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INFO OPLEIDING DAPPER

De interventie DAPPER en de bijbehorende training voor jongeren
DAPPER is een onderdeel van de basismethodiek YOUTURN en richt zich op het
bevorderen van verantwoordelijk denken en handelen. “Dappen” staat in TOPs!-taal
voor: Denken aan de Andere Persoon. In deze module worden jongeren gestimuleerd
stil te staan bij de gevolgen van hun daden voor andere personen; slachtoffers,
familie/vrienden van slachtoffers, eigen familie/vrienden, en zelfs maatschappelijke
gevolgen.

DAPPER is een groepstraining voor jongeren die in een justitiële jeugdinrichting (JJI)
verblijven. DAPPER wordt met name aangeboden aan kortverblijvers in fase 2. De
module beslaat 8 bijeenkomsten van 1 uur, voorafgegaan door een
introductiebijeenkomst. Tijdens de introductiebijeenkomst worden jongeren
geïnformeerd over het doel en de inhoud van de training. In bijeenkomst 1 wordt
stilgestaan bij de definitie van de begrippen dader, slachtoffer en bij verschillende
vormen van delicten. Bijeenkomst 2 staat in het teken van de gevolgen van een delict
voor het slachtoffer. In bijeenkomst 3 wordt ingegaan op de ernst van delicten en
bijbehorende gevolgen. En de gedachten en gevoelens van slachtoffers worden onder
de loep genomen. Bijeenkomst 4 gaat over eigen gevoelens van jongeren met
betrekking tot onverantwoordelijk handelen en over wat slachtoffers en daders nodig
hebben om na een misdrijf verder te kunnen. In bijeenkomst 5 wordt een gastspreker
(een deelnemer aan een hersteltraject) uitgenodigd en zal worden gesproken over
contact tussen slachtoffers en daders. Bijeenkomst 6 staat onder andere in het teken
van het belang van een herstelgesprek. Tijdens bijeenkomst 7 is een bemiddelaar van
Perspectief Herstelbemiddeling aanwezig en zullen de jongeren hun eigen motivatie tot
deelname aan herstelbemiddeling verkennen. Bij bijeenkomst 8 worden andere
functionarissen die betrokken zijn bij de jongeren uitgenodigd (bijvoorbeeld een
groepsleider, een gedragsdeskundige, een ITB’er of een geestelijk verzorger) en is er
tijd voor een terugblik op de DAPPER training.
DAPPER wordt uitgevoerd door speciaal hiertoe opgeleide trainers.
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De inhoud van de 1-daagse training tot DAPPER trainer
De opleiding tot DAPPER trainer is een combinatie van theorie, praktijk en
vaardigheden oefenen. De training omvat 2 dagdelen, waarin de volgende thema’s
aan de orde komen:
Dagdeel 1:
-

Kennismaking en theorie (het ontstaan van DAPPER, doelstellingen DAPPER, de
rol van Perspectief Herstelbemiddeling)

-

Voorbereiden onderdelen uit trainershandleiding DAPPER

Dagdeel 2:
-

Uitvoeren minilessen uit trainershandleiding DAPPER

-

Evaluatie en afsluiting

Doelstelling van de training
Het doel van de training is om de deelnemers/trainers voor te bereiden op het
programma-integer uitvoeren van DAPPER bij jongeren. Na het afsluiten van de
training heeft de deelnemer kennis opgedaan van de theoretische achtergrond van
DAPPER. Hiernaast beschikt de trainer over voldoende vaardigheden voor het
uitvoeren van de DAPPER training voor jongeren. Tot slot heeft de deelnemer zicht op de
bijdrage die Perspectief Herstelbemiddeling en ervaringsdeskundigen kunnen leveren
aan de training.

Doelgroep
De 1-daagse opleiding tot DAPPER trainer is bedoeld voor medewerkers van justitiële
jeugdinrichtingen die de module DAPPER met jongeren gaan uitvoeren. Het gaat
meestal om pedagogisch medewerkers en docenten.
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Toelatingsvereisten
Een deelnemer dient de 3-daagse YOUTURN opleiding te hebben gevolgd om aan
de 1-daagse opleiding tot DAPPER trainer te kunnen meedoen.

Te behalen kwalificatie en voorwaarden waaronder
Aanwezigheid bij tenminste 80% van de 2 dagdelen is vereist. Na het succesvol
afronden van de opleiding ontvangen deelnemers een DAPPER certificaat met een
geldigheidsduur van onbepaalde tijd.

Bijzonderheden voor de uitvoering van de training voor jongeren
De DAPPER training voor jongeren is het meest effectief wanneer de expertise
van Perspectief Herstelbemiddeling en ervaringsdeskundigen wordt benut. Het
uitnodigen van gastsprekers die hun kennis en ervaring willen delen is dan ook
van grote meerwaarde voor de DAPPER training voor jongeren.

De studiebelasting van de training
Het aantal contacturen van de 1-daagse opleiding tot DAPPER trainer bedraagt 6 uur.
Het aantal voorbereidingsuren bedraagt 2 uur.
De 1-daagse opleiding tot DAPPER training is niet geaccrediteerd door
beroepsregisters zoals SKJ. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor
registerpunten, kun je je DAPPER-certificaat zelf uploaden bij het betreffende
beroepsregister t.b.v. je herregistratie (in de vrije ruimte, bij ‘informeel leren’).

Tot slot
Nadere informatie over de inhoud van de opleiding is te verkrijgen bij Arjo Haasnoot,
opleider DAPPER (arjohaasnoot@180.nl of 06 – 23623871).

Informatie over de eerstvolgende opleiding en inschrijving is te verkrijgen bij
het bedrijfsbureau van Stichting 180 (info@180.nl of 088 - 8800300).
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