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Jong Geweld
Jongeren nemen in de samenle-
ving een bijzondere plaats in. Ze 
zijn de toekomst, maar als ze in de 
problemen komen of zorg nodig 
hebben, komen er heel diverse, 
maar vaak ook overgevoelige 
reacties vanuit media, politiek 
en publiek: van ‘kapoentjes’ over 
‘deug(t)-nieten’ tot ‘krapuul’. Is 
het nu zo erg gesteld met de 
jeugd van tegenwoordig of heeft 
de maatschappij een algemeen 
probleem met risicogedrag bij 
jongeren? Wanneer wordt een fe-
nomeen een probleem en wat zijn 
mogelijke oorzaken? Welke metho-
dieken zijn efficiënt bij preventie, 
aanpak en begeleiding? Welke 

voorzieningen en diensten in de 
jeugdhulp en het bredere werkveld 
hebben hierbij een opdracht? Op 
deze en meer vragen krijg je een 
antwoord tijdens het keuzetraject 
Jong Geweld.

In het multidisciplinaire keuzetra-
ject Jong Geweld ligt de focus op 
adolescentie, kwetsbare jonge-
ren, grensoverschrijdend gedrag 
en jeugddelinquentie. Heel wat 
fenomenen zijn eerder onschuldig 
van aard. Het is dan ook belangrijk 
dat welzijnswerkers duiding kunnen 
bieden aan ouders, leerkrachten, 
buurtbewoners en de media. Soms 
is er sprake van zogenaamde ‘har-
dekernjongeren’.  Maar vaak zijn het 

— Wil je er zijn voor jongeren en hun  
 context en mee helpen bouwen aan 
 een veranderend jeugdhulplandshap? 
 Dan is deze module zeker iets voor jou.



kwetsbare jongeren die deskundige 
ondersteuning, begeleiding, maar 
ook soms begrenzing nodig hebben. 
Professionals in de jeugdhulp en het 
onderwijs staan dan ook voor de 
opdracht om in een veranderend 
jeugdhulplandschap op basis van 
vertrouwen, respect en deskundig-
heid, er te zijn voor de jongere en zijn 
context, in te zetten op de krachten 
en mogelijkheden en hen de nodige 
perspectieven te bieden. Met het 
keuzetraject ‘Jong Geweld’ krijg je 
achtergronden en inzichten om met 
een kritische bril naar fenomenen 
en doelgroepen te kunnen kijken en 
ermee om te gaan.

Onderwijskundige aanpak
Naast theoretische denkkaders, 
inzichten en perspectieven uit 
de psychologie, criminologie, 
sociologie en pedagogie krijg je 
een brede waaier van inzichten 
uit het werkveld aangereikt. Naast 
hoorcolleges en trainingssessies 
programmeren we ook lezingen 
en workshops van gastdocen-
ten en experten. We plannen ook 
bezoeken aan organisaties uit het 
werkveld. Bovendien werk je in pro-
jectgroepen aan cases, bespreek 
je begeleidingstrajecten en/of 
bestudeer je methodieken in de 
jeugdhulp van naderbij.

— PROGRAMMA 
(30 studiepunten)

• jeugddelinquentie in perspectief (6 sp)
• straf werk: aanpak en begeleiding van jongeren (9 sp)
• Emerging Technologie (3 sp)
• bachelorproef (12 sp)



Schrijf je online in op 
www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives 
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— VIVES organiseert regelmatig 
 infomomenten. Je vindt de data 
op www.vives.be
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