
Misdaad preventie in de dop.

In samenwerking met Politie en Justitie heeft de Peter Faber Stichting een interactief scholenpro-
gramma opgezet, gericht op de leerlingen (11-12 jaar) van groep 8 van het basisonderwijs. De stoe-
re jongens en meisjes in deze leeftijdsgroep, nu de grootste, straks de kleinste van de school, staan 
nog open voor de gevolgen van keuzes die je maakt: goede keuzes, goede gevolgen, foute keuzes, 
foute gevolgen… voor de rest van je leven! Het EPJO is een dynamisch lesprogramma dat de afge-
lopen 2 jaar al met groot succes op meerdere scholen in Amsterdam en omstreken is gegeven.

Na jaren gewerkt te hebben met jongeren die problemen op straat veroorzaakten, zijn wij erachter 
gekomen dat de ‘gaten’ al geslagen zijn vóór het twaalfde levensjaar. Verschillende oorzaken liggen 
hieraan ten grondslag: opvoeding, omgeving, huiselijk geweld en gebroken gezinnen. Daarom is het 
niet meer dan logisch en noodzakelijk dat de kinderen zo vroeg mogelijk wakker geschud worden 
om in te zien dat elke keuze een gevolg heeft en dat slechte daden je toekomst kunnen verwoesten. 
Tevens is EPJO een goede gelegenheid om de politie een menselijk gezicht te geven, een prachtige 
opportunity na twintig jaar afwezigheid in de klaslokalen. 

Wij willen met dit project kinderen nog op een kneedbare leeftijd kennis laten maken met Regels, 
Gedrag en Keuzes. Wij willen ze laten inzien dat foute keuzes maken gevolgen heeft voor je toe-
komst, familie en de slachtoffers die hier de dupe van zijn. Ook besteden wij aandacht aan onge-
wenst gedrag zoals pesten en het effect dat dit kan hebben op anderen. 
Het EPJO betsaat uit drie fases:

FASE 1: Een wijkagent, de autoriteit, bezoekt de klas en geeft een ‘interactieve’ les over pikken, 
pesten, geweld en keuzes die je maakt. Een ex-gedetineerde uit de Peter Faber Stichting komt als 
rolmodel en vertelt wat er met zijn toekomst is gebeurd door de foute keuze te maken.

FASE 2: Peter Faber of een van zijn medewerkers komen in de klas met een interactief program-
ma: “Eigenwaarde” wat ieder kind een “levenslang geldig kampioenspaspoort” oplevert. Het thema 
is: volg je wens, het motto is: ik kan ‘t, ik wil ‘t, ik doe ‘t. Nu!

FASE 3: De klassen bezoeken de rechtbank en zien wat er gebeurt en waar je terecht komt als je 
de foute keuze hebt gemaakt. Ze zijn getuige van een no-nonsense rechtszitting met een echte 
rechter, een echte offi cier van justitie en een verdachte van een gewapende overval. De verdachte 
wordt gespeeld door een jongen uit de Peter Faber Stichting. Alle onderdelen komen tijdens de zit-
ting aan bod; aanklacht, gevolgen voor het slachtoffer, achtergrond van de verdachte, verdediging 
en vonnis. Na het vonnis worden alle vragen van de kinderen beantwoord door de rechter, offi cier, 
advocaat, veroordeelde verdachte of de politie.



Het EPJO is een enorm succes en de Peter Faber Stichting verzorgt dit programma inmiddels in 
het hele land. Tevens is er in 2015 een partnership met het Openbaar Ministerie, Politie en het 
ministerie van Oc&W gestart voor een landelijke implementatie van het EPJO. Hiertoe heeft de 
Peter Faber Stichting een opleidingstraject ontwikkeld gericht op agenten, juridisch personeel en 
jongeren die hun verhaal voor de klas doen. Gedurende dit traject worden de betrokken partijen 
klaargestoomd om het programma zelf te kunnen geven op basisscholen door het hele land. 
Daarnaast wordt dit programma de komende 2 jaar verder uitgerold in Groot-Amsterdam.

De doelstellingen van de Peter Faber Stichting ten aanzien van EPJO:
- het aanbieden van een educatief programma gericht op misdaadpreventie
- het aangrijpen van het beïnvloedingsmoment bij kinderen van 11-12 jaar om ongewenst  
 gedrag te voorkomen
- het confronteren van de kinderen met de realistische gevolgen van verkeerd of radicaal   
 gedrag
- het tonen van het menselijk gezicht van de politie
- het bereiken van een grote groep jonge kinderen vlak voor dat ze naar het voortgezet   
 onderwijs gaan
- het betrekken van ex-gedetineerden bij het project om hun verhaal voor de klas te doen   
 en zo iets terug te doen voor de maatschappij 
- het bieden van een opleidingstraject dat er voor zorgt dat het EPJO-project zowel in   
 Amsterdam als landelijk kan worden geïmplementeerd
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