeien. Van het feit dat er ook nauwere contacten met de politie als Organisatie ont
staan - op institutioneel niveau dus - en van de mogelijke voordelen daarvan geeft men
zich veelal pas in een later stadium rekenschap. Eén directeur beschrijft hoe de hand-en
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spandiensten waartoe ‘zijn’ adoptie-agent bereid is van pas kunnen komen. ‘Er is bij
voorbeeld een ruit ingegooid, dan wil je een proces-verbaal laten maken. Je zit dan zo
twee uur op het bureau, dus vraag je aan de adoptie-agent of hij het even wil doen. En
bovendien zegt hij: “ik zal het wel eens in de gaten houden tijdens het weekend, ik heb
toch dienst”. Nou, dat werkt natuurlijk alleen maar versterkend.’ In hoeverre één en
ander gebeurt hangt af van de individuele adoptie-agent.
Uit één interview blijkt dat het betrokken schoolhoofd meent dat, hoewel niet essentieel
voor het project, het meerwaarde heeft als de adoptie-agent ook in de buurt woonten/of
werkt. Het contact tussen de school en de adoptie-agent is beter, hij kan gemakkelijk
opgeroepen worden ëin geval van een akkefietje zoals een vechtpartiji. Ook het contact
tussen de adoptie-agent en de leerlingen zou beter zijn omdat hij al bekend is bij de
meesten van hen op het moment dat hij als adoptie-agent bij de school start. Een ande
re directeur tekent hierbij aan dat hij liever niet ziet dat de wijkagent de functie van
adoptie-agent toebedeeld krijgt. Als reden hiervoor geeft hij aan dat deze functionaris
autoritair moet kunnen optreden buiten op straat en zijn aandacht dient te verdelen
over alle scholen in de wijk. Lesgeven op EEn school en de vriendschappelijke omgang
met de leerlingen zouden zijn taakuitoefening bemoeilijken.

5.2.3 Ervaringen met en opvattingen over schooladopfie

Evenals de docenten beamen alle directeuren dat het schooladoptieproject in hoge mate
steunt op de combinatie van het lesgeven en de persoonlijke contacten die ontstaan tus
sen de leerlingen en de adoptie-agent. In veel interviews komt het adagium ‘kennen en
gekend worden’ om de hoek kijken: ‘ik vind dat de kracht van het project gelegen is in
het feit dat de kinderen zien dat de man die voor de klas staat en de man buiten in het
uniform dezelfde persoon is die staat voor een aantal zaken in de samenleving, dat als
je buiten op straat iets flikt, ze het de volgende dag op school ook weten, daar gaat een
enorme preventieve werking van uit. Kinderen worden uit de anonimiteit gehaald’.
Uit de gesprekken wordt tevens duidelijk dat de directeuren het schooladoptieproject en
de adoptie-agenten bijzonder zijn gaan waarderen. Eén van hen is van mening dat het
op iedere school beleid zou moeten zijn dat de politie enige lessen verzorgt. Een ander
vertelt dat het project op zijn school meer inhoudt dan hij er oorspronkelijk van had
verwacht. Het betreft niet louter een lessenserie die positief kan uitwerken voor de leer
lingen, maar het project bleek zowel voor hemzelf als de rest van de school ook waarde
vol. De adoptie-agent biedt hulp waar nodig en besteedt zo nodig ook aandacht aan
andere groepen dan ‘zijn eigen’ klassen. Een kritische noot valt te horen van een ander
schoolhoofd. Deze wenst dat de ouders van de leerlingen nauwer bij het project betrok
ken worden. Dit betreft overigens de school waarvan ook de docenten een dergelijke
wens reeds kenbaar maakten (zie paragraaf 5.1.3). Op de andere scholen zijn de ouders
volgens de directeuren voldoende op de hoogte van het schooladoptieproject door infor
matie op ouderavonden en in schoolgidsen.
De geinterviewde directeuren zijn ervan overtuigd dat door middel van de schooladop
tielessen ‘een stukje normen en waarden’ wordt overgebracht op de leerlingen. Moeilijke
onderwerpen worden bespreekbaar gemaakt, positieve kanten en risico’s worden expli
ciet belicht en er wordt benadrukt dat je je aan afspraken moet houden om goed te kun
nen samenleven. De verwachting wordt uitgesproken dat de leerlingen daardoor ‘eerder
iets zullen laten of er beter over zullen nadenken’. Eén directeur hoopt dat schooladop
tie met name voor de leerlingen uit probleemgezinnen een deel van de opvoeding kan
invullen: ‘de kinderen horen dat er toch ook andere visies zijn dan die van thuis en ze
spreken er elkaar ook op aan zo van: weet je nog wat de adoptie-agent zei?’
Hoewel twee van de vier directeuren te kennen geven dat van crimineel gedrag geen of
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nauwelijks sprake is, zijn zij wel alle vier de mening toegedaan dat vroegtijdige signale
ring - zowel door de school zelf als door de politie - van regeloverschrijdend gedrag een
goede zaak is. EEn directeur noemt twee voorbeelden van diefstallen gepleegd door
leerlingen. EEn affaire werd door de adoptie-agent zelf afgewikkeld, wat bijzonder werd
gewaardeerd. In het kader van de tweede zaak hebben de school en de politie samen de
ouders benaderd, hetgeen volgens deze directeur veel meer impact had dan wanneer hij
de ouders alleen benaderd zou hebben. Overigens stellen allen dat, wanneer de situatie
dat vereist, er (eventueel naast de politie en de ouders) zeker andere hulpverleningin
stanties ingeschakeld zouden worden.
Volgens de directeuren zijn er door de schooladoptielessen stevige banden ontstaan tus
sen de leerlingen en de adoptie-agent. Op de scholen waar de politie reeds incidenteel
aanwezig was om bijvoorbeeld verkeersles te geven zijn de contacten verbeterd en
geïntensiveerd door schooladoptie, aldus de directeuren. ‘De kinderen zien de politie
gewoon op school rondlopen, daar vinden ze niks geks aan, ze praten heel gemakkelijk
met hem, vragen hem ook bij allerlei activiteiten.’ Als gevolg van schooladoptie hebben
de leerlingen volgens de geïnterviewden een positiever en helderder beeld gekregen van
de politie en het politiewerk. De enige twijfel, uitgesproken door één van de schoolhoof
den, is of dit ook geldt voor de gehele politie-organisatie. Gehoopt wordt dat de leerlin
gen eerder naar de politie toe zullen gaan wanneer zij problemen hebben of zaken te
melden hebben.
Resumerend mag worden geconcludeerd dat de geïnterviewde directeuren zeer tevreden
zijn met het verloop van het schooladoptieproject op hun scholen. Afgaande op het oor
deel van deze schoolhoofden worden de doelstellingen van schooladoptie voor een aan
zienlijk deel gerealiseerd.Drie van de vier bevraagde schoolhoofden denken zonder
meer dat het goed zou zijn schooladoptie voort te zetten op de middelbare school, al
was het alleen maar om te blijven aangeven dat er grenzen zijn waaraan men zich moet
houden. Door één van hen wordt wel aangetekend dat schooladoptie wellicht alleen in
de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs zou moeten plaatsvinden om ‘het
effect van het belerende vingertje’ in de hogere groepen te vermijden. De vierde onder
vraagde uit enige twijfels en vraagt zich af of de leerlingen zich niet juist zullen gaan
afzetten tegen de adoptie-agenten, niet zozeer vanwege zijn persoon maar meer omdat
ze zich op een bepaalde leeftijd tegen iedereen (willen) afzetten.

5.3 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de docenten en de directeuren van de vier geselecteerde basisscho
len aan het woord geweest. De directies van de scholen geven aan dat participatie in het
schooladoptieproject vooral gemotiveerd is vanuit de optiek dat de politie net als de
school deel uitmaakt van de maatschappij en dat normen en waarden niet alleen door
de school aan de kinderen kunnen worden bijgebracht. Zowel de directeuren als de
docenten zijn erg te spreken over het schooladoptieproject. De grootste kracht van het
project is volgens hen de combinatie van lesgeven en het persoonlijk contact met een
politieagent. De kennis over normen en waarden en de negatieve gevolgen van ongeoor
loofd gedrag, in combinatie met het principe ëkennen en gekend wordeni wat ertoe leidt
dat kinderen uit de anonimiteit worden gehaald, werkt volgens hen preventief voor wat
betreft crimineel gedrag.
De mate van succes van het schooladoptieproject is volgens beide partijen echter wel
tamelijk afhankelijk van de persoonlijkheid van de adoptie-agent. De docenten en de
directeuren stellen dat het belangrijk is om de onderwerpen uit de lessenserie regelma
tig te herhalen. Bijna allemaal zijn zij er dan ook voorstander van om schooladoptie
voort te zetten op de middelbare school. Volgens beide respondentgroepen krijgen de
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leerlingen door het project meer begrip voor het politiewerk, waardoor zij een positiever
beeld over de politie krijgen. De lessen hebben volgens hen ook een drempelverlagende
werking met als gevolg dat de leerlingen eerder contact zullen zoeken met de adoptie
agent wanneer zich problemen voordoen. Een groot voordeel hierbij is dat de adoptie
agent hen reeds persoonlijk kent. Ditzelfde geldt voor de contacten van de docenten en
de directie met de adoptie-agent. Het is voor hen gemakkelijker geworden om de hulp
van de politie in te schakelen, vooral als het om hun eigen (oud)leerlingen gaat. ‘Het is
vertrouwder en de adoptie-agent weet tenminste waar je over praat.’
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6 Samenvatting en conclusies

Het eerste gedeelte van dit afsluitende hoofdstuk bestaat uit een samenvatting van de
onderzoeksresultaten. In aansluiting daarop wordt nagegaan wat de antwoorden zijn op
de in het eerste hoofdstuk geformuleerde onderzoeksvragen. Vervolgens wordt geanaly
seerd waar zich de belangrijkste knelpunten voordoen in het schooladoptieproces. In
deze sectie wordt eveneens een aantal conclusies getrokken en worden enkele aanbeve
lingen gedaan.

6.1 Samenvatting

Dit rapport betreft een inventarisatie en procesevaluatie van (de implementatie van) het
schooladoptieproject in de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Schooladoptie houdt in dat
scholen door de politie worden ‘geadopteerd’. Zogenaamde ‘adoptie-agenten’ verzorgen
een serie van circa 1 0-1 4 lessen over verschillende onderwerpen. Deze lessen zijn
bestemd voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Onderwerpen die aan de orde
komen zijn onder andere de politie, vandalisme, vermogenscriminaliteit en discrimina
tie. De doelstellingen van het schooladoptieproject zijn kennisoverdracht, het bijbrengen
van normen en waarden aan de betreffende leerlingen, het vroegtijdig signaleren van
crimineel gedrag en normvervaging en het hierbij betrekken van hulpverlening, school
en ouders. Ook wordt gestreefd naar een positief beeld over de politie en naar betere
contacten van de politie met de leerlingen, hun ouders en de buurtbewoners.
De centrale probleemstelling in de evaluatie luidt: wat behelzen en waartoe leiden de
activiteiten van de adoptie-agenten binnen en buiten de schooladoptielessen, en wat
zijn de ervaringen en verwachtingen op dit punt bij degenen die bi] schooladoptie
betrokken zijn? Om deze informatie te achterhalen zijn vier qua urbanisatieniveau uit
eenlopende politiedistricten in de regio Rotterdam-Rijnmond geselecteerd. In deze dis
tricten is telkens een school uitgekozen waar het project volgens de leiding van school-
adoptie relatief succesvol geïmplementeerd is. Dit was noodzakelijk omdat een belang
rijk deel van het onderzoek betrekking heeft op de persoonlijke contacten (tussen de
adoptie-agenten en de betrokkenen van de scholen) die worden opgebouwd buiten de
lessen; dit betreft het zogenaamde ‘adoptie-gedeelte’ van het project. Van zulke contac
ten is niet of nauwelijks sprake wanneer het project net is gestart of nog niet wil vlot
ten.
Het feit dat een selectie van scholen is bekeken beperkt het onderzoek minder dan men
in eerste instantie wellicht zou verwachten. Uit de gesprekken met de projectleiding
blijkt namelijk dat de factoren die bepalen of het project met succes wordt ingevoerd -

zoals de persoonlijkheid van de adoptie-agent, ruimte om de schooladoptie-activiteiten
in te passen in het reguliere politiewerk, etcetera - ook de hoofdrol spelen bij een niet
succesvolle implementatie. Anders gezegd, of de invoering van schooladoptie lukt dan
wel mislukt hangt af van dezelfde factoren; er zijn geen elementen aan te wijzen die
specifiek verantwoordelijk zijn voor alleen het slagen of niet slagen van de implementa
tie van schooladoptie. In andere opzichten is de reikwijdte van het onderzoek wel rela
tief beperkt, zowel inhoudelijk als wat betreft generaliseerbaarheid van de resultaten.
Uitspraken zijn mogelijk over bijvoorbeeld de kennis over en de ervaringen met school
adoptie en de attitude ten opzichte van de politie van diverse betrokken partijen. Het
onderzoek omvatte geen effectmeting; naar de uitwerking van schooladoptie in de zin
van eventuele gedragsveranderingen bij de leerlingen of preventieve effecten is dus niet
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gekeken. Verder zijn de bevindingen niet representatief voor de stand van zaken in het
schooladoptieproject als geheel. Wel vormen zij een indicatie voor de uitwerking van
schooladoptie wanneer het project verhoudingsgewijs - dat wil zeggen rekening hou
dend met de omstandigheden waarmee de school te maken heeft - adequaat wordt
geïmplementeerd. Hetzelfde geldt voor de factoren die als voorwaarden dienen voor het
bereiken van deze resultaten.
In de vier districten zijn allereerst de betreffende districts- en/of basiseenheidcoördina
toren van het project geïnterviewd. Daarnaast zijn de adoptie-agenten die de lessen op
de scholen verzorgen, de directies van de scholen, en de docenten en leerlingen van
groep 7 en 8 bevraagd naar hun opvattingen inzake schooladoptie. De ouders van de
leerlingen is een korte vragenlijst voorgelegd. Tenslotte is een aantal medewerkers van
de Haitbureaus met wie de politie ten behoeve van het schooladoptieproject samen
werkt gevraagd naar hun mening over het project.
Wat betreft de voorwaarden die voor het goede verloop van het schooladoptieproject
nodig zijn is uit de gesprekken met de verschillende politiefunctionarissen duidelijk dat
om te beginnen de politiële basiseenheid achter het project moet staan. Wil schooladop
tie van de grond komen dan zullen de daarvoor vereiste werkzaamheden ingepast moe
ten worden in het reguliere politiewerk. Factoren als werkdruk onder het politieperso
neel en het groeiend aantal schooladoptiescholen en -lessen leiden her en der tot pro
blemen bij het vinden van adoptie-agenten. Bovendien houden sommige adoptie-agen
ten het na twee tot drie jaar voor gezien of worden zij na verloop van tijd overgeplaatst
in verband met functieverandering. De bovengenoemde factoren zijn eveneens van
invloed op het buitenschools contact tussen de adoptie-agent en de leerlingen. Zowel de
coördinatoren als de adoptie-agenten en de schooldirecties zijn van mening dat activitei
ten in de wijk, zoals surveillances en contacten met de buurt, belangrijk zijn in het
kader van schooladoptie. Door niet alleen binnen maar ook buiten de school contact te
onderhouden met de leerlingen en de overige bewoners van de wijk leren de betrokke
nen elkaar persoonlijk kennen; het ‘adoptie’deel van het project komt dan beter uit de
verf. Kinderen worden zo, ook in hun vrije tijd, uit de anonimiteit gehaald. Door de
werkdruk en de uitbreiding van het schooladoptieproject komen de adoptie-agenten
echter weinig toe aan dergelijke activiteiten in de buurt van hun school. De grootscha
ligheid van de schooladoptie en de werkdruk binnen het korps kunnen ook tot proble
men leiden in de samenwerking met andere organisaties ten behoeve van het schoolad
optieproject. Adoptie-agenten maken soms te laat afspraken met de Halt-medewerkers
voor hun gezamenlijk verzorgde Halt-les. De continuïteit van de samenwerking loopt
gevaar omdat deze mensen elkaar door de omvang van het project niet persoonlijk ken
nen. Daarnaast schiet de personeelscapaciteit van de Halt-bureaus in sommige gevallen
tekort omdat er tegenwoordig zoveel scholen meedoen aan schooladoptie.
Samenwerking levert voor beide partijen echter wel een meerwaarde op door de uitwis
seling van deskundigheid en materiaal en de wederzijdse bekendheid met de organisa
ties. In de aanloop van het project kregen de participerende scholen ook te maken met
de niet altijd optimale afstemming binnen de politieorganisatie. Volgens de directie en
de docenten verliep de planning van de lessen aan de zijde van de politie niet altijd zon
der strubbelingen. Momenteel is dit euvel op de onderzochte scholen echter verholpen;
er worden goede afspraken gemaakt en nagekomen en de schooldirecties en docenten
zijn erg te spreken over het schooladoptieproject. Volgens hen is de combinatie van les
geven en persoonlijk contact met de adoptie-agent de grootste kracht van het project.
Sommigen beschouwen het lesgeven als een zwak punt; de agenten zijn daartoe immers
niet opgeleid. Anderen nuanceren dit door te stellen dat de adoptie-agent voldoende
gezag onder de leerlingen geniet om voor de klas te kunnen staan en dat de lessen hun
eigen charme hebben juist omdat de agenten op hun eigen manier lesgeven. Wel zijn
allen het erover eens dat de effectiviteit van de lessen in hoge mate samenhangt met de
persoonlijkheid van de agent. Deze moet een balans vinden tussen vriendelijkheid en
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gezag. De adoptie-agenten zelf vinden het erg leuk om les te geven. Volgens hen zou
het lesmateriaal wat visueler en minder theoretisch mogen zijn; nog meer ondersteu
nend materiaal en praktische oefeningen zijn dan ook welkom. Ook de leerlingen geven
aan dat zij meer (inter)actie en uitbreiding van het beeldmateriaal op prijs zouden stel
len. De effectiviteit van de lessen lijkt verhoogd te worden door gericht in te spelen op
de belevingswereld van de leerlingen. Zowel de betrokken politiefunctionarissen als de
directies en de docenten van de onderzochte scholen zijn van mening dat actieve parti
cipatie van de docent tijdens de lessen en een selectieve herhaling van de meest rele
vante onderwerpen tijdens reguliere lessen positief bijdragen aan het effect van de les
senserie. Ook de contacten tussen de adoptie-agent en de leerlingen, hun ouders en de
school waren onderwerp van onderzoek. Zowel in als buiten de lessen vormt het contact
met de leerlingen voor de adoptie-agenten de meerwaarde van het schooladoptieproject.
De adoptie-agent en de leerlingen leren elkaar kennen, en er onstaat onderling begrip en
respect. Vooral de buitenschoolse activiteiten zoals het bijwonen van een sportdag of
een afscheidsavond, het meegaan op schoolreis, het organiseren van excursies in het
kader van een schooladoptieles en de contacten op straat tijdens surveillances en in hun
vrije tijd resulteren in een gemoedelijke omgang tussen beide partijen en een wederzijd
se waardering. De kinderen worden opener tegenover de agent en geven soms ook
informatie over regeloverschrijdende activiteiten in de buurt.De relatie met de docenten
en de directie is over het algemeen meer institutioneel van aard. Informatie-uitwisseling
over (oud)leerlingen en drempelverlaging bij vragen om hulp aan de politie worden als
de belangrijkste resultaten van deze contacten beschouwd. Alleen als de directeur of
docent en de adoptie-agent ook buiten het project veel persoonlijk contact met elkaar
hebben, ontstaan wederzijdse diensten waarbij de personen niet zonder meer inwissel
baar zijn zonder verlies aan vertrouwen en openheid.
De contacten tussen de adoptie-agent en de ouders zouden volgens de ondervraagde
partijen geïntensiveerd kunnen worden. Voorlichtingsavonden over het project in aanwe
zigheid van de adoptie-agent zouden een middel hiertoe kunnen zijn. In de praktijk
blijkt intensivering van deze contacten wegens tijdsgebrek en de geringe betrokkenheid
van sommige ouders bij de school echter moeilijk haalbaar.
Bij alle respondenten zijn de effecten die het schooladoptieproject volgens hen heeft ter
sprake gekomen. De coördinatoren, schooldirecties, docenten en de ouders van de kin
deren zijn van mening dat de lessen een positieve bijdrage leveren aan de opvoeding
van kinderen. In de lessen wordt een ‘stukje’ normen en waarden overgebracht, worden
moeilijke onderwerpen bespreekbaar gemaakt, worden de negatieve gevolgen van crimi
neel en normafwijkend gedrag zichtbaar gemaakt en wordt benadrukt dat je je aan
afspraken moet houden om goed te kunnen samenleven. Vooral de adoptie-agenten rela
tiveren hun aandeel in de opvoeding; een uurtje les in de maand kan volgens hen
slechts een beperkt effect hebben.
Deze opvatting komt aardig overeen met de meningen van de coördinatoren, schooldi
recties en docenten. Deze partijen spreken weliswaar de hoop uit dat de lessen effect
hebben op het daadwerkelijke gedrag van de kinderen, maar laten tegelijkertijd merken
dat het van weinig realisme getuigt dit (op lange termijn) te verwachten. De meeste bij
schooladoptie betrokkenen pleiten voor voortzetting van het project op de middelbare
school. De leerlingen zelf zijn erg enthousiast over de lessen. Naar eigen zeggen vinden
zij de lessen leuk, leerzaam en interessant; ook op de middelbare school zouden zij wel
af en toe les willen hebben van een agent. Hun ouders zijn eveneens voorstander van
continuering van het schooladoptieproject op de middelbare school.
Vervolgens is alle betrokkenen gevraagd naar het effect van schooladoptie op de beeld
vorming over de politie. De coördinatoren, adoptie-agenten, docenten, schooldirecteuren
en ouders zijn van opvatting dat de leerlingen meer inzicht in en begrip voor het politie
werk hebben gekregen. Bovendien zorgen de adoptie-agenten door hun aanwezigheid
op school voor een positief imago van de politie. Hierdoor ontstaan betere contacten
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tussen de adoptie-agent en de leerlingen, docenten en directie van de scholen. De leer
lingen vinden hun adoptie-agent leuk, goed en/of aardig. Bijna de helft van de leerlingen
zegt dat het schooladoptieproject bij hen een ander, positiever beeld over de politie
heeft bewerkstelligd. Tenslotte is aan de betreffende politiefunctionarissen en aan de
docenten en directeuren gevraagd of zij van oordeel zijn dat het schooladoptieproject
een positief effect heeft op de vroegtijdige signalering van crimineel en/of normafwij
kend gedrag bij de leerlingen. De respondenten zijn het erover eens dat de adoptie-
agent zelf niet zozeer eerder signaleert maar de school hierbij helpt en zorgt voor een
drempelverlaging bij de hulpvraag aan de politie. Sommige coördinatoren van het pro
ject vinden deze signalering ook geen taak van de politie, andere coördinatoren vinden
dit wel, maar vragen zich af wat de politie na de signalering nu eigenlijk aan kan van
gen. Feit is wel dat driekwart van de leerlingen zelf aangeeft nu eerder naar de politie te
gaan als er problemen zijn. Bij de ouders die de vragenlijst beantwoordden is deze frac
tie bijna een vijfde.

6.2 Conclusies

6.2.1 Vragen en antwoorden

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat het onderzoek draait om de kernvraag: wat doen de
adoptie-agenten, wat levert dat op en wat vinden de bij schooladoptie betrokkenen daar
zoal van? Wie die betrokkenen zijn werd gespecificeerd in een aantal subvragen. Het
betreft de coördinatoren van het schooladoptieproject bij de politie, de adoptie-agenten,
de leerlingen, de ouders van de leerlingen, en de docenten en de schooldirecteuren. In
het onderstaande worden de onderzoeksvragen eerst kort beantwoord. Vervolgens
wordt het schooladoptieproject vanaf een wat grotere afstand beschouwd en beoor
deeld.
Over de eerste onderzoeksvraag, de bezigheden van de adoptie-agenten in het kader
van schooladoptie, kan het volgende worden geconcludeerd. De adoptie-agenten richten
zich met name op het geven van de lessen; in het kader van de Halt-les vindt er samen
werking plaats met de bureaus Halt. De meeste contacten met de leerlingen hebben
plaats in enigerlei schoolverband: hetzij binnen de lessen hetzij tijdens schoolactivitei
ten buiten de school, zoals bijvoorbeeld een sportdag waaraan de adoptie-agenten mee
doen of buitenschoolse activiteiten in het kader van schooladoptie, zoals bijvoorbeeld
een bezoek aan het politiebureau. De adoptie-agenten hebben ook wel leerlingcontacten
die niet in relatie tot schoolactiviteiten staan. Afhankelijk van de grootte van de gemeen
te en de locatie waar de adoptie-agent zelf woont ontmoeten de adoptie-agenten naar
eigen zeggen de helft tot drie kwart van de schooladoptieleerlingen wel eens buiten de
school op straat. Meestal groeten zij elkaar dan, soms wordt er een praatje aange
knoopt. Voorts onderhouden de adoptie-agenten contacten met de docenten en school-
directie. Contacten met de ouders van de leerlingen komen slechts sporadisch voor.
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat over het algemeen iedereen die met het
schooladoptieproject in aanraking is gekomen enthousiast is, zowel over de inhoud van
het programma als over de wijze waarop de adoptie-agenten het programma in praktijk
brengen. Daarmee zijn de onderzoeksvragen 2, 4, 5 (eerste deel) en 7 met betrekking
tot het oordeel van de betrokken partijen over schooladoptie eenvoudig beantwoord.
De vragen naar de ervaringen met en, zo men wil, het rendement van schooladoptie ver
eisen een iets uitvoeriger antwoord. De adoptie-agenten hameren in de eerste plaats op
‘kennen en gekend worden’. De districts- en basiseenheidcoördinatoren zien de winst
met name in een positieve bijdrage aan de opvoeding van de kinderen; de adoptie-agen
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ten benadrukken dit aspect overigens eveneens. Via de schooladoptielessen krijgen de
leerlingen normen, waarden en grenzen aangereikt. De impliciete gedachtengang is dat
het risico dat zij dan vervallen tot regeloverschrijdend gedrag wordt verkleind. Zoals uit
eengezet in hoofdstuk 1 en 2 is deze veronderstelde preventieve werking van schoolad
optie geen onderwerp van onderzoek geweest. Ook zouden de adoptie-agenten proble
men bij leerlingen vroegtijdig signaleren. Deze signalering is mogelijk doordat de adop
tie-agenten een vertrouwensband opbouwen met de school en de leerlingen. Ofschoon
het onderzoek uitwijst dat er zeker een bepaalde relatie wordt opgebouwd, zijn er wei
nig concrete gevallen van vroegtijdige signalering voorhanden. Als laatste wordt het -

volgens de politiecoördinatoren en adoptie-agenten - voor de adoptie-agenten gemakke
lijker leerlingen op straat aan te spreken op hun gedrag. De partijen kennen elkaar
immers. Hoewel gemiddeld gezien meer dan de helft van de leerlingen zegt de adoptie-
agent ‘wel eens’ buiten schooltijd op straat zien - hetgeen redelijk strookt met de schat
tingen van de adoptie-agenten zelf - blijken deze contacten in het algemeen het niveau
van een groet van herkenning niet te ontstijgen. De leerlingen vinden schooladoptie nut
tig om de bredere kijk die zij krijgen op de politie en politiewerk, vanwege de richtlijnen
over de beste handelswijze in diverse omstandigheden, en om de informatie over de
gevolgen van bepaald gedrag. Iets minder dan de helft van de leerlingen geeft te ken
nen dat zij positiever zijn gaan aankijken tegen de politie. Bij de overigen is het politie-
imago niet gewijzigd; dat was al positief. Driekwart van de leerlingen zou nu makkelij
ker naar de politie gaan bij moeilijkheden. Maar de meesten zouden het niet per sé
nodig vinden met de adoptie-agent te spreken, omdat naar hun mening de politie je
toch wel helpt. Tweederde van de leerlingen zegt thuis wel eens iets over schooladoptie
te vertellen.
Van de ouders die reageerden op de vragenlijst - circa de helft van het totaal - was
gemiddeld meer dan driekwart op de hoogte van het bestaan van schooladoptie. Dit
niveau lag op school D overigens aanzienlijk lager (minder dan de helft van de ouders)
dan op de andere scholen. Vrijwel alle ouders hadden er via hun kinderen van gehoord;
een kwart was (ook) via ouderavonden geïnformeerd. Wat dit laatste aangaat komt ook
uit de gesprekken met de docenten naar voren dat de informatievoorziening over
schooladoptie via ouderavonden nogal beperkt is. Aangenomen mag verder worden dat
een groot deel van degenen die de vragenlijst niet invulden waarschijnlijk niet afwisten
van het schooladoptieprogramma. Al met al lijkt schooladoptie nog (te) weinig bekend
heid te genieten onder de ouders van de leerlingen. De ouders die van schooladoptie op
de hoogte waren, wisten in de meeste gevallen ook wie de adoptie-agent was. Maar
slechts een enkeling van hen heeft de adoptie-agent wel eens op school of op straat
zien rondlopen of met hem gesproken. De ouders staan vooral positief tegenover
schooladoptie vanwege de informatieve, normatieve, preventieve en socialiserende kan
ten van het programma. Ook denken zij dat het effectiever is wanneer een politieagent
dergelijke informatie verschaft dan wanneer zij dat zelf doen. Velen menen dat hun kin
deren nu een positiever en beter beeld van de politie hebben. Het schooladoptiepro
gramma heeft bij de ouders nauwelijks effect voor wat betreft de afstand tussen hen en
de politie. Slechts enkelen erkennen dat zij nu wat gemakkelijker of eerder contact met
de politie zouden zoeken dan v55r de implementatie van schooladoptie.De docenten
vinden dat de kracht van schooladoptie vooral ligt in de combinatie van het lesgeven en
het directe contact met een vertegenwoordiger van de politie. Zij verwachten dat dit
preventieve effecten heeft op het gebied van criminaliteit. Zij tekenen wel aan dat het
effect van de lessen erg afhangt van de adoptie-agent. Ook benadrukken zij dat het
belangrijk is de schooladoptie-onderwerpen te herhalen. Vanuit die visie zijn zij dan ook
voorstander van het continueren van schooladoptie in het voortgezet onderwijs. Voor
henzelf heeft schooladoptie een drempelverlaging tot gevolg gehad. Vooral als het leer
lingen van de eigen school betreft zouden zij gemakkelijker naar de politie, i.c. de adop
tie-agent gaan voor hulp. De schooldirecteuren hebben veel waardering voor het school
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adoptieproject en de adoptie-agenten. De waardering voor de adoptie-agenten komt
voor een deel voort uit de ervaring dat deze zich veelal niet beperken tot het lesgeven
(hetgeen eigenlijk door de directeuren werd verwacht) maar ook op andere momenten
beschikbaar zijn om hulp te bieden. Ook de schooldirecteuren beschouwen de combina
tie lesgeven - persoonlijk contact als de essentie van het project. Vroegtijdige signale
ring van probleemgedrag, hoewel daar slechts incidentele ervaringen mee zijn, wordt
als een goede zaak gezien. De schooldirecteuren zijn, net als de docenten, van mening
dat het schooladoptieprogramma een preventieve werking heeft inzake criminaliteit. Zij
oordelen dat professionele docenten weliswaar beter lesgeven, maar dat het laten ver
zorgen van lessen door de adoptie-agent ontegenzeggelijk voordelen heeft. De laatste
heeft wegens zijn praktijkervaring extra gewicht. Ook de docenten zelf hebben baat bij
de adoptielessen, zowel wat betreft de inhoud van de behandelde onderwerpen, als wat
betreft de nauwere banden met de politie. Er onstaat ook vertrouwen tussen de adoptie-
agent enerzijds en de schooldirectie en leerlingen anderzijds. Eén en ander verschilt wel
per adoptie-agent. Het besef dat deze vertrouwensband met een individuele agent ook
de school en de politie als instellingen dichter bij elkaar brengt, breekt meestal pas later
door. Ten slotte menen de directeuren dat voortzetting van schooladoptie op de middel
bare school aanbeveling verdient.

6.2.2 Doelen von schooladoptie en knelpunten in het proces

Ondanks de uitgesproken positieve ervaringen met schooladoptie van de betrokkenen is
het toch niet alles goud wat er blinkt. Om duidelijk te maken waar zich mogelijk knel
punten (kunnen gaan) voordoen wordt uitgegaan van een ander perspectief dan de
onderzoeksvragen. Het (ver)eenvoudig(d)e schema hieronder vormt daarbij het startpunt
(schema 1). In het diagram zijn de impliciete ideeën en doelen (zie hoofstuk 1) zoals die
in het oorspronkelijke beleidsplan naar voren komen als achtergrondgedachten gehan
teerd. De verbindingspijlen geven de volgorde en richting van de gebeurtenissen binnen
het schooladoptieproces aan. Om de zaak niet nodeloos ingewikkeld te maken zijn niet
alle denkbare pijlen in het schema weergegeven.
Het schema laat zien dat het schooladoptieproces uit een aantal opeenvolgende fasen
bestaat. Tevens blijkt nu dat er een temporele volgorde zit in de doelstellingen van het
schooladoptieproject (zie hoofdstuk 1). Sommige doelstellingen fungeren als conditie
voor wat daarna komt. Zo is bijvoorbeeld een positief beeld over de politie voorwaarde
voor het ontstaan van een goede relatie tussen de adoptie-agenten en de leerlingen.
Wordt een doelstelling niet of ten dele gerealiseerd, dan is het moeilijk de volgende
schakel in de keten te bereiken.
Wanneer wij de bevindingen van het onderzoek projecteren op dit schema, dan luidt de
slotsom dat doelstelling 1: ‘bijdragen aan de opvoeding van kinderen, hen conditioneren
goede dingen te doen,’ wordt verwezenlijkt.9 Ook het derde voornemen: ‘de jongeren
een positiever imago over de politie geven, in nauwer contact met hen komen,’ lijkt over
het algemeen te worden bereikt. In het eerste hoofdstuk is reeds aangegeven dat de
vierde doelstelling: ‘schooladoptie uitbreiden binnen de regio Rotterdam-Rijnmond en
naar andere politieregio’s’, voor wat Rotterdam-Rijnmond betreft bij de aanvang van het
onderzoek al was gerealiseerd. De projectleiding van schooladoptie is druk doende het
project elders in het land te implementeren. De belangstelling is groot; inmiddels doen

[9] Dit wil overigens niet zeggen dat de kinderen zich in de praktijk nu ook werkelijk beter gedragen,
bijvoorbeeld dat zij minder regeloverschrijdend gedrag tentoonspreiden
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twintig van de vijfentwintig politieregio’s in Nederland mee aan het schooladoptiepro
ject. Blijft over doelstelling 2: ‘Het vroegtijdig signaleren van crimineel gedrag en norm
vervaging bij deze jongeren en het hierbij betrekken van hulpverlening, school en
ouders’.

Schema 1: stroomdiagram schooladoptieproces

5. Nauwe contacten tussen
adoptie-agent 6.
en leerlingen,

docenten, directie

Contact adoptie-agent
met ouders

7. Bevorderen
positief gedrag,

criminaliteitspreventie

In het schema raakt deze doelstelling aan de fasen 5 en 6. Geconcludeerd moet worden
dat - vooralsnog - schooladoptie nauwelijks of niet voorbij fase 5 is geraakt. Het motto
‘kennen en gekend worden’ wordt gerealiseerd wat betreft de docenten, directie en de
leerlingen. In andere opzichten is zelfs fase 5 nog niet volledig bereikt. Zo stellen de
buitenschoolse contacten van de adoptie-agenten met de leerlingen over het algemeen
inhoudelijk betrekkelijk weinig voor en zijn de contacten met ouders vrijwel non-exis
tent. Als daarbij in overweging wordt genomen dat het onderzoek gericht was op
scholen waar schooladoptie volgens de projectleiding adequaat was geïmplementeerd
en bevredigend verloopt, lijkt het voorlopig niet in de rede te liggen dat fase 6 zal wor
den verwezenlijkt op de manier waarin dat in de verwachting lag. Hezelfde geldt voor
fase 7.
De vraag is nu ôf en in hoeverre de huidige werkwijze aanpassing behoeft, zodat fase 5
en de daaropvolgende stadia wel (volledig kunnen) worden bereikt. Kan schooladoptie
volstaan met zich ‘kennen en gekend worden’ ten doel te stellen - welk doel zoals
gezegd voor een aanzienlijk deel wordt gerealiseerd - of is het zinnig er extra energie in
te steken teneinde de andere oogmerken te’bereiken?

Overdracht kennis,
normen en waarden,
gevolgen van gedrag

“Kennen
en gekend worden
“Meer vertrouwen

Vroegtijdige signalering
normafwijkend en/of

crimineel gedrag
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Wat betreft vroegtijdige signalering en het inschakelen van hulp kan de vraag worden
gesteld of de adoptie-agenten wel vaak genoeg op de scholen of in de wijk zijn om deze
taak te kunnen vervullen - nog even afgezien van de bevinding dat fase 5 nog slechts
gedeeltelijk is bereikt. Een andere kwestie is of de adoptie-agenten wel voldoende door
drongen zijn van het feit dat vroegtijdige signalering tot hun takenpakket behoort. En
ten derde is het de vraag of adoptie-agenten weten wat zij moeten doen en waar zij
steun kunnen zoeken wanneer zij op het spoor komen van problemen bij leerlingen.
In dit verband is de kwestie adoptie-agent - wijkagent actueel. Het onderzoek heeft uit
gewezen dat de wijkagent gewoonlijk niet als adoptie-agent fungeert. Wijkagenten heb
ben het volgens eigen zeggen te druk, aldus de geïnterviewde coördinatoren. Enkele
respondenten vinden het geen goed idee dat een wijkagent aan één school extra aan
dacht geeft; hij dient zijn aandacht te verdelen over alle scholen in de wijk. Daarnaast
zijn sommige respondenten van mening dat de wijkagent aan autoriteit verliest in de
wijk als hij via de lessen een nauwe relatie opbouwt met de kinderen. Toch kunnen er
ook voordelen zitten aan het inzetten van een wijkagent als adoptie-agent. Er is meer
gelegenheid om buitenschoolse contacten met de leerlingen op te bouwen, en met
name de contacten met de ouders (en de overige buurtbewoners) zullen frequenter
voorkomen dan nu het geval is. Verwacht mag worden dat daarmee de kans groeit dat
zo’n wijk- annex adoptie-agent bijtijds op de hoogte raakt van bijvoorbeeld regelover
schrijdend gedrag bij kinderen. Ondanks de tegenargumenten lijkt het dus de moeite
waard de inzet van wijkagenten als adoptie-agenten te heroverwegen. Daarmee zou fase
6 meer dan nu het geval is worden bereikt; ook het in zicht komen van fase 7 is dan
waarschijnlijker. Mocht de inzet van wijkagenten als adoptie-agent niet haalbaar blijken,
dan kan overwogen worden de contacten in het kader van schooladoptie tussen beide
functionarissen een meer structureel karakter te geven.
Anderzijds is het niet onaannemelijk dat ook het huidige schooladoptie-regime enige
preventieve effecten sorteert. Immers, de redenering dat het risico op ontsporen kleiner
is onder leerlingen die weet hebben van (de zin van) normen en waarden en van de
gevolgen van bepaald gedrag dan onder leerlingen die dergelijke kennis ontberen, klinkt
niet geheel onlogisch. In het schema kan dus een directe pijl worden getrokken van fase
2 naar fase 7. Hierbij moet echter wel in ogenschouw worden genomen dat uit de litera
tuur (Baas, 1 997) blijkt dat de effecten van soortgelijke projecten als schooladoptie vaak
op kennisniveau blijken steken. Veranderingen in attitude, maar vooral in gedrag alleen
ten gevolge van informatieverstrekking vallen op lange termijn nauwelijks te verwach
ten. Daarnaast is een pijl van fase 5 naar fase 7 mogelijk: wanneer alle partijen (school-
directie, docenten, politie, ouders, leerlingen) elkaar kennen en regelmatig contact heb
ben, dan zal er ook sprake zijn van meer (informele) sociale controle. Daarmee wordt de
kans op ontdekking van regeloverschrijdend gedrag vergroot. Naar verwacht mag wor
den zal dit preventief werken ten aanzien van dit soort gedrag.
Er zou zelfs kunnen worden gespeculeerd dat schooladoptie in de bestaande vorm ver
houdingsgewijs veel effect sorteert op scholen in bijvoorbeeld probleemcumulatiegebie
den, althans wanneer het project daar goed is geïmplementeerd. Leerlingen van dergelij
ke scholen weten wellicht minder over de gevolgen van de gedragingen die in het kader
van schooladoptie aan de orde komen en over de normen en waarden die in samenhang
met bepaald gedrag van belang zijn dan leerlingen van bijvoorbeeld scholen in midden
klassewijken. Dat zou betekenen dat de eerstgenoemde groep relatief gezien meer nieu
we inzichten aangereikt krijgt dan de laatstgenoemde; in dit geval zou de kans op atti
tude- en gedragswijziging bij leerlingen in achterstandssituaties groter zijn dan bij kin
deren in minder problematische omstandigheden.
Kortom, de tijd lijkt gekomen om een bewuste en weloverwogen keuze te maken tussen
het voortzetten van schooladoptie in de bestaande vorm, dan wel het aanbrengen van
wijzigingen met het oog op de versterking van de aspecten vroegtijdige signalering en
criminaliteitspreventie. De eerste optie lijkt op dit moment de voorkeur te verdienen. Bij
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deze keuze spelen de overwegingen die in de volgende paragraaf worden behandeld
eveneens een rol van betekenis.

6.2.3 Overwegingen van andere aard

Het doorlichten van schooladoptie aan de hand van het proces of de uitvoeringskant,
geeft een redelijk inzicht in de sterke en minder sterke kanten van het project.
Hierboven is aangegeven dat wij voortzetting van schooladoptie in de huidige gestalte
prefereren. Deze voorkeur is tevens ingegeven door andere dan de in de voorgaande
sectie aangekaarte proces-factoren. In de context van schooladoptie kunnen namelijk
ook allerlei vragen worden gesteld ten aanzien van de dimensies haalbaarheid en rende
ment. Wat dit aangaat worden hierna de volgende onderwerpen kort aangestipt:

1. De essentie van schooladoptie
2. De rol van de politie
3. De lessenserie
4. De uitbreiding van het schooladoptieproject

Op grond van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat schooladoptie in de kern
draait om ‘kennen en gekend worden’. Voor de leerlingen gaat het ook om ‘weten (hoe
de wereld in elkaar zit)’, in de zin van ‘kennis hebben van’. De signalerings- en preven
tiedoelen hangen er een beetje bij: zij worden niet zozeer bereikt via gerichte activitei
ten maar vormen veeleer afgeleiden van de eerdere resultaten in de procesketen. De
eerstgenoemde punten worden voldoende gerealiseerd en, zoals uiteengezet, daarmee
wellicht ook enige preventie. Te bewijzen valt dit echter niet.
De politie speelt een hoofdrol in schooladoptie; de adoptie-agenten valt veel waardering
ten deel. Desalniettemin is de vraag gerechtvaardigd of de Organisatie van schooladop
tie niet nogal risicovol is. Het project leunt geheel op deze ene instantie, de politie.
Mocht de politie-organisatie, door wat voor omstandigheden dan ook, minder of geen
tijd en/of capaciteit meer beschikbaar kunnen stellen voor schooladoptie, dan komt het
voortbestaan van het project in gevaar. In dit licht verdient het aanbeveling de samen
werking tussen het schooladoptieproject en Halt, de GGD en mogelijke andere instellin
gen te intensiveren en wellicht te formaliseren. Zo zouden twee lessen over bijvoorbeeld
Halt, vandalisme, vuurwerk of diefstal standaard in samenwerking met of door bureau
Halt verzorgd kunnen worden. Eén van de lessen over alcohol, gokken of drugs kan met
medewerking van of door de GGD worden gegeven. Eveneens zouden bijvoorbeeld bus-
maatschappijen of de Nederlandse Spoorwegen een rol kunnen spelen bij de les over
openbaar vervoer.
Afgezien van een reductie van het risico voor wat betreft de continuïteit van schoolad
optie heeft een samenwerkingsverband waarschijnlijk nog andere voordelen voor de
partners (inclusief de school), zoals meer informatie-uitwisseling. De adoptie-agenten en
de school kunnen in geval van problemen leerlingen makkelijker verwijzen naar één van
de participerende instellingen. Uiteraard dient er daarbij wel voldoende ruimte over te
blijven voor de adoptie-agent om op school aanwezig te zijn. Hij dient toch minimaal
vier â vijf maal per jaar aan dezelfde groep les te geven. Zijn aanwezigheid maakt het
immers mogelijk de beeldvorming over de politie te veranderen en een goed contact op
te bouwen met de leerlingen, de docenten en de schooldîrectie. Dit is in onze optiek een
goede zaak, die naadloos aansluit op het concept van de wijkgebonden politiezorg,
community policing en dergelijke.
In de serie schooladoptielessen wordt een scala aan onderwerpen aan de orde gesteld.
Uit het literatuuronderzoek van Baas (zie hoofdstuk 1) blijkt evenwel dat in het alge
meen de grootste effecten worden bereikt door een beperkt aantal onderwerpen uitge
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breid te belichten. Herhaling is een belangrijke factor in het proces. Uit het onderzoek
bleek voorts dat de leerlingen de schooladoptïelessen waarin interactiviteit een voor
naam element vormt in het bijzonder op prijs stellen. Het advies luidt dan ook om de
lessenserie nogmaals kritisch te (laten) analyseren: kan er een selectie van noodzakelijke
relevante onderwerpen worden gemaakt, is de vorm die de lessen hebben optimaal,
welke lessen kunnen worden verzorgd door de eventuele partners, hoe kunnen de
docenten de schooladoptie-onderwerpen inpassen in de structuur van de reguliere les
sen, enzovoorts.
De uitbouw van het schooladoptieproject kan in tweeërlei zin worden opgevat, te weten
zowel geografisch als ‘verticaal’, dat wil zeggen naar het voortgezet onderwijs. Wat
betreft de geografische uitbreiding - die grote vormen begint aan te nemen - speelt de
vraag wederom in hoeverre de politie bereid en in staat is blijvend te voorzien in adop
tie-agenten. De vraag naar het rendement is op dit punt interessanter. In de voorgaande
paragraaf is de gedachtengang uiteengezet dat schooladoptie misschien wel meer resul
taten bewerkstelligt op scholen in achterstandsgebieden dan op ‘modale’ scholen. Als
deze denkwijze hout snijdt dan is het de vraag of het niet zinvol is de groei van school-
adoptie te sturen voor wat betreft (het type) scholen waar het project het eerst wordt
geïmplementeerd. Dat zou tegelijkertijd een ontlasting voor de politie kunnen beteke
nen.
De verticale uitbreiding van schooladoptie ten slotte wordt door het merendeel van de
betrokkenen als wenselijk gezien. Dit zou een aanzienlijke extra belasting voor de poli
tie betekenen en verdient alleen al daarom een serieuze afweging van de voors en
tegens. Als hiervoor gekozen wordt, dan verdient het aanbeveling dat een bestaand en
goed geëvalueerd lespakket wordt gebruikt. Dit pakket moet zonder problemen kunnen
worden geïntegreerd in de bestaande lessen en structuren.
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The police at school:
school adoption in Ro#erdam-Rijnmond

School adoption implies that the police teach a dozen lessons on topics such as the poli
ce, property crime and discrimination to 1 0-1 2 year old students in elementary school.
The program objectives are dissemination of information and of norms and values, reali
zing a positive police image, early signaling of offending behavior and improved con
tacts with students, parents and neighborhood contact. The study focuses on the adop
tion police officers’ activities as well as on the opinions of the other parties involved in
the adoption project. Four schools which participate in the Rotterdam-Rijnmond adop
tion project have been studied.
The research findings show that the lessons make up an important part of the police
officers’ school activities. The officers involved like the school adoption program very
much. They agree that their students learn a great deal through the adoption lessons,
but at the same time they put the behavioral impact of the program into perspective.
School directors, teachers, students and their parents alike are all very appreciative of
the program. They think the program is educationally valuable. In general terms, the
adoption program appears to have changed the view of the police in a positive way in
these parties. They would like to see the project extended to the first grades of high
school. However, as yet the program goals of early signaling of offending behavior and
intensified out-of-school contacts have hardly been attained. Considering the effort that
the police has to put into keeping the school adoption program going as it is, it is
questionable whether these objectives are within reach.Both would require the adoption
officer to spend significantly more time at school and in the neighborhood. Inasmuch as
the police has problems finding officers for school adoption in its current setup, it
seems unlikely that this will happen any time soon. A possible solution could be to par
tially reallocate the local neighborhood police officer for school adoption. This, however,
is often not possible because they have too much other business that requires their
attention.
The comprehensive conclusion is that the school adoption project should focus on those
aims which are currently actually achieved. These appear to constitute the core of the
program. Moreover, they are prerequisites for more ambitious objectives such as the
detection of early offending and intensified out-of-school contacts. The project had bet
ter not strain itself by trying to accomplish challenging goals which might endanger the
whole project, though. After all, the police play a crucial role: 1f they give in the project
would probably collapse. In order to secure the future of school adoption, the project
management should therefore ask itself whether they should try to find project partners
to take part of the project burden off their shoulders. Even without this consideration
the question can be raised to what extent the police should be involved a project like
school adoption. Independent of this, frequent police presence at school is a matter
worth continuing. The work bad that school adoption brings abong might be reduced by
limiting the number of lessons in the program. This could be achieved by offering taylor
made lesson packages to individual schools. Another manner in which the amount of
work might be diminished is by prioritizing certain types of schools, so that, for instan
ce, schools in problem areas are first in line where it concerns implementing school
adoption. School adoption is expanding geographically as well as vertically. The
geographical aspect raises the question again whether the police can supply enough
adoption officers in the long run. Many see the vertical enlargement of the project, that
is the expansion to high schools, as desirable. As this would imply an extra burdening
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of the police, the pros and cons of this option need to be thoroughly considered. 1f the
choice would be positive, it would be advisable to use an existing and tested series of
lessons which can seamlessly be integrated into the educational program.
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Bijlage 2

Samenvatting aandachtspunten interviews

Coördinatoren schooladoptie bij de politie

1. Politiële districts-/basiseenheid en het schooladoptieproject
• aantal basiseen heden in het district
• aantal scholen in de basiseenheid/het district
• start deelname schooladoptie
• aantal deelnemende scholen in verloop van tijd

2. Rol en taken van de coördinatoren
• concrete taken van de coördinator met betrekking tot het schooladoptieproject
• inhoud van contacten met de scholen
• inhoud van contacten met de adoptie-agenten

3. Samenwerking met andere organisaties
• samenwerking met GGD, Halt en andere (hulpverlenings)organisaties
• meerwaarde van de samenwerking
• samenwerking ontstaan uit of voortgebouwd op reeds bestaand netwerk

4. Schooladoptieproject binnen het korps
• houding van basis en top, van ‘boevenvangers’ en ‘hulpverleners’ ten opzichte

van het schooladoptieproject
• invloed van werkdruk, wisselingen, reorganisatieplannen, invoering van

‘generale taakstelling’ en het wijkgebonden werken op het schooladoptieproject

5. Schooladoptieproject en de adoptie-agenten
• selectie van de adoptie-agenten
• invloed van leeftijd, functie, geslacht en beroepservaring van adoptie-agenten

op de uitvoering van het schooladoptieproject
• houding, motivatie, ervaringen van adoptie-agenten en invloed hiervan op de

uitvoering van het schooladoptieproject

6. Schooladoptieproject en de scholen
• houding, motivatie schooldirectie
• houding docent(en), belang van samenwerking

adoptie-agent docent
• houding leerlingen
• invloed van houding van direct betrokkenen, schoolkenmerken en omgeving

op welslagen van het schooladoptieproject
• invloed van het schooladoptieproject op bespreekbaar maken van criminaliteit

op school, signalering en begeleiding van daders/slachtoffers van criminaliteit
• institutionele contacten (school met politie)/ persoonlijke contacten (adoptie

agent met docent/schoolhoofd/leerling)
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7. Lesgeven en het persoonlijke contact tussen politie en leerlingen
•training (didactische vaardigheden) van de adoptie-agenten, aantal lessen,

inhoud van de lessen
• kennisoverdracht en persoonlijk contact (drempelverlaging, brug naar de

politie, ‘kennen en gekend worden’) tijdens de les en buiten de les, op school,
buiten de school

8. ‘Beleidsassumpties’
• in hoeverre worden de subdoelstellingen van het schooladoptieproject

gerealiseerd?
• hoe/waarom leidt de realisatie van de subdoelstellingen tot het bereiken van de

hoofddoelstelling?

9. Persoonlijke mening over het schooladoptieproject
• persoonlijke wensen en verwachtingen realisatie in de praktijk
• inpassing schooladoptieproject binnen reguliere taken van de politie
• sterke en zwakke punten van het project, de kracht van het project, wat kan er

(nog) worden verbeterd
• voortzetting schooladoptieproject op de middelbare school

Adoptie-agenten

1. Adoptie-agent persoonlijk
• aantal jaren als adoptie-agent, aantal scholen, welke groep(en)

2. De schooladoptie-lessen
• training in didactische vaardigheden
• ‘inhoudelijke’ training inzake de onderwerpen die in de schooladoptie-lessen

worden behandeld
• voorbereiding van de lessen
• mening over het lesgeven

3. Het schooladoptieproject binnen het korps
• overleg met collega’s over het schooladoptieproject (uitwisseling ervaringen,

informatie etcetera)
• rol van de districts en/of basiseenheidcoördinator
• invloed van werkdruk, wisselingen, reorganisatieplannen, invoering van

‘generale taakstelling’ en het wijkgebonden werk op het schooladoptieproject
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4. Contacten met school
• contact met de directie en de docenten: tijdstip, frequentie en inhoud van de

gesprekken en belang hiervan voor het welslagen van het schooladoptieproject
• samenwerking met de docent: aanwezigheid van de docent tijdens de les, mate

van actieve participatie, uitwisseling informatie over leerlingen en belang
hiervan voor het welslagen van het schooladoptieproject

• invloed van deze contacten (vertrouwensband) op bespreekbaar maken van
criminaliteit op school, signalering en begeleiding van daders/slachtoffers van
criminaliteit en de hulpvraag aan de politie

• institutionele contacten (school met politie)/ persoonlijke contacten (adoptie-
agent met docent/schoolhoofd/leerling)

5. Contacten met leerlingen
• kennisoverdracht en persoonlijk contact (drempelverlaging, brug naar de

politie, ‘kennen en gekend worden’) tijdens de les en buiten de les, op school,
buiten de school

• inhoud van het persoonlijk contact
• beeldvorming van leerlingen over de politie: invloed van lessen en persoonlijk

contact op de beeldvorming
• beperking (nieuwe) beeldvorming tot de adoptie-agent of uitbreiding naar

gehele politie

6. Contacten met ouders
• direct (persoonlijk) contact buiten schooltijd of indirect via leerlingen en de

school: ouderavonden, schoolkrant, verhalen van kinderen
• structurele samenwerking met ouders of andere wijkbewoners

7. Samenwerking met hulpverleningsorganisaties
• kennis over instanties in de omgeving voor verschillende problematieken
• zoeken naar (structurele) oplossingen als zich problemen voordoen

8. Contacten buiten schooltijd
• frequentie surveillance van de adoptie-agent in de wijk, omgeving van de

adoptie-school, aanspraak van leerlingen, ouders of andere wijkbewoners
• bezoek van ouders, docenten of schooldirectie aan politiebureau, expliciete

vraag naar hun adoptie-agent

9. ‘Beleidsassumpties’
• in hoeverre worden de subdoelstellingen van het schooladoptieproject

gerealiseerd?
• hoe/waarom leidt de realisatie van de subdoelstellingen tot het bereiken van de

hoofddoelstelling?
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1 0. Persoonlijke mening over het schooladoptieproject
• persoonlijke wensen en verwachtingen, realisatie in de praktijk
• inpassing schooladoptieproject binnen de reguliere taken van de politie
• sterke en zwakke punten van het project, de kracht van het project, wat kan er

(nog) worden verbeterd
• voortzetting schooladoptieproject op de middelbare school

Schooldirectie

1. Schooladoptieproject algemeen
• start deelname van school aan schooladoptie, aantal participerende groepen
• motivatie deelname schooladoptieproject
• vormgeving schooladoptieproject in de loop der tijd
• aanwezigheid op de school van een eigen coördinator of stuurgroep voor het

schooladoptieproject
• bestaan van criminaliteitspreventiebeleid of reglementering van gedragsregels

op school en de plaats van het schooladoptieproject hierin

2. Contacten met de coördinator schooladoptie van de politie
• verloop en inhoud contact tussen schooldirectie en coördinator van het

schooladoptieproject

3. Contacten met de adoptie-agent
• wisseling(en) adoptie-agent
• contact met de adoptie-agent: tijdstip, frequentie en inhoud van de gesprekken

en belang hiervan voor het welslagen van het schooladoptieproject
• frequentie en inhoud van contact met adoptie-agent buiten de lessen:

aanwezigheid van adoptie-agent op school tijdens surveillance, (telefonische)
gesprekken buiten schooltijd, bezoek(en) aan het politiebureau

• institutionele contacten (school met politie)! persoonlijke contacten (adoptie-
agent met docent/schoolhoofd/leerling)

4. Samenwerking met andere organisaties
• samenwerking met GGD, Halt en andere (hulpverlenings)organisaties
• inhoud en meerwaarde van deze samenwerking
• samenwerking ontstaan uit of voortgebouwd op een reeds bestaand contact

5. Contacten adoptie-agent met docent, leerlingen
• houding docent(en), belang van samenwerking adoptie-agent docent
• houding leerlingen
• invloed van leeftijd, functie, geslacht, beroepservaring, houding en motivatie van

adoptie-agent op de uitvoering van het schooladoptieproject
• invloed van de houding van de direct betrokkenen, schoolkenmerken

en omgeving op welslagen van het schooladoptieproject
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6. Lesgeven en het persoonlijk contact tussen politie en school, leerlingen
• didactische vaardigheden van de adoptie-agenten, aantal lessen, inhoud van de

lessen
• kennisoverdracht en persoonlijk contact (drempelverlaging, brug naar de

politie, ‘kennen en gekend worden’) tijdens de les en buiten de les, op school,
buiten de school

7. Beeldvorming van de school(directie) over de politie
• invloed van het contact met de adoptie-agent (vertrouwensband) op

bespreekbaar maken van criminaliteit op school (signalering en begeleiding van
daders/slachtoffers van criminaliteit en hulpvraag aan de politie)

• beperking (nieuwe) beeldvorming tot de adoptie-agent of uitbreiding naar
gehele politie

8. Contacten adoptie-agent met ouders
• direct (persoonlijk) contact buiten schooltijd of indirect via leerlingen en de

school: ouderavonden, schoolkrant, verhalen van kinderen
• structurele samenwerking met ouders of andere wijkbewoners ter preventie van

criminaliteit

9. ‘Beleidsassumpties’
• in hoeverre worden de subdoelstellingen van het schooladoptieproject

gerealiseerd?
• hoe/waarom leidt de realisatie van de subdoelstellingen tot het bereiken van de

hoofddoelstelling?

1 0. Persoonlijke mening over het schooladoptieproject
• persoonlijke wensen en verwachtingen, realisatie in de praktijk
• inpassing schooladoptieproject binnen reguliere taken van de politie
• sterke en zwakke punten van het project, de kracht van het project, wat kan er

(nog) worden verbeterd
• aansluiting van het schooladoptieproject bij het beleid, de wensen en behoeften

van de school
• voortzetting schooladoptieproject op de middelbare school

Docenten

1. Schooladoptieproject algemeen
• start deelname schooladoptieproject, welke groep
• ontwikkeling van het schooladoptieproject in de loop der tijd
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2. De schooladoptie-lessen
• mening over lesonderwerpen
• continuering van de lesonderwerpen door de docent in eigen lessen
• didactische vaardigheden, houding, motivatie van de adoptie-agent, invloed

hiervan (en van leeftijd, geslacht, beroepservaring) op het lesgeven en het
persoonlijk contact met de leerlingen

• aanwezigheid van de docent tijdens de lessen, mate van actieve participatie
• reactie leerlingen op het schooladoptieproject

3. Contacten en samenwerking met de adoptie-agent
• tijdstip, frequentie en inhoud van het contact met de adoptie-agent op school
• (wederzijdse) uitwisseling van informatie over leerlingen
• frequentie en inhoud van contact met adoptie-agent buiten de lessen:

aanwezigheid van adoptie-agent op school, (telefonische) gesprekken
buiten schooltijd, bezoek(en) aan het politiebureau

• institutionele contacten (school met politie)! persoonlijke contacten (adoptie-
agent met docent/schoolhoofd/leerling)

• invloed van deze contacten (vertrouwensband) op bespreekbaar maken van
criminaliteit op school, signalering en begeleiding van daders/slachtoffers van
criminaliteit en de hulpvraag aan de politie

4. Contacten met collega’s, directie
• overleg met collega’s en/of directeur over het schooladoptieproject

5. Beeldvorming over de politie
• verandering in beeldvorming van docent over de adoptie-agent en/of de politie
• verandering in beeldvorming van leerlingen over de adoptie-agent en/of de politie
• beperking (nieuwe) beeldvorming tot de adoptie-agent of uitbreiding naar

gehele politie 6. Contacten adoptie-agent met ouders
• direct (persoonlijk) contact buiten schooltijd of indirect via leerlingen en de

school: ouderavonden, schoolkrant, verhalen van kinderen

7. ‘Beleidsassumpties’
• in hoeverre worden de subdoelstellingen van het schooladoptieproject

gerealiseerd?
• hoe/waarom leidt de realisatie van de subdoelstellingen tot het bereiken van de

hoofddoelstelling?

8. Persoonlijke mening over het schooladoptieproject
• persoonlijke wensen en verwachtingen, realisatie in de praktijk
• inpassing schooladoptieproject binnen reguliere taken van de politie
• sterke en zwakke punten van het project, de kracht van het project, wat kan er

(nog) worden verbeterd
• aansluiting van het schooladoptieproject bij de wensen en behoeften van de docent
• voortzetting schooladoptieproject op de middelbare school
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Medewerkers van Bureau Halt

1. Het schooladoptieproject
• de inhoud van het schooladoptieproject (behandelde onderwerpen, welke

verzorgd door Halt)
• verhouding kennisoverdracht en persoonlijk contact
• inpassing schooladoptieproject binnen reguliere taken van de politie
• aansluiting van het schooladoptieproject op voorlichtingsaanbod inzake

criminaliteitspreventie in de regio
• draagvlak binnen de Halt-organisatie voor participatie in het schooladoptieproject
• sterke en zwakke punten van het project, de kracht van het project, wat kan er

(nog) worden verbeterd

2. Samenwerking met de politie
• persoonlijk contact met de coördinator en de adoptie-agent
• uitdieping bestaande contacten, voortbouwend op reeds bestaande

(persoonlijke/institutionele) contacten
• meerwaarde van samenwerking met politie ten behoeve van het

school adoptie project
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Vragenlijsten

Vragenlijst schooladoptie voor leerlingen

Ik ben een:
o jongen
o meisje

1. Ik vond het schooladoptieproject ‘Doe effe normaal’
o leuk
o niet leuk
Waarom?

2. Welke les vond je het leukst?

Waarom?

3. Welke les vond je het minst leuk?

Waarom?

4. Denk je dat het nuttig is dat de politie les komt geven op school?
Oja
o nee
Waarom?

5. Wat vind je van je adoptie-agent?
O leuk
O niet leuk
Waarom?
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6. Zie je de adoptie-agent wel eens buiten de school, bijvoorbeeld op straat?
o ja, vaak
o ja, soms
o nee, nooit --> ga verder met vraag $

7. Praatje dan wel eens met hem?
o ja, vaak
Oja, soms
o nee, nooit --> ga verder met vraag 8

Waar praten jullie dan over?

8. Hoe denk je over de politie?

Dacht je anders over de politie toen je nog geen les kreeg van een agent?
Oja
o nee
Waarom?

9. Zou je nu makkelijker naar de politie gaan als er iets aan de hand is?
Oja
o nee
Waarom?

10. Zou je dan liever naar jouw adoptie-agent gaan dan naar iemand anders van de
politie?
Oja
o nee
o maakt niet uit
Waarom?

11 . Stel: je wordt aangehouden door de politie en je moet mee naar het politiebureau,
hoe zou je het dan vinden als jouw adoptie-agent je daar zou zien?

Zou je dan graag met hem/haar willen praten?
Oja
O nee
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1 2. Praat je thuis met je ouders wel eens over het schooladoptieproject?
Oja
o nee
Wat vertel je dan?

1 3.Als je wat aan het project mocht veranderen, wat zou je dan veranderen?

1 4. Zou je volgend jaar ook weer af en toe les willen hebben van een adoptie-agent?
Oja
o nee

Vragenlijst schooladoptie voor ouders

1. In het schooladoptie-project geeft een politieagent les op school.
Heeft u wel eens van het schooladoptie-project gehoord?
O ja --> ga door naar vraag 2
O nee --> ga door naar vraag 1 5

2. Op welke wijze heeft u van het schooladoptie-project gehoord?
(meerdere antwoorden mogelijk)
op ouderavonden / via de schoolkrant / via uw kind(eren) /
via andere kinderen / via andere ouders /

anders, namelijk:

3. Agenten die les geven op school worden ook wel ‘adoptie-agenten’ genoemd.
Weet u van welke adoptie-agent uw kind les krijgt?
O ja --> ga door naar vraag 4
O nee --> ga door naar vraag 8

4. Weet u hoe deze adoptie-agent heet?

ja, namelijk / nee

5. Ziet u de adoptie-agent wel eens op school rondlopen?
ja, vaak / ja, af en toe / weinig / nee, nooit

6. Komt u de adoptie-agent wel eens op straat tegen?

ja, vaak / ja, af en toe / weinig / nee, nooit

7. Heeft u de adoptie-agent wel eens gesproken?
ja, vaak / ja, af en toe / weinig / nee, nooit

8. Wat vindt u ervan dat de politie regelmatig op school komt?
een goed idee / geen goed idee / geen mening
Waarom?
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9. Denkt u dat uw kind een ander beeld van de politie heeft gekregen door het
schooladoptie-project?
ja, positiever / ja, negatiever / ja, anders, namelijk:

/ nee / weet ik niet

1 0. Denkt u dat uw kind iets leert van het schooladoptie-project?
veel / redelijk wat / niet zo veel / weinig tot niets

11 .Wat is volgens u het belangrijkste dat uw kind leert van het schooladoptie-project?

1 2.Wat zou u ervan vinden als het schooladoptieproject ook in het Voortgezet onderwijs
werd gegeven?
een goed idee / geen goed idee / geen mening

1 3. Stel: uw kind raakt als slachtoffer of dader betrokken bij criminaliteit.
Zou u door het schooladoptie-project nu makkelijker naar de politie gaan?
ja / nee / maakt geen verschil / weet ik niet

]4.Als u naar de politie zou gaan, naar wie zou u dan toe gaan?
naar de adoptie-agent / naar de wijkagent / naar het politiebureau /
via school naar de politie / anders, namelijk:

/ weet ik niet

15. In welke groep zit uw kind?
groep 7 / groep 8

1 6. Deze vragenlijst is ingevuld door
vader / moeder / anders, namelijk

Eventuele opmerkingen of aanvullingen:
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