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Escaperoom moet jongeren behoeden voor een criminele 
carrière  
 
Vanaf maandag 5 oktober 2020 heeft het Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC) Noord een nieuw instrument voor de aanpak 
van ondermijnende criminaliteit: een escaperoom voor jongeren. De 
escaperoom Foute Centen heeft als doel de weerbaarheid van jongeren 
te vergroten. Het RIEC Noord stelt de escaperoom beschikbaar aan 
middelbare scholen en mbo’s.  
 
Leerlijn Weerbare jeugd 
Het weerbaar maken van jongeren is van cruciaal belang in het voorkomen 

van jonge aanwas voor criminele organisaties. Het herkennen van de situaties 

waarin zij worden geworven voor een criminele activiteit is daarbij een eerste 

stap. “Als we jongeren daarnaast ook ‘nee’ leren zeggen tegen de diensten 

die van hen gevraagd worden, helpt dat in het sterken van hun weerbaarheid” 

aldus Wendy van der Krift, projectleider bij het RIEC Noord. Om dit te 

bereiken werkt het RIEC Noord aan de ontwikkeling van de leerlijn ‘Weerbare 

Jeugd’ voor scholen. Het eerste product uit deze leerlijn is de escaperoom 

Foute Centen.  

 

Escaperoom 
In de escaperoom Foute Centen worden jongeren geconfronteerd met klussen 

waarmee ze snel geld kunnen verdienen, maar ze leren ook inzien dat er een 

hele criminele wereld achter deze klussen schuilgaat. De escaperoom vindt 

onder begeleiding van een docent plaats in een klaslokaal. Na het spelen van 

de game bespreekt de leerkracht met de leerlingen na wat ze zagen en wat ze 

ervan hebben geleerd.  
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Doel van de escaperoom is het vergroten van weerbaarheid bij jongeren door 

het overbrengen van kennis en ervaring en het leren herkennen van situaties 

waarin zij mogelijkheden krijgen aangeboden om snel geld te verdienen. 
 

Lancering escaperoom in de Week van de Veiligheid 
Het RIEC Noord lanceert de escaperoom in de Week van de Veiligheid (5 t/m 

11 oktober 2020). Hij wordt op een tweetal scholen in Noord-Nederland 

ingezet: op maandag 5 oktober 2020 draait de escaperoom in Leeuwarden op 

het ROC Friese Poort en op donderdag 8 oktober 2020 op het Dr. 

Nassaucollege in Assen.  

 

Na de Week van de Veiligheid is de escaperoom gratis beschikbaar voor alle 

middelbare en mbo-scholen. Om organisatorische redenen vooralsnog alleen 

in Noord-Nederland, maar op termijn zal de escaperoom ook beschikbaar 

komen voor de rest van Nederland.   

 

Meer weten?  
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Wendy van der 

Krift, projectleider Weerbare jeugd bij het RIEC Noord, 

wendy.vanderKrift@riecnoord.nl of 06 – 2298 9995.  
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