CHILL op STAP

Project Prettig en Veilig Uitgaan.

Doelgroep:

Derde klassen van het VO en de ouders/ verzorgers van deze
leerlingen.

Doel:

Leerlingen leren hoe ze op de meest prettige en veilige manier kunnen
deelnemen aan het uitgaansleven

Contactgegevens:

www.chillopstap.nl

Aanleiding
Uitgaan is voor veel jongeren een belangrijk onderdeel van hun leven. Jongeren gaan uit en
hun ouders maken zich soms zorgen over hun veiligheid. Prettig en veilig uitgaan is echter te
leren. Om ouders en leerlingen hierbij te ondersteunen is het project Prettig en Veilig
Uitgaan #ChillOpStap (#COS) ontwikkeld.
Onderwijs, horeca, hulpverlenende instanties, politie en brandweer slaan de handen ineen
om onze jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op participatie in de maatschappij. De
kracht van ‘Chill Op Stap’ zit in de diversiteit en hoeveelheid samenwerkingspartners. ‘Chill
Op Stap’ is hierdoor uniek. Het project is toepasbaar in elke gemeente.
Het project richt zich op alle vormen van uitgaan maar leert jongeren vooral hoe je veilig,
verantwoord en met plezier uit kunt gaan. Waar en bij wie kunnen ze terecht met hun
vragen wanneer ze uitgaan, wat kunnen de horecagelegenheden en portiers voor ze
betekenen in moeilijke situaties, welke verleidingen komen onze jongeren tegen tijdens het
uitgaan en wat kunnen de gevolgen zijn van een keuze die ze hierin maken? Al deze vragen
en meer worden beantwoord tijdens dit drie weken durende project.
Dit project is ontwikkeld voor de derde klassen van het voortgezet onderwijs. In de
gemeente Groningen is in 2015 gestart met het project. Inmiddels hebben steeds meer
scholen zich aangemeld en is het project ook buiten de stad Groningen uitgevoerd. Het doel
is om het project aan alle derdeklassers van het voortgezet onderwijs van Openbaar
Onderwijsgroep Groningen aan te bieden. Zodat onze leerlingen leren hoe ze op de meest
prettige en veilige manier kunnen deelnemen aan het uitgaansleven.

Doelstelling van het project
• Leerlingen bewust maken van mogelijk risicogedrag tijdens het uitgaan en leren hoe
zij dergelijke risico’s kunnen vermijden;
• Ouders/verzorgers ondersteunen in hun praktische opvoedkundige taak ten aanzien
van het veilig uitgaan van hun kinderen;
• Het terugdringen van de kans op slachtofferschap van jongeren als gevolg van
geweldsincidenten tijdens het uitgaan;
• Het bevorderen van alle vormen van uitgaan, waarbij beweging en cultuur voorop
staan;
• Aandacht schenken aan gezondheidsrisico’s van verschillende aspecten tijdens het
uitgaan: alcohol en drugsgebruik.
Globale opzet van het project (duur drie weken)
1. Centrale start van het project voor de deelnemende leerlingen: een interactieve
voorstelling van Theater TRAXX.
2. Workshops op de school door verschillende workshoppartners.
3. Afsluiting van het project: Gezamenlijke bijeenkomst voor ouders/verzorgers
en de leerlingen. Aansluitend worden door hen casussen bekeken in de stad die door
de hulpverleningsdiensten worden verzorgd. De leerlingen gaan naar verschillende
uitgaansgelegenheden waar de casussen worden besproken met o.a. Politie,
Overstag, VNN en Beveiliging. Er is een aanvullend avondprogramma voor de
ouders/verzorgers die in gesprek kunnen gaan met een forum waar o.a. de
burgemeester zitting in neemt, worden er deze avond lezingen verzorgd en zijn alle
deelnemende workshophouders aanwezig om ouders/verzorgers van alle informatie
te voorzien.
WORKSHOPHOUDERS
Het project in de gemeente Groningen wordt uitgevoerd door: Gemeente
Groningen/stadstoezicht, Politie, Brandweer, VNN, Alcoholpoli UMCG, Ambulance zorg
Groningen, Halt, Veilig Verkeer Nederland, Jimmy’s, Koninklijke Horeca Nederland, WIJ
Groningen, Overstag, Discriminatie Meldpunt Groningen, M&F security. Het project kan ook
buiten de stad worden georganiseerd, neem hiervoor contact op met de organisatie van Chill
op stap: www.chillopstap.nl
KOSTEN
De ketenpartners hebben binnen hun eigen beleid de kosten voor deze campagne
verdisconteerd de ketenpartners werken op basis van uren inzet voorlichting en preventie.
Hiervoor worden de mogelijkheden gecreëerd.
COMMUNICATIE
De communicatie en opzet verloopt via alle betrokken organisaties, waarbij de scholen het
initiatief nemen en een passend rooster voor de schoolse en buitenschoolse activiteiten
produceren i.o.m. de keten partners. De onderlinge communicatie wordt geregeld binnen
een werkgroep waar alle partners zitting hebben. De informatie gaat vanuit deze werkgroep
verder de andere organisaties in.

VOOR EN/OF NADELEN
Voordelen: Het op een verantwoorde manier leren omgaan met Alcohol, Drugs en uitgaan.
Nadelen: Het deelnemen gebeurt deels buiten school, de organisatie is hierdoor afhankelijk
van externe factoren tijdens het oefenen en of de training.
INFORMATIE
Voor alle benodigde informatie zie www.chillopstap.nl {Groningen}

