
  

Het aanbod van YiP 

a. COPOSO (18 x 2 uur, 10 jongeren)
De COPOSO is ons meest langdurig 
programma waarbij jongeren door 
middel van creativiteit en sport werken 
aan Life Skills. Tijdens de cyclus werken 
jongeren aan een portfolio, waarin 
bewijsmateriaal wordt verzameld 
waarmee de ontwikkeling van iedere 
deelnemer wordt aangetoond. 
Deelnemers behalen een COPOSO 
certificaat. Voor sommige life skills 
ontvangen de jongeren een op 
MBO-niveau erkend diploma. 

b. YiP Inspire (21 uur, 10 jongeren)
De YiP inspire is ontwikkeld voor situaties 
met minder dan 18 contactmomenten, 
dus voor korte intense workshops, die 
enkele dagen duren. Tijdens de workshop 
cyclus werken de jongeren toe naar een 
Bewijs van Prestatie. Dit bewijs toont aan 
dat zij hebben deelgenomen aan de 
workshops en tijdens deze workshops 
uitblonken in verschillende life skills.
In de illustratie rechts ziet u de mogelijke 
combinaties.

c. Impactspeeches (1,5 uur of langer)
YiP gelooft in de inzet van rolmodellen 
in onze workshops, hierbij gebruiken 
zij elementen van Storytelling en 
Mindfullness. Gedurende de eerste 1,5 jaar 
van ons programma in Nederlandse JJI’s 
hebben wij gemerkt dat de YiP trainers en 
vrijwillige mentoren soms zoveel indruk 
maken met hun persoonlijke verhaal, dat 
wij losse workshops / impactspeeches 
hebben ontworpen. 

d. Incidentele workshops (1,5 uur of langer)
Ten slotte biedt YiP incidentele high-
impact activiteiten – korte activiteiten 
vormgegeven door workshopdocenten 
die opgeleid zijn in onze werkwijze en 
werken volgens de waarden van Young 
in Prison. Deze workshops kunnen los 
ingehuurd worden als onderdeel van de 
langlopende programma’s of incidenteel 
ingezet worden in onderwijsvrijeweken 
en/of tijdens schoolactiviteiten. 

Meer lezen?
Kijk op www.yipnederland.nl voor het COPOSO 
handboek en informatie over de life-skills. 

Voor vragen, meer informatie of het aankopen 
van onze programma’s kunt u mailen naar 
jaap@younginprison.nl, projectleider 
Young in Prison NL.

Young in Prison – ons pre-release programma

Creativiteit bevrijdt! YiP helpt jongeren in gevangenissen in Nederland, 
Zuid-Afrika, Malawi, Kenia en Colombia door middel van creativiteit en sport hun 
talenten te ontdekken en te werken aan life skills. YiP docenten zijn rolmodellen: 
jonge, professionele mensen die dicht bij de jongeren staan. Met deze combinatie 
helpen we jongeren na vrijlating op een positieve wijze een bijdrage te leveren aan 
de samenleving.

Methode: COPOSO & life-skills 

COPOSO staat voor Contributing Positively to Society. Met behulp van creativiteit 
en sport werken we aan het vergroten van eigenwaarde en stimuleren we jongeren 
om te (durven) dromen over hun toekomst. In onze workshops leren jongeren ‘life skills’, 
vaardigheden als samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen, etc. 
Alle disciplines van sport en creativiteit vallen te combineren met verschillende 
life-skills. 
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Gemotiveerd zijn

Inleven in anderen

Effectief communiceren

Relaties opbouwen 
en onderhouden

Omgaan met 
stress en frustraties

Onafhankelijke actie 
en beslissingen nemen

Stellen van doelen 
en effectief plannen

Een positieve speler 
in de maatschappij

Eigenwaarde, 
zelfvertrouwen 

en zelfkennis

Stimuleren van creatief 
en kritisch denken 

Omgaan met conflicten 

Positief samenwerken

Supporting 
Employability and 

Personal Effectiveness
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Graffiti

Acrobatiek

Theater maken

Basketball

Songwriting/rap

Rap

Storytelling

Drum & base

Video maken

Capoeira

Boksen
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