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Inhoud

Je	gaat	de	leerstraf	TACt	volgen.	
Deze	brochure	legt	uit	wat	de	leerstraf	is	
en	wat	we	van	jou	verwachten.
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Om te voorkomen dat je weer in aanraking komt met de politie en justitie, 
is het voor jou van belang dat je leert je gedrag te veranderen en anders om 
te gaan met moeilijke situaties in je omgeving. TACt biedt je de kans om dit 
te leren.

Waarom	heb	jij	TACt	gekregen?
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In deze brochure lees je wat de leerstraf TACt precies is. En wat wij van jou 
verwachten bij deze leerstraf. Als je vragen hebt over de brochure, kun je uitleg 
vragen aan de coördinator taakstraffen*.

•	 Bij	sommige	woorden	staat	een	*.	Dit	betekent	dat	je	meer	uitleg	over	dit	woord	
	 kunt	lezen	in	het	hoofdstuk	Wie zijn betrokken bij TACt? op	pagina	9.
•	 Voor	het	leesgemak	is	de	tekst	in	de	mannelijke	vorm	geschreven.	Overal	waar	hij	
	 staat,	kun	je	ook	zij	lezen.	Met	ouders	worden	ook	ouder	(eventueel	met	zijn	of	haar	
	 partner),	verzorger(s)	of	wettelijke	vertegenwoordiger(s)	bedoeld.

Wat	lees	je	in	deze	brochure?

Je	krijgt	deze	brochure,	omdat	de	rechter*	of	de	officier	van	justitie*	jou	een	leerstraf	
heeft	opgelegd.	Hij	heeft	bepaald	dat	jij	daarom	een	training	TACt	krijgt.	De	Raad	voor	
de	Kinderbescherming	heeft	hiervoor	een	advies	gegeven.

Voor	dit	advies	heeft	de	Raad	eerst	onderzoek	gedaan	naar	je	situatie.	De	raads-
onderzoeker*	heeft	vastgesteld	welke	straf	voor	jou	geschikt	is.	Dit	staat	in	een	rapport	
dat	hij	met	jou	en	je	ouders	heeft	besproken.	Het	rapport	is	naar	de	rechter	of	officier	
van	justitie	gegaan.	Jij	en	je	ouders	hebben	een	kopie	van	het	rapport	gekregen.

Waarom	krijg	jij	deze	brochure?
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TACt	is	een	leerstraf.	Als	je	deze	straf	krijgt	ga	je	een	training	volgen.	Met	de	TACt-
trainer*	praat	je	over	jezelf	en	hoe	je	met	anderen	omgaat.	De	training	helpt	je	om	je	
gedrag	te	veranderen,	zodat	je	niet	opnieuw	met	politie	en	justitie	in	aanraking	komt.	

Samen	met	de	trainer	kijk	je	naar	wat	je	al	kan	en	wat	je	nog	moet	leren.	Je	leert	bijvoor-
beeld	hoe	je	rustig	kunt	blijven	in	moeilijke	situaties,	terwijl	jij	je	boos	voelt	worden.	Of	
hoe	je	een	ruzie	met	iemand	oplost.	Door	hier	met	je	trainer	over	te	praten,	leer	je	beter	
na	te	denken	voor	je	iets	doet.

Tijdens	de	training	doe	je	ook	oefeningen.	Je	probeert	uit	hoe	je	iets	op	een	andere
manier	kunt	doen.	Je	krijgt	hiervoor	huiswerkopdrachten.	Het	is	de	bedoeling	dat	je	thuis	
gaat	oefenen	wat	je	geleerd	hebt	tijdens	de	training.

Je	ouders	worden	actief	betrokken	bij	de	training	en	zijn	ook	een	aantal	keer	aanwezig	
(zie	Welke TACt-trainingen zijn er?).	Ook	heeft	de	trainer	telefonisch	contact	met	je	ouders.	De	
trainer	vertelt	jouw	ouders	dan	wat	je	doet	tijdens	de	training	en	hoe	zij	jou	kunnen	helpen.	
Bijvoorbeeld	door	met	jou	samen	huiswerk	te	maken.

Er	zijn	twee	verschillende	TACt-trainingen:

- TACt Regulier - TACt Plus
19	bijeenkomsten	voor	jou	alleen	 19	bijeenkomsten	voor	jou	alleen
1	bijeenkomst	samen	met	je	ouders	 1	bijeenkomst	samen	met	je	ouders
	 1	bijeenkomst	voor	je	ouders	alleen

Bij	TACt	Regulier	heb	je	iedere	week	één	bijeenkomst	van	één	uur	en	één	bijeenkomst	
van	twee	uur.
Bij	TACt	Plus	heb	je	iedere	week	twee	bijeenkomsten	van	anderhalf	uur.

Je	ouders	worden	ook	uitgenodigd	om	bij	de	kennismaking,	de	tussenevaluatie	en	het	
eindgesprek	aanwezig	te	zijn.

Wat	is	TACt?	
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Welke	TACt-trainingen	zijn	er?

De	training	bestaat	uit	3	verschillende	onderdelen:

1. Starten: In	het	kennismakingsgesprek	vertel	je	aan	de	trainer	wie	je	bent	en	wat	je	
doet	en	hoe	het	met	je	gaat.	Ook	praat	je	over	waarom	jij	TACt	als	straf	hebt	gekregen.	
Je	vertelt	wat	je	hebt	gedaan	en	wat	je	daarvan	vindt.	Bij	dit	gesprek	zijn	ook	je	ouders,	
je	eventuele	hulpverlener*	en	de	coördinator	taakstraffen	aanwezig.	

2. Trainen: In	de	trainingen	leer	je	anders	om	te	gaan	met	situaties	die	jij	moeilijk	vindt.	
Je	werkt	aan	sociale	vaardigheden,	boosheidscontrole	en	moreel	redeneren.

Sociale vaardigheden
Tijdens	dit	onderdeel	leer	je	anders	om	te	gaan	met	anderen.	Je	leert	duidelijk	te	maken	
wat	jij	zelf	wilt	en	te	luisteren	naar	wat	anderen	willen.	Door	goed	met	anderen	te	praten	
kun	je	makkelijker	problemen	voorkomen	of	oplossen,	zonder	agressief	te	worden.

Boosheidscontrole
Tijdens	dit	onderdeel	bedenk	je	eerst	hoe	het	komt	dat	je	soms	boos	wordt.	Ook	leer	je
hoe	je	minder	snel	boos	wordt	en	hoe	je	voorkomt	dat	anderen	boos	op	jou	worden.
Je	weet	dan	wat	je	kunt	doen	als	je	boos	bent,	zonder	bijvoorbeeld	te	slaan	of	te	vechten.

Moreel redeneren (alleen bij de reguliere variant)
Soms	is	het	moeilijk	om	te	doen	wat	goed	is.	Wat	doe	je	bijvoorbeeld	als	een	goede
vriend	jou	vraagt	of	je	iets	wilt	stelen	uit	een	winkel?	Tijdens	dit	onderdeel	praat	je	over
wat	je	dan	het	beste	kunt	doen	en	over	wat	goed	of	fout	is.	

3. Afronden: Aan	het	einde	van	de	training	heb	je	een	eindgesprek.	Deze	gaat	over	wat	
jij	moest	leren	en	of	dat	is	gelukt.	Je	vertelt	hierbij	wat	je	weet	en	kunt	om	te	zorgen	dat	
je	niet	weer	bij	politie	en	justitie	komt.	Bij	dit	eindgesprek	zijn	ook	je	ouders,	eventuele	
hulpverlener	en	coördinator	taakstraffen	aanwezig.	Als	je	klaar	bent	met	de	training	krijg	je	
een	certificaat.	

Hoe	ziet	de	TACt-training	eruit?



We verwachten van jou dat jij je best doet tijdens de training. Je moet in elk
geval altijd aanwezig zijn, je huiswerk maken en je aan de regels houden.
Als je dit niet doet, meldt de trainer dit aan de coördinator taakstraffen.
Hij geeft dit weer door aan de rechter of officier van justitie. De rechter of
officier van justitie kan dan besluiten dat je een andere straf krijgt.

Wat	verwachten	we	van	jou?

Wie	zijn	betrokken	bij	TACt?
> De rechter of officier van justitie 
De	rechter	of	officier	van	justitie	bepaalt	
welke	straf	jij	krijgt.	Dat	gebeurt	op	basis	
van	het	proces-verbaal	van	de	politie	
en	het	rapport	van	de	Raad	voor	de	
Kinderbescherming.	Ook	telt	mee	wat	
tijdens	de	zitting	is	besproken.	Dit	kan	
betekenen	dat	je	een	andere	straf	krijgt	
opgelegd	dan	in	het	advies	van	de	Raad	
staat.

> De raadsonderzoeker
De	raadsonderzoeker	van	de	Raad	voor	de	
Kinderbescherming	stelt	door	een	onder-
zoek	vast	of	de	training	TACt	voor	jou	
geschikt	is.	Hij	stuurt	hierover	een	rapport	
met	een	advies	aan	de	rechter	of	officier	
van	justitie.

> De coördinator taakstraffen 
De	coördinator	taakstraffen	van	de	Raad	
voor	de	Kinderbescherming	meldt	je	aan	
voor	de	training	en	zorgt	ervoor	dat	de	
training	zo	snel	mogelijk	kan	beginnen.	
Verder	is	hij	in	elk	geval	aanwezig	bij	de	
kennismaking	en	het	eindgesprek.	Als	er	
tijdens	de	training	problemen	zijn,	is	hij	
ook	bij	het	tussentijdse	gesprek	aanwezig	
om	dit	te	bespreken.	De	coördinator	
taakstraffen	geeft	het	aan	de	rechter	of	
officier	van	justitie	door	als	jij	je	niet	aan	je	
afspraken	houdt.	Als	je	klaar	bent	met	de	
training,	laat	hij	hen	dit	ook	weten.	

> De TACt-trainers
De	TACt-trainer	bepaalt	samen	met	jou,	
je	ouders,	de	coördinator	taakstraffen	en	
je	eventuele	hulpverlener,	waar	je	aan	
gaat	werken	tijdens	de	training:	jouw	
leerdoelen.	De	trainer	begeleidt	je	hierbij.

> Hulpverleners
Soms	word	je	ook	al	begeleid	door	een	
hulpverlener,	zoals	iemand	van	de	
(jeugd)reclassering	of	een	gezinsvoogd.	
Wanneer	je	al	begeleiding	krijgt,	vraagt	
de	Raad	de	hulpverlener	om	advies	over	
een	voor	jou	geschikte	straf.	Hulpverleners	
kunnen	voor	een	aantal	gesprekken	
worden	uitgenodigd,	zodat	ze	weten	wat	
jij	geleerd	hebt	en	hoe	zij	je	verder	kunnen	
helpen.
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De	trainer	informeert	je	ouders	over	hoe	
het	met	jou	gaat.	Maar	wat	er	tijdens	de	
training	wordt	besproken,	blijft	tussen	
jou	en	de	trainer.	De	trainer	informeert	je	
ouders	of	de	coördinator	taakstraffen	pas,	
als	hij	dat	met	jou	heeft	afgesproken.	Op	
deze	regel	zijn	twee	uitzonderingen.	Als	
duidelijk	wordt	dat	jouw	veiligheid	of	die	
van	anderen	in	gevaar	is,	dan	moet	de	
trainer	dit	aan	de	coördinator	taakstraffen	
melden.	Voordat	de	trainer	dit	meldt,	
laat	hij	dit	eerst	aan	jou	weten.	Mocht	jij	
tijdens	de	training	iets	doen	dat	strafbaar	
is,	of	bekennen	iets	strafbaars	te	hebben	
gedaan	dat	nog	niet	bekend	was	bij	politie	
en	justitie,	dan	is	de	trainer	verplicht	dit	
ook	te	melden	aan	de	coördinator	taak-
straffen.	

Tijdens	de	training	worden	soms	video-
opnames	gemaakt.	Deze	opnames	zijn	

bedoeld	om	de	kwaliteit	van	de	trainers	
en	de	training	te	beoordelen.	Alleen	de	
ontwikkelaar	van	de	training	bekijkt	ze.	De	
opnames	worden	na	een	jaar	vernietigd.	
De	ontwikkelaar	gaat	zorgvuldig	en	
vertrouwelijk	met	de	opnames	om.

Om	de	training	zo	goed	mogelijk	te	laten	
verlopen	is	het	belangrijk	dat	de	trainer	
het	proces	verbaal	van	de	politie	en	het	
advies	van	de	Raad	heeft	gelezen.	De	
coördinator	taakstraffen	geeft	deze	docu-
menten	aan	de	trainer.	Als	jij	of	je	ouders	
dat	echt	niet	willen	kun	je	dit	aangeven	
bij	de	coördinator	taakstraffen.	Natuurlijk	
gaat	de	trainer	ook	met	deze	informatie	
zorgvuldig	en	vertrouwelijk	om.	Na	afloop	
van	de	training	geeft	de	trainer	de	docu-
menten	terug	aan	de	coördinator	taak-
straffen.	Deze	afspraken	zijn	vastgelegd	in	
een	privacyprotocol.	

Vertrouwelijkheid

> Vragen?
Heb	je	nog	vragen?	Stel	ze	aan	jouw	
contactpersoon	bij	de	Raad.	Of	kijk	op	
www.kinderbescherming.nl.	Daar	vind	je	
ook	de	adressen	en	routebeschrijvingen	
van	locaties	in	jouw	omgeving.	
Op	de	website	staat	ook	informatie	
over	organisaties	waarmee	de	Raad	
samenwerkt.

Meer	informatie
> Andere brochures 
Meer	informatie	over	de	Raad	vind	je	in	
de	brochure:
• Over de Raad voor de Kinderbescherming -
 Ieder kind heeft recht op bescherming

Deze	brochure	is	verkrijgbaar	via:
•		 www.kinderbescherming.nl
•		 alle	locaties	van	de	Raad
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TACt	is	bedoeld	om	je	te	leren	je	gedrag	te	
veranderen	zodat	je	niet	opnieuw	bij	
politie	en	justitie	komt.
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Dit is een uitgave van
Ministerie	van	Veiligheid	en	Justitie	
Raad	voor	de	Kinderbescherming	|	Landelijke	Staforganisatie
Postbus	20301	|	2500	eh	Den	Haag	
www.kinderbescherming.nl
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Aan	de	informatie	in	deze	brochure	kunnen	geen	rechten	worden	ontleend.


