
Halt-straf: het leereffect centraal 
Jongeren worden in de Halt-straf geconfronteerd met de 
gevolgen van hun gedrag en krijgen de kans om te leren 
van hun fouten. Halt biedt een persoonsgerichte aanpak 
en levert maatwerk. Zo voorkomt Halt dat strafbaar 
grensoverschrijdend gedrag van kwaad tot erger gaat. 
De Halt-straf bestaat uit drie gesprekken met jongere en 
ouders, waarin de jongere wordt aangesproken op zijn 
eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen van zijn 
keuzes. Andere belangrijke onderdelen uit de Halt-straf 
schoolverzuim zijn het maken van een digitale leerop-
dracht en het aanbieden van excuses. Soms krijgen 
jongeren ook een werkopdracht. 

Ouders: aanspreken op en betrekken  
bij het gedrag van hun kind 

Ouders hebben een actieve rol in de Halt-straf. Ze 
vervullen een voorbeeldrol en kennen hun kind als geen 
ander. Hun betrokkenheid vergroot bovendien het effect 
van de straf. Halt kijkt samen met hen wat er nodig is  
om de jongere te laten inzien wat de gevolgen zijn van  
zijn gedrag. Zij zijn aanwezig bij de gesprekken met Halt 
en begeleiden hun kind bij het aanbieden van excuses. 
Indien nodig ondersteunt Halt ouders tijdelijk in hun rol 
van opvoeder.

Signaleren en doorverwijzen
Soms spijbelen jongeren omdat zij problemen hebben. 
Halt onderzoekt daarom altijd of achterliggende oorza-
ken, zoals problemen thuis of op school, hebben geleid 
tot het strafbare gedrag. Dit doet Halt aan de hand van 
een landelijk ontwikkelde en erkende signaleringslijst. 
Als op basis hiervan extra zorg nodig is, kijkt Halt wie  
de meest geschikte partij of persoon is om die zorg te 
verlenen en verwijst door. Wanneer het niet nodig is om 
jongeren direct door te verwijzen maar er wel zorgen zijn, 
registreert Halt de jongere in een verwijsindex. Dit 
gebeurt ook bij een doorverwijzing. Halt bespreekt een 
doorverwijzing of registratie altijd eerst met de jongere 
en zijn ouders.

Halt-straf geslaagd? 
Als de jongere zijn straf naar behoren afrondt, komt  
hij niet in aanraking met het Openbaar Ministerie en 
voorkomt daarmee een justitiële aantekening. Als de 
jongere of ouders geen toestemming geven voor verwij-
zing naar Halt of als de Halt-straf mislukt, wordt alsnog 
een volledig proces-verbaal opgemaakt.

Schoolverzuim
Schoolverzuim is strafbaar en kan bovendien leiden tot schooluitval, met als gevolg geen diploma en meer moeite om een 
baan te vinden. In uiterste gevallen resulteert dat in criminaliteit. Bovendien zijn schoolverzuim en regelmatig te laat komen 
vaak signalen dat er iets aan de hand is. 
Daarom is het belangrijk om vroegtijdig in te grijpen. Als jongeren vaak spijbelen, verwijst de leerplichtambtenaar hen door 
naar Halt waarna een passende Halt-straf volgt. Een straf die jongeren bewust maakt van de gevolgen van schoolverzuim.

Over Halt
Als rechtspersoon met een wettelijke taak levert Halt
kortlopende interventies ter voorkoming, bestrijding en
bestraffing van jeugdcriminaliteit. Doel is het terugdringen
van jeugdcriminaliteit om zo een bijdrage te leveren aan 
een veilige en leefbare samenleving. Vanuit eigen expertise
biedt Halt interventies op maat. Als verbindende partner
tussen het lokaal bestuur, de jeugdstrafrechtketen, de
zorgketen en het onderwijs realiseert Halt normbesef en
gedragsbewustzijn bij jongeren en hun ouders.



Regels en strafmaat Halt-verwijzing
In Nederland moeten kinderen van 5 tot en met 18 jaar 
onderwijs volgen. Jongeren van 12 tot 18 jaar die zich niet 
aan de leerplicht- of kwalificatieplichtregels houden 
kunnen onder bepaalde voorwaarden naar Halt worden 
verwezen:
•	 Jongeren	die	9	uur	of	meer	verzuimen	of	12	keer	of	

meer te laat komen, verwijzen leerplichtambtenaren 
naar Halt. 

•	 Jongeren	die	meer	dan	60	uur	hebben	verzuimd	of	
meer	dan	60	keer	te	laat	zijn	komen,	kunnen	niet	
meer naar Halt worden verwezen.

•	 Jongeren	komen	pas	bij	Halt	als	de	school	en	de	
leerplichtambtenaar verschillende maatregelen 
hebben getroffen zonder dat die resultaat hebben 
opgeleverd. Scholen moeten een regeling voor 
verzuim en te laat komen in hun reglement hebben 
opgenomen.

•	 Voor	schoolverzuim	kan	een	jongere	maar	één	keer	
naar Halt worden verwezen. Wel kan opnieuw naar 
Halt verwezen worden voor een aantal andere 
strafbare feiten.

De strafmaat is wettelijk vastgesteld en wordt bepaald in 
het eerste gesprek met de jongere, op basis van het 
aantal uren verzuim en de leeftijd van de jongere. Halt 
baseert zich hierbij op de Aanwijzing Halt-afdoening1 en 
de Handleiding Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim.
 

Halt-procedure schoolverzuim in het kort
•	 De	leerplichtambtenaar	ontvangt	de	verzuimmelding	 

van school.
•	 De	leerplichtambtenaar	checkt	bij	het	Openbaar	

Ministerie of de jongere voor Halt in aanmerking komt.
•	 De	leerplichtambtenaar	bespreekt	de	Halt-verwijzing	

met de jongere en laat de jongere tekenen voor toe-
stemming. Als er geen ouder aanwezig is bij dit gesprek 
vraagt de leerplichtambtenaar deze telefonisch om 
toestemming. In de Halt-verwijzing wordt vermeld dat 
de ouder telefonisch om toestemming is gevraagd en 
wanneer.

•	 De	jongere	krijgt	een	brief	mee	voor	zijn	ouders,	waarin	
staat dat hij naar Halt wordt verwezen. Ook staan in de 
brief de consequenties van het niet nakomen van de 
afspraken.

•	 De	leerplichtambtenaar	faxt	of	mailt	het	mini-pv	naar	
Halt en licht de school mondeling in.

•	 De	jongere	voert	de	Halt-straf	uit.
•	 Na	afloop	meldt	Halt	aan	de	leerplichtambtenaar	of	 

de Halt-straf al dan niet is geslaagd en zorgt waar nodig 
voor goede overdracht. De leerplichtambtenaar licht de 
school in. 

1			Naar	verwachting	wordt	deze	richtlijn	in	de	loop	van	2014	vervangen	door	 

de ‘Richtlijn & kader voor jeugd en adolescenten inclusief strafmaat Halt’.

Meer informatie
Halt heeft vestigingen in het hele land. Op www.halt.nl 
vindt u meer informatie over Halt en de contactgegevens 
van de vestigingen.


