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`De Kwartaalkursus en recidive' is het derde en laatste rapport van het eva-
luatie-onderzoek `Kwartaalkursus'. In dit rapport worden de resultaten weer-
gegeven van het effectonderzoek, zoals dat is uitgevoerd door het team
Jeugdbescherming en Jeugddelinquentie van het Wetenschappelijk Onder-
zoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie.

De verzameling van gegevens door middel van interviews en dossieronder-
zoek werd verzorgd door Louella Doornhein, Ron Goudsmit, Fernanda van
Heijningen, Truike Janssen, Gerbert Kunst, Nikol Mertens en Corrie de Wil-
de. Cynthia Ghanie en meer in het bijzonder Marianne Sampiemon waren
verantwoordelijk voor het persklaar maken van de tekst.

Zonder de medewerking van de jongeren die de Kwartaalkursus hebben
bezocht, de jongeren die enige tijd in hechtenis hebben doorgebracht, de
medewerkers van de Kwartaalkursus en medewerkers van de parketten in
Amsterdam en Haarlem en een groot aantal andere parketten, zou het on-
derzoek niet hebben kunnen plaatsvinden. Een woord van dank aan hen is
dan ook zeker op zijn plaats.
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Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk worden de voornaamste resultaten van het onderzoek naar
de Kwartaalkursus samengevat, worden enkele conclusies getrokken en enige
aanbevelingen gedaan. Het gaat hier om het door het WODC uitgevoerde
effectonderzoek en de in het kader van het effectonderzoek gestelde onder-
zoeksvragen. Aan het procesonderzoek, zoals dat door het Paedologisch Insti-
tuut is verricht, wordt slechts zijdelings gerefereerd. Overigens zijn, teneinde
een volledig beeld te krijgen van de in het kader van het experiment Kwar-
taalkursus verrichte onderzoeksactiviteiten, de slothoofdstukken met daarin
samenvattingen en conclusies van de twee voorgaande rapporten opgenomen
in bijlage 2 van dit rapport.

Het effectonderzoek heeft betrekking op 51 jongeren die in de periode
november 1986-augustus 1988 de Kwartaalkursus hebben bezocht. Daarnaast
is een vergelijkingsgroep samengesteld, bestaande uit 86 jongeren die in die
periode ten minste drie weken in voorlopige hechtenis hebben gezeten en
niet naar de Kwartaalkursus zijn gestuurd. Gegevens werden verzameld door
middel van interviews met de jongeren en dossieronderzoek op de parketten.
Daarnaast is in de zomer van 1989 voor alle jongeren een uittreksel uit het
Justitieel Documentatieregister opgevraagd.

Opzet van de Kwartaalkursus
De Kwartaalkursus is een drie maanden durend dagprogramma voor jeugdige
delinquenten, gevestigd in Amsterdam-Oost. Het project, gestart eind 1986, is
bedoeld als alternatief voor langdurige vrijheidsbeneming. De Kwartaalkursus
kan beschouwd worden als een alternatieve sanctie (leerproject), zij het dat
het project zich onderscheidt van de gangbare alternatieve sancties in duur en
in het feit dat het niet bedoeld is als alternatief voor de voorwaardelijke vrij-
heidsstraf of de geldboete. Dat laatste is bij de overige alternatieve sancties
wel mogelijk. De capaciteit van de Kwartaalkursus is twaalf jongeren. De
meeste cursisten zijn afkomstig uit het arrondissement Amsterdam, een veel
kleiner aantal uit Haarlem. Maar ook jongeren uit de arrondissementen Alk-
maar en Utrecht kunnen naar de Kwartaalkursus verwezen worden. Vrijwel
altijd gebeurt dat in het kader van schorsing van de voorlopige hechtenis.'

In de toekomst zou dit wel eens problemen kunnen opleveren. Volgens het onlangs naar de
Tweede Kamer gestuurde wetsvoorstel ter herziening van het jeugdstrafrecht zal toepassing
van alternatieve sancties in het kader van schorsing van de voorlopige hechtenis niet langer
mogelijk zijn. Daarmee wordt een snelle verwijzing naar de Kwartaalkursus bemoeilijkt,
omdat de zaak eerst ter zitting moet komen. In de huidige praktijk zou dat neer komen op
een zitting na een vrij lange periode van voorlopige hechtenis. Betwijfeld moet worden of
na zo'n lange periode van voorlopige hechtenis het volgen van een drie maanden durende
cursus nog wel op zijn plaats geacht wordt. Slechts een versnelde dagvaardingsprocedure
voor potentiële cursisten zou aan een oplossing van dit probleem kunnen bijdragen.
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Het programma van de Kwartaalkursus bestaat uit onderwijs, algemene tech-
nieken, sport en sociale vaardigheidstrainingen. `Nazorg' maakt geen deel uit
van het programma.

Bezetting
Gedurende de eerste anderhalf jaar van zijn bestaan was de Kwartaalkursus
vrijwel steeds onderbezet. Daarin is verandering gekomen toen in het voor-
jaar enige maatregelen werden genomen. Vooral het feit dat de Amsterdam-
se kinderrechters de strikte stelregel dat drie maanden Kwartaalkursus gelijk
is aan drie maanden vrijheidsbeneming, hebben losgelaten en als minimum-
grens voor verwijzing zes weken hechtenis hanteren, alsmede het feit dat de
Kwartaalkursus de openingstijden en het programma zodanig heeft aangepast
dat ook schoolgaande en werkende jongeren van het project gebruik kunnen
maken zonder school of werk te hoeven verzuimen, hebben ertoe bijgedragen
dat de Kwartaalkursus later vrijwel steeds maximaal bezet is geweest. De
Kwartaalkursus heeft daarmee aangetoond in een behoefte te voorzien en
zijn eigen plek in het sanctiepakket te hebben veroverd. Daarbij dient echter
wel te worden aangetekend dat zich somtijds, ondanks de genomen maatre-
gelen, nog sterke schommelingen in de bezetting voordoen. Volledige bezet-
ting van de capaciteit was dan ook steeds een belangrijk aandachtspunt voor
de medewerk(st)ers van de Kwartaalkursus en zal dat ook in de toekomst wel
(moeten) blijven. Continue informatieverstrekking omtrent plaatsingsmoge-
lijkheden en de gang van zaken op de Kwartaalkursus aan de kinderrechters
lijkt in dat verband van groot belang en zou wellicht nog in intensiteit kunnen
worden opgevoerd.

De Kwartaalkursus als alternatief voor (voorlopige) hechtenis
Verreweg de meeste jongeren zijn naar de Kwartaalkursus verwezen in het
kader van schorsing van de voorlopige hechtenis. Voor alle cursisten geldt dat
zij (direct) voorafgaand aan de Kwartaalkursus enige tijd in voorlopige hech-
tenis hebben doorgebracht. De duur van de voorlopige hechtenis varieerde
van enkele dagen tot meer dan honderd dagen. De gemiddelde duur van de
voorlopige hechtenis bedroeg 36 dagen. Van snelle schorsing teneinde jonge-
ren op zo kort mogelijke termijn aan de Kwartaalkursus te laten beginnen
was derhalve lang niet altijd sprake. In het bijzonder geldt dat voor de jonge-
ren uit het arrondissement Amsterdam. De voorlopige hechtenis duurde daar
gemiddeld 40 dagen; in Haarlem gemiddeld 21 dagen.

De in vrij veel gevallen langdurige periode van voorlopige hechtenis voor-
afgaand aan de Kwartaalkursus roept de vraag op in hoeverre nog wel ge-
sproken kan worden van een alternatief voor (voorlopige) hechtenis. Beter
zou het zijn te spreken van een alternatief voor een deel van de (voorlopige)
hechtenis.

In dit verband is ook van belang na te gaan hoeveel weken hechtenis de
jongeren `besparen' door de Kwartaalkursus te volgen. Voor de jongeren die
de Kwartaalkursus hebben afgerond, komt dat neer op gemiddeld 42 dagen
(zes weken). Deze jongeren hebben gemiddeld zo'n 32 dagen in voorlopige
hechtenis doorgebracht. De jongeren uit de Vergelijkingsgroep hebben ge-
middeld bijna 75 dagen in detentie doorgebracht. Jongeren die de Kwartaal-
kursus niet volgens plan beëindigden, hebben ruim 111 dagen in hechtenis
doorgebracht. Dat is inclusief de vrijheidsstraf die zij na de voortijdig afge-
broken Kwartaalkursus alsnog moesten uitzitten. Deze jongeren hebben dus
uiteindelijk langer vastgezeten dan zonder de Kwartaalkursus wellicht het
geval zou zijn geweest. Daarbij dient overigens wel rekening te worden ge-
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houden met het feit dat diverse jongeren de Kwartaalkursus voortijdig afbra-
ken, omdat ze waren opgepakt voor het (opnieuw) plegen van een delict. Dat
nieuwe delict speelde vervolgens een (verzwarende) rol bij de definitieve af-
doening van de zaak.

De cursisten
De Kwartaalkursus wordt voornamelijk bezocht door jongeren van zestien en
zeventien jaar oud. Turkse en Marokkaanse jongeren lijken enigszins onder-
vertegenwoordigd te zijn als een vergelijking gemaakt wordt met de jongeren
die een vrijheidsstraf ondergaan.

Vrijwel zonder uitzondering (83%) hebben de bezoekers van de Kwartaal-
kursus reeds eerder met justitie te maken gehad. Bijna twee derde van de
cursisten had zelfs al vier of meer eerdere justitiecontacten achter de rug.
Eveneens twee derde van de jongeren had al een of meer vrijheidsstraffen
ondergaan. Het gaat dus in meerderheid om jongeren die al een `echte' justi-
tiële carrière hebben opgebouwd. Ook als we kijken naar delictgegevens, blij-
ken we te maken te hebben met een `zware' groep. In het jaar voorafgaand
aan de Kwartaalkursus pleegden de jongeren gemiddeld 40 delicten, voor-
namelijk vermogensdelicten, maar ook agressieve delicten komen veelvuldig
voor. Ook hebben verreweg de meeste cursisten meer typen delicten ge-
pleegd. De waarde van de gestolen goederen bedroeg gemiddeld zo'n 15.000
gulden.

De delictgegevens en de gegevens met betrekking tot het justitieel verleden
van de jongeren, maar ook informatie omtrent alcohol- en druggebruik als-
mede aspecten van hun leefsituatie maken duidelijk dat de Kwartaalkursus
bezocht wordt door een zeer problematische groep jeugdigen. Alcohol- en
druggebruik komt veelvuldig voor. Veel jongeren gaan niet naar school en
hebben geen werk, de schoolcarrières worden gekenmerkt door veel spijbelen
en verwijderingen en ook in de woonsituatie van de jongeren doen zich met
regelmaat veranderingen voor. Dat het niet om een doorsnee groep jongeren
gaat, wordt ook duidelijk als het gaat om hun oordeel met betrekking tot een
aantal delicten. In vergelijking met een steekproef van jongeren uit de Neder-
landse bevolking hebben de bezoekers van de Kwartaalkursus veel minder
moeite met een groot aantal van die delicten. In veel gevallen vinden zij der-
gelijke delicten `niet erg' of zijn er soms omstandigheden die naar hun me-
ning het plegen van die delicten rechtvaardigen?

Het voorgaande maakt duidelijk dat er geen twijfel hoeft te bestaan over
de vraag of de Kwartaalkursus wel wordt bezocht door de jongeren voor wie
het project is opgezet. Dat wordt bevestigd door een vergelijking van zoge-
noemde ernstscores. Deze ernstscores zijn als het ware een weergave van de
ernst van de gepleegde delicten. Een eventueel justitieel verleden van de jon-
geren is daarin verdisconteerd. Vergelijkingen van genoemde ernstscores ma-
ken duidelijk dat de bezoekers van de Kwartaalkursus zich duidelijk onder-
scheiden van jongeren wier zaak is geseponeerd of die een boete of een voor-
waardelijke, vrijheidsstraf hebben gekregen en overeenkomen met jongeren
die een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben ondergaan.

2
Gezien het problematische karakter van de bezoekersgroep mag het opmerkelijk worden
genoemd dat de Kwartaalkursus gedurende zijn bestaan geen noemenswaardige incidenten
heeft gekend. Ook het geringe aantal wijzigingen in het personeelsbestand is in dit verband
vermeldenswaard.
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Dit alles maakt de Kwartaalkursus tot een voor ons land uniek project. Niet
eerder is er een alternatieve aanpak ontwikkeld voor een zodanig problemati-
sche groep jeugdige delinquenten. Het project is echter niet alleen uniek voor
ons land. Ook in internationaal perspectief kan gesproken worden van een
bijzonder project. Een vergelijking met soortgelijke projecten in het buiten-
land leert dat nergens een dergelijk `zware' groep delinquenten voor zulke
projecten in aanmerking komt. In het buitenland is voor deze groep jeugdi-
gen geen alternatief voorhanden.

Afronden van de cursus
Sinds het begin van zijn bestaan heeft de Kwartaalkursus te maken gehad
met een tamelijk groot percentage (35%) jongeren die de cursus niet volgens
plan afronden. Het gaat om een hoger percentage dan bij de doorsnee alter-
natieve sancties (rond de 10%). In de loop der tijd is in dat percentage wei-
nig verandering gekomen. Echt verrassend is het uitvalpercentage overigens
niet. De Kwartaalkursus wordt bezocht door een `zware' groep jeugdigen, die
zich veelal reeds langere tijd in het justitieel circuit bevinden. Het is bekend
dat zij een voor de hulpverlening allesbehalve gemakkelijke groep vormen.
Een Kwartaalkursus zonder uitval moet dan ook illusoir geacht worden.

De uitvallers betreffen vooral jongeren met een verhoudingsgewijs lang
justitieel verleden, waarin vrijheidsstraffen bepaald geen uitzondering waren.
Bovendien blijken zij in het jaar voorafgaand aan de Kwartaalkursus gemid-
deld meer delicten te hebben gepleegd dan de jongeren die hun cursus wel
volgens plan afrondden. Ook was de waarde van de door hen gestolen goede-
ren, gemiddeld genomen, hoger. Binnen de, toch al `zware', groep van Kwar-
taalkursusbezoekers vormen de uitvallers derhalve een nog `zwaardere' groep
dan de jongeren die hun cursus volgens plan volbrachten.

Het feit dat uitval, gezien de problematische achtergrond van de jongeren,
inherent is aan een project als de Kwartaalkursus en ook in de toekomst niet
zal verdwijnen, neemt niet weg dat het steeds weer om speciale aandacht
vraagt. Enerzijds omdat het de beeldvorming omtrent de Kwartaalkursus niet
altijd goed zal doen, waardoor justitiële autoriteiten terughoudender zouden
kunnen worden bij het verwijzen naar de Kwartaalkursus. Anderzijds omdat
het een bedreiging kan vormen voor de sfeer in de Kwartaalkursus en voor
de werkmotivatie van de medewerk(st)ers.

Effectiviteit van de Kwartaalkursus: recidive
Een eerste vergelijking van de recidivegegevens van jongeren die de Kwar-
taalkursus (Kwartaalkursusgroep) hebben bezocht met jongeren die langere
tijd in hechtenis hebben gezeten (Vergelijkingsgroep), laat weinig verschillen
zien. In een periode variërend van 1 tot 2i/ jaar recidiveerde 85% van de
Kwartaalkursusgroep en 77% van de Vergelijkingsgroep, een verschil dat
statistisch niet significant is. Deze uitkomst zou reeds kunnen worden be-
schouwd als een positief resultaat. Immers, de voormalige cursisten doen het
niet slechter dan de jongeren die een vrijheidsstraf hebben ondergaan.

Nadere analyses tonen aan dat de resultaten zelfs gunstiger zijn dan op het
eerste gezicht lijkt. Dat geldt in het bijzonder als bij de Kwartaalkursusgroep
onderscheid wordt gemaakt tussen jongeren die hun cursus volgens plan af-
rondden en jongeren die dat niet deden. Bijna een kwart van de jongeren die
de Kwartaalkursus hebben afgerond, recidiveerde niet. De jongeren die wel
recidiveerden deden dat minder snel, minder vaak en minder ernstig dan jon-
geren die een vrijheidsstraf hebben ondergaan. De voormalige cursisten
pleegden hun (eerste) recidivedelict gemiddeld 215 dagen na het uitgangs-
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delict (het delict waarvoor zij naar de Kwartaalkursus werden verwezen)
tegen de Vergelijkingsgroep 145 dagen. De Kwartaalkursusgroep pleegde ge-
middeld 3 recidivedelicten tegen de Vergelijkingsgroep 3,5. Ten slotte was bij
62% van de jongeren die de Kwartaalkursus volgens plan beëindigden, de
recidive minder ernstig dan het uitgangsdelict. Bij de Vergelijkingsgroep was
dat 41%. De verschillen zijn weliswaar niet altijd groot en statistisch signifi-
cant, maar als rekening wordt gehouden met het feit dat jongeren die een
vrijheidsstraf ondergaan, gedurende die tijd geen delicten kunnen plegen en
in feite hun (recidive)delicten dus in een kortere tijd moeten plegen, dan
worden de verschillen zeker groter.

Daar komt nog iets anders bij. In de literatuur wordt gesuggereerd dat de
lengte van iemands justitieel verleden meer bepalend is voor recidive dan (de
aard van) de interventie. Met andere woorden, hoe langer het justitieel ver-
leden, hoe groter de kans op recidive en des te kleiner de kans dat een inter-
ventie (vrijheidsstraf of anderszins) daar een remmende invloed op heeft. De
gegevens met betrekking tot de jongeren die de Kwartaalkursus niet hebben
afgemaakt, lijken deze stelling te bevestigen. Zij onderscheiden zich immers
van de andere cursisten en de jongeren uit de Vergelijkingsgroep door hun
langere justitieel verleden. Het wordt echter niet bevestigd door de vergelij-
king tussen de jongeren die hun cursus wel hebben afgemaakt en de jongeren
die een vrijheidsstraf hebben ondergaan. Het langere justitieel verleden blijkt
bij deze Kwartaalkursusgroep niet tot gevolg te hebben dat zij na de interven-
tie (Kwartaalkursus) meer en vaker recidiveren dan de jongeren die een vrij-
heidsstraf hebben ondergaan. Aan de Kwartaalkursus zou derhalve een gun-
stige invloed mogen worden toegeschreven. Gunstiger dan die van de vrij-
heidsstraf.

Tegelijkertijd doet dit de vraag rijzen of ten aanzien van een andere groep
jongeren (de `uitvallers') dan toch een negatieve invloed aan de Kwartaalkur-
sus moet worden toegeschreven. Een dergelijke conclusie lijkt echter voor-
barig, aangezien er voor deze groep geen goede vergelijkingsgroep, in de zin
van vergelijkbaar inzake de duur van het justitieel verleden, kon worden
samengesteld.

De door de jongeren zelf tijdens de interviews verstrekte gegevens wijzen
eveneens op afname van het delictgedrag. Er is in dit opzicht echter geen
sprake van gunstiger ontwikkelingen bij de Kwartaalkursusgroep dan bij de
Vergelijkingsgroep.

Andersoortige effecten: de leefsituatie
De leefsituatie van de jongeren die de Kwartaalkursus hebben gevolgd of een
vrijheidsstraf hebben ondergaan, lijkt zich niet ingrijpend te hebben gewijzigd.
De woonsituatie van beide groepen jongeren maakt de indruk redelijk stabiel
te zijn. Dat beeld is echter enigszins vertekend, omdat van een groot aantal
jongeren geen gegevens bekend zijn als gevolg van het feit dat zij juist van-
wege hun weinig stabiele woonsituatie niet konden worden bereikt.

De relatie van de jongeren met hun ouders is enigermate veranderd, voor-
al in de richting van wat meer distantie. Enerzijds is er bij sommige jongeren
sprake van minder ruzies met de ouders. Anderzijds worden er minder geza-
menlijke gezinsactiviteiten ondernomen en weten de ouders minder van het
doen en laten van hun kinderen. Het ouder worden van de jongeren zal hier
niet vreemd aan zijn.

De dagbesteding van veel jongeren wordt nog steeds gekenmerkt door veel
wisselingen van school of werk en door het feit dat nog altijd veel jongeren
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niet naar school gaan en geen werk hebben. De houding ten aanzien van
school en werk lijkt wat positiever te zijn geworden.

Bij de vrijetijdsbesteding valt op dat door veel jongeren een groot aantal
activiteiten minder of helemaal niet meer worden ondernomen.

Genoemde wijzigingen hebben met elkaar gemeen dat zij marginaal zijn
en bovendien niet duidelijk positief of negatief. Bovendien komen de veran-
deringen bij de Kwartaalkursus en de Vergelijkingsgroep in dezelfde mate
voor. Er zijn geen aanwijzingen dat de Kwartaalkursus op dit punt een gun-
stiger invloed heeft gehad dan de vrijheidsbeneming. We dienen ons hierbij
te realiseren dat de informatie betrekking heeft op kleine aantallen jongeren
(alleen zij die voor de tweede keer geïnterviewd zijn) en op een korte perio-
de (een half jaar sinds het eerste interview en drie à vier maanden na de
Kwartaalkursus of de vrijheidsstraf). Wellicht dat op langere termijn wel ver-
schillen tussen beide groepen zichtbaar zouden worden.

1

Conclusies m.b.t. het experiment Kwartaalkursus; positieve uitkomsten
Om een aantal redenen kan het experiment Kwartaalkursus zonder meer als
een succes worden beschouwd. Allereerst slaagde men erin een zelfstandig
project op te zetten dat gedurende een aantal jaren goed stand heeft gehou-
den en bovendien voldoende vertrouwen opriep bij de justitiële autoriteiten
om jongeren naar de Kwartaalkursus te verwijzen. Het resultaat is dat de
Kwartaalkursus nu, drie jaar na de start, nauwelijks meer weg te denken is
uit het scala van (alternatieve) afdoeningsmogelijkheden in de betrokken ar-
rondissementen.

Ook werd een team van medewerk(st)ers samengesteld dat gedurende het
experiment weinig wijzigingen kende. Dat laatste mag opmerkelijk worden
genoemd, omdat de werkbelasting bepaald niet gering is als gevolg van het
feit dat de Kwartaalkursus wordt bezocht door een categorie jongeren die als
allesbehalve `makkelijk' beschouwd moet worden. Gedurende de experimen-
tele periode hebben zich echter geen incidenten van betekenis voorgedaan.

Een tweede reden waarom van een succes kan worden gesproken, is gele-
gen in het feit dat de Kwartaalkursus wordt bezocht door de beoogde groep
jongeren. De onderzoeksgegevens laten er geen twijfel over bestaan dat de
jongeren die de Kwartaalkursus hebben bezocht, zonder die mogelijkheid
lange tijd in detentie zouden hebben doorgebracht. In die zin functioneert de
Kwartaalkursus als alternatief voor (voorlopige) hechtenis. Een van de be-
langrijkste doelstellingen is daarmee bereikt.

Een belangrijk bijkomend gevolg hiervan de mogelijke kostenbesparing.
Omdat het een alternatief is voor vrijheidsbeneming, wordt bespaard op kost-
bare opvangplaatsen in rijksinrichtingen en particuliere inrichtingen voor op-
vang. Uitgaande van een dagprijs van rond de 300 gulden en een vervanging
door de Kwartaalkursus van gemiddeld 42 dagen hechtenis, komt de bespa-
ring per cursist uit op om en nabij 12.600 gulden. Bij een optimale bezetting
van de Kwartaalkursus (48 jongeren per jaar) zou dat neerkomen op een be-
drag van 604.800 gulden per jaar. Gezien de kosten van de Kwartaalkursus
zelf (ongeveer 550.000 gulden), zou optimale bezetting neerkomen op een
besparing van bijna 55.000 gulden per jaar. De kostenbesparing zou nog aan-
zienlijk hoger kunnen zijn naarmate de voorlopige hechtenis sneller wordt
geschorst. Elke dag `korter zitten' zou immers rond de 300 gulden opleveren.
Daarbij is echter geen rekening gehouden met de kosten als gevolg van het
feit dat jongeren die de cursus niet volgens plan afrondden, uiteindelijk meer
dagen in hechtenis hebben doorgebracht. De jongeren die de Kwartaalkursus
niet hebben afgemaakt, werken kostenverhogend. Hoeveel die extra kosten
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zijn, is niet eenvoudig vast te stellen, omdat in het definitieve vonnis rekening
wordt gehouden met èn het feit dat zij veelal nieuwe delicten hebben ge-
pleegd èn het aantal dagen dat zij op de Kwartaalkursus hebben doorge-
bracht, gewoonlijk wordt verdisconteerd.

Het succes van het experiment Kwartaalkursus wordt volledig, als gekeken
wordt naar de recidivecijfers van de jongeren na de Kwartaalkursus. Er lijkt
in dit opzicht sprake te zijn van een positief effect van de Kwartaalkursus. In
het bijzonder de jongeren die de Kwartaalkursus volgens plan hebben afge-
rond, recidiveren minder vaak, minder snel en minder ernstig dan jongeren
die (uitsluitend) een vrijheidsstraf hebben ondergaan. De jongeren doen het
in dat opzicht ook veel beter dan de jongeren die de cursus niet volgens plan
afrondden.

Minder positieve uitkomsten
Er zijn ook aspecten die vragen oproepen of minder goed uit de verf zijn
gekomen. Ten eerste is er de bezetting van de Kwartaalkursus. Gedurende de
drie jaar'van zijn bestaan is die bezetting niet steeds optimaal geweest en lijkt
nog altijd aan schommelingen onderhevig. Gezien het aantal jongeren dat in
de betrokken arrondissementen jaarlijks in voorlopige hechtenis wordt geno-
men en de tijd die zij in voorlopige hechtenis doorbrengen, moet het aantal
kandidaten voor de Kwartaalkursus geschat worden op het viervoudige van
het aantal cursisten per jaar. Er wordt derhalve onvoldoende gebruik ge-
maakt van de capaciteit van de Kwartaalkursus: er wordt onvoldoende verwe-
zen naar de Kwartaalkursus.

Aan de verwijzing naar de Kwartaalkursus kleeft nog een ander minpunt.
In veel gevallen komen de jongeren pas op de Kwartaalkursus na vijf à zes
weken voorlopige hechtenis. Van de doelstelling dat de Kwartaalkursus een
alternatief voor vrijheidsbeneming dient te zijn, komt daardoor maar in be-
perkte mate iets terecht. De Kwartaalkursus vormt een alternatief voor een
deel van de vrijheidsbeneming, maar niet meer dan dat. Het komt er in feite
op neer dat te lang wordt gewacht met het schorsen van de voorlopige hech-
tenis. Het gevolg is dat allerlei onbedoelde neveneffecten van de vrijheids-
straf, waarvan men hoopte dat die met een alternatief als de Kwartaalkursus
zouden kunnen worden vermeden, niet of slechts ten dele worden voorko-
men. Een niet onbelangrijk bijkomend probleem is dat eventuele effecten
niet zonder meer aan de Kwartaalkursus kunnen worden toegeschreven. De
interventie bestaat immers uit de cursus in combinatie met een korte vrij-
heidsstraf. Is de cursus effectief, de vrijheidsstraf of de combinatie van beide?

Een minder gunstige uitkomst van het experiment is de tamelijke grote
uitval van cursisten. Grofweg een derde van de cursisten maakt zijn of haar
cursus niet af. Alhoewel, het zij nogmaals gezegd, niet verwacht mag worden
dat het uitvalpercentage veel lager kan worden en derhalve beschouwd moet
worden als een aspect inherent aan een project met een dergelijk zware be-
zoekerspopulatie, vormt het een punt van zorg. Bij de uitvallers gaat het om
een nog `zwaardere' groep jongeren. De Kwartaalkursus slaagt er onvoldoen-
de in deze groep, die in het bijzonder wordt gekenmerkt door een ver terug-
gaand justitieel verleden en ervaring met vrijheidsstraffen, tot het eind toe
`vast' te houden. Daarnaast laten de recidivecijfers zien dat de Kwartaalkur-
sus op dit punt geen direct aanwijsbare positief effect heeft op deze jongeren.

In het tweede onderzoeksrapport ('Kwartaalkursus; een beschrijving van de
cursisten) is gewezen op de verhoudingsgewijze sterke uitval van Marokkaan-
se jongeren. Alhoewel meer recente cijfers die trend weer tegenspreken, is
het vooralsnog niet duidelijk of ten aanzien van allochtone jongeren de Kwar-
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taalkursus optimaal functioneert. Dit brengt ons op de door de Kwartaalkur-
sus gehanteerde methodiek. Hoewel gewezen kan worden op positieve effec-
ten van de Kwartaalkursus, is niet duidelijk welke bijdrage daaraan geleverd
is door de methodiek zelf. Op een aantal punten bestaat onduidelijkheid. In
de twee reeds verschenen rapporten is gewezen op het feit dat een metho-
diekaspect als het monitorsysteem, een combinatie van het nadrukkelijk bij
de Kwartaalkursus betrekken van voor de jongeren belangrijke personen en
huisbezoek, in de experimenteerperiode niet goed van de grond is gekomen.
Welke betekenis moet worden gehecht aan het feit dat sommige programma-
onderdelen niet uit de verf zijn gekomen en andere wel? In hoeverre is er
een samenhang tussen de methodiek en de uitvoering van die methodiek aan
de ene kant en het verschijnsel uitval aan de andere kant? Is het uitgangspunt
dat de cursus drie maanden duurt, juist of zou die voor bepaalde groepen
korter of langer moeten zijn? Onvoldoende inzicht in de effecten van de
methodiek maakt het moeilijk de gunstige resultaten toe te schrijven aan die
methodiek dan wel aan het feit dat er geen (beter: een kortere) vrijheidsstraf
is toegepast. Zo zou het bijvoorbeeld best eens kunnen zijn dat het niet zo-
zeer de specifieke methodiek, de specifieke programma-onderdelen zijn die
bepaalde resultaten bewerkstelligen, maar veeleer de geheel andere benade-
ring van de jongeren en van delinquent gedrag. Geen negatieve benadering in
de zin van straffen en opsluiten, maar een positieve, opbouwende houding,
gericht op de toekomst.

Vraagtekens worden ook opgeroepen door de vaststelling dat ten aanzien
van de leefsituatie van de jongeren nauwelijks van (positieve) veranderingen
melding kon worden gemaakt. De veranderingen die zich hebben voorgedaan,
blijken zich ook bij de jongeren die een vrijheidsstraf hebben ondergaan, te
hebben voorgedaan. De betekenis van de methodiek van de Kwartaalkursus
blijft op dit punt verborgen. Daarnaast kan men zich afvragen of het ontbre-
ken van enigerlei vorm van `nazorg' hierbij een rol speelt. Enige begeleiding
na de Kwartaalkursus zou wel eens een positieve invloed kunnen hebben in
de zin van bestendiging van `ingeslagen wegen' (schoolbezoek of werk bij-
voorbeeld).

Aanbevelingen
Op basis van de conclusies in de voorgaande paragraaf komen we tot de vol-
gende aanbevelingen.
1. Gezien de duidelijk positieve resultaten is er alle reden om de experimen-

tele status van de Kwartaalkursus om te zetten in een structurele. Een
wettelijke fundering zou daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leve-
ren.

2. Gezien de positieve effecten die op het gebied van terugdringen van recidi-
ve zijn bereikt, zouden meer jongeren dan nu het geval is, in de gelegen-
heid moeten worden gesteld de Kwartaalkursus te bezoeken.

3. De jongeren zouden sneller naar de Kwartaalkursus verwezen moeten
worden. Dit kan bereikt worden door de periode die zij voorafgaand aan
de Kwartaalkursus in voorlopige hechtenis doorbrengen, te bekorten. In dit
verband verdient het ook aanbevelingen de thans gehanteerde verwijspro-
cedures nog eens op mogelijke verbeteringen te bekijken.

3 Een regeling dienaangaande is overigens al voorgesteld in het aan de Tweede Kamer aan-
geboden wetsvoorstel ter herziening van het jeugdstrafrecht (zie vorige noot).
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4. De voortijdige uitval van cursisten dient blijvend aandacht te krijgen. Beke-
ken zou moeten worden in hoeverre het programma en de methodiek van
de Kwartaalkursus aanpassingen behoeven, zodat de uitval enigszins terug-
gedrongen kan worden.

5. De methodiek van de Kwartaalkursus dient aan nader onderzoek te wor-
den onderworpen. Nauwkeurig dient aangegeven te worden wat de inter-
venties zijn en op welke wijze een en ander wordt gemeten. Dit teneinde
te achterhalen waardoor mogelijke effecten of het ontbreken van verwach-
te effecten worden veroorzaakt.

6. Het introduceren van `nazorg' verdient aanbeveling. Enige begeleiding na
de Kwartaalkursus kan voorkomen dat bepaalde positieve resultaten (denk
aan schoolbezoek of werk) vrij snel (weer) verloren gaan.

7. Gezien de positieve resultaten van de Kwartaalkursus in Amsterdam, ver-
dient het aanbeveling ook elders in het land soortgelijke voorzieningen op
te zetten. Gezien de zwaarte van de groep en gezien het feit dat de poten-
tiële omvang van de groep beperkt is, ligt het voor de hand daarbij in eer-
ste instantie te denken aan een voorziening voor de arrondissementen Den
Haag en Rotterdam.
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1 Inleiding

Eind november 1986 werd in Amsterdam een aanvang gemaakt met het, ex-
periment Kwartaalkursus. De Kwartaalkursus is een drie maanden durend
dagprogramma voor strafrechtelijk minderjarigen, bedoeld als alternatief voor
(voorlopige) hechtenis. De Kwartaalkursus werd aanvankelijk open gesteld
voor jongeren uit de arrondissementen Amsterdam en Haarlem, maar sinds
januari 1988 kunnen ook jongeren uit de arrondissementen Alkmaar en
Utrecht naar de Kwartaalkursus worden gestuurd.

Het experiment is geëvalueerd door een samenwerkingsverband van het
Paedologisch Instituut in Amsterdam en het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie in Den
Haag.' De afdeling GTP (Gedragstherapieprojecten) van het Paedologisch
Instituut verrichtte de zogenoemde procesevaluatie, het onderzoeksteam J&J
(Jeugdbescherming en Jeugddelinquentie) van het WODC de effectevaluatie.

Inmiddels zijn twee rapporten verschenen. In het rapport `Kwartaalkursus:
een handleiding' hebben de procesonderzoekers een beschrijving gegeven van
de methodiek van de Kwartaalkursus. In het rapport `Kwartaalkursus: een be-
schrijving van de cursisten' zijn de procesonderzoekers nader ingegaan op het
functioneren van de cursisten tijdens de Kwartaalkursus en hebben de effect-
onderzoekers de cursisten beschreven en de vraag beantwoord of de oor-
spronkelijk bedoelde groep jeugdigen op de Kwartaalkursus terecht zijn geko-
men. De slothoofdstukken van beide rapporten, waarin voorlopige conclusies
zijn getrokken en enige aanbevelingen zijn gedaan, zijn als bijlage 2 aan dit
rapport toegevoegd.

In dit derde rapport worden de resultaten van het effectonderzoek weerge-
geven. Voor de duidelijkheid zijn bepaalde gegevens die reeds in het rapport
`Kwartaalkursus: een beschrijving van de cursisten' zijn gepresenteerd, ook in
dit rapport opgenomen.

1.1 De onderzoeksvragen

In het effectonderzoek stonden twee vragen centraal:
1. Welke jongeren volgen de Kwartaalkursus en is dit de groep waarvoor de

Kwartaalkursus in eerste instantie is bedoeld?
2. Heeft de Kwartaalkursus een zodanig effect dat jeugdigen die het pro-

gramma hebben gevolgd, minder dan voorheen of helemaal niet meer met

4 Voor de samenstelling van beide onderzoeksteams wordt verwezen naar bijlage 1. In dezelf-
de bijlage staat tevens de samenstelling van de begeleidingscommissie vermeld. Tot 1 janua-
ri 1989 werd het onderzoek overigens uitgevoerd onder auspiciën van de Coordinatiecom-
missie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming.
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justitie in aanraking komen? Hoe verhoudt de recidive van de bezoekers
van de Kwartaalkursus zich met de recidive van jeugdigen die in dezelfde
periode een vrijheidsstraf hebben ondergaan?

De eerste vraag houdt verband met het mogelijke gevaar van `aanzuigende
werking' of `net-widening'. Aangezien de Kwartaalkursus is opgezet als alter-
natief voor vrijheidsbeneming, is het uiteraard niet de bedoeling dat er jeug-
digen naartoe worden gestuurd die slechts voor een geldboete en/of voor-
waardelijke vrijheidsstraf in aanmerking komen. Gebeurt dat wel, dan is er
sprake van aanzuigende werking. Geen aanzuigende werking in de zin dat er
meer jeugdigen in het justitieel circuit worden binnengehaald, maar aanzui-
gende werking in de zin dat meer jeugdigen binnen het bereik van de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf worden gebracht .5 Met andere woorden, in het
onderzoek moest worden nagegaan of de Kwartaalkursus inderdaad bezocht
wordt door jongeren die anders langere tijd in hechtenis zouden zijn geno-
men.

De tweede vraag geeft als het ware een van de doelstellingen van de
Kwartaalkursus weer. Van de Kwartaalkursus wordt een zodanige invloed op
het doen en laten van de jongeren verwacht dat contacten met politie en
justitie in de toekomst vermeden worden dan wel in aantal of ernst afnemen.
Of, voorzichtiger geformuleerd: het `recidivepatroon' van de jongeren die de
Kwartaalkursus hebben bezocht mag er niet ongunstiger uitzien dan dat van
jongeren die een vrijheidsstraf hebben ondergaan, vooropgesteld dat het gaat
om jongeren die met elkaar vergelijkbaar zijn in termen van aard en ernst
van het gepleegde delict (zie onderzoeksvraag 1).6 Deze verwachtingen zijn in
het onderzoek op hun merites bekeken. Er is nagegaan in hoeverre jongeren
die de Kwartaalkursus hebben bezocht, opnieuw met justitie in aanraking zijn
gekomen. Hetzelfde is gedaan bij een groep jongeren die een vrijheidsstraf
hebben ondergaan.

Hieruit moet overigens niet de conclusie worden getrokken dat de mate
van succes van de Kwartaálkursus alleen maar zou kunnen worden afgemeten
aan het al dan niet afnemen of zelfs uitblijven van recidive. Wie zo redeneert,
overschat de mogelijkheden van dergelijke interventies. Men veronderstelt dat
een bepaalde situatie (effect) in zijn geheel toegeschreven kan worden aan de
desbetreffende interventie. Zo is het natuurlijk niet. Er wordt voorbij gegaan
aan het gehele scala van (structurele) levensomstandigheden en gebeurtenis-
sen en niet te vergeten de kwaliteit van de bindingen die men heeft met de
samenleving (sociale integratie), welke het (delinquent) gedrag van mensen

5
Immers, indien jongeren hun cursus niet afmaken, volgt onherroepelijk een onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf. Dat betekent dat wanneer jongeren voor wie een geldboete en/of een
voorwaardelijke vrijheidsstraf de meest voor de hand liggende straf is, in aanmerking wor-
den gebracht voor de Kwartaalkursus, een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf een reële drei-
ging is geworden. Weliswaar geldt dat ook voor de voorwaardelijke vrijheidsstraf, maar er is
verschil. Bij een voorwaardelijke straf dient de jeugdige zich van bepaalde zaken (het ple-
gen van nieuwe delicten) te onthouden. Bij de Kwartaalkursus dient hij zich niet alleen van
bepaalde zaken te onthouden, maar moet hij daarbij ook nog eens een bepaalde prestatie
leveren (de cursus afmaken). Er worden hogere eisen gesteld, met meer kans op mislukkin-
gen.

Overigens, hierbij dient te worden aangetekend dat het hier niet om een officieel, vanwege
bijvoorbeeld het Ministerie van Justitie of het openbaar ministerie, geformuleerde doelstel-
ling gaat. Wel is het zo dat de toenmalige Minister van Justitie zich in deze trant heeft uit-
gelaten bij de installatie van de Voórbereidingsgroep experimenten dienstverlening (Com-
missie Van Buuren).

6
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bepalen. Omstandigheden, gebeurtenissen en bindingen (integratie) die zich
lang niet altijd voor ingrijpende beïnvloeding lenen, althans niet in een tijds-
bestek van (slechts) drie maanden.

Veel recidive-onderzoek draagt bij aan het in stand houden van zulke mis-
verstanden. Te vaak wordt uitsluitend gekeken naar die ene interventie, zon-
der rekening te houden met persoonlijke omstandigheden en gebeurtenissen.
De onderzoeksliteratuur ten aanzien van recidive maakt bijvoorbeeld duide-
lijk dat het recidivepatroon voorafgaand aan de interventie (het justitieel ver-
leden) minstens zo belangrijk is als en misschien zelfs belangrijker dan de
interventie zelf. Met andere woorden, de lengte van het justitieel verleden
beperkt de mogelijkheden van een interventie.

De beperkingen van `recidive' als maat voor succes betekenen niet dat er
niet naar gekeken zou moeten worden. Mits naar meer dan uitsluitend wel of
geen recidive wordt gekeken, kan recidive-onderzoek bijdragen aan een beter
functioneren van, in dit geval, de Kwartaalkursus. In het kader van het effect-
onderzoek is dat gebeurd. Niet alleen is gekeken naar het zich voordoen van
recidive, maar ook naar recidivesnelheid, recidivefrequentie en aard van de
recidive.

Bij recidivesnelheid gaat het om de tijd tussen het uitgangsdelict (i.e. het
delict of de combinatie van delicten die de aanleiding vormde voor verwijzing
naar de Kwartaalkursus of de vrijheidsstraf) en het eerste daaropvolgende
justitiële contact. Recidivefrequentie duidt op het aantal justitiële contacten
na het uitgangsdelict. Bij de aard van de recidive wordt gekeken in hoeverre
het soort recidivedelict zich onderscheidt van het uitgangsdelict en meer in
het bijzonder of het om een ernstiger, minder ernstig of soortgelijk delict
gaat.

Het is van groot belang - het werd hiervoor reeds genoemd - dat het jus-
titieel verleden voorafgaand aan het uitgangsdelict van de betrokken jeugdi-
gen bij de beschouwingen wordt betrokken.

Behalve naar recidive is ook naar andere aspecten gekeken. Herhaaldelijk
is aangetoond dat er een relatie bestaat tussen sociale integratie en delin-
quentie. Sterke, kwalitatief goede maatschappelijke bindingen kunnen rem-
mend werken op delinquent gedrag. In termen van Hirschi's theorie van
sociale controle is een viertal elementen van belang: attachment, commitinent,
involvement en beliefs.

Attachment duidt op de binding van jongeren aan voor hen significante
anderen (bijvoorbeeld de ouders), waarbij het niet alleen gaat om affectie,
maar ook om communicatie en supervisie. Commitment verwijst naar de (po-
sitieve) betrokkenheid en inzet van jongeren bij conventionele systemen als
school en werk. Bij involvement gaat het om het functioneren in en deelne-
men aan conventionele activiteiten als school, werk en vrijetijdsactiviteiten.
Beliefs ten slotte hebben betrekking op de acceptatie van de heersende waar-
den en normen.

In het kader van het onderzoek zijn de vier elementen enigermate uitge-
werkt door te kijken naar bepaalde aspecten van de leefsituatie van de jonge-
ren. Vervolgens is bekeken of zich veranderingen hebben voorgedaan in de
leefsituatie voor en na de Kwartaalkursus. Eventuele veranderingen, bij voor-
keur in de zin van verbetering van de leefsituatie - versterking van deze
bindingen - , die zouden kunnen bijdragen aan vermindering van het delict-
gedrag, zouden dan aan de Kwartaalkursus kunnen worden toegeschreven.

Het onderzoek heeft zich in het bijzonder gericht op de woonsituatie, de
relaties met de ouders, vrienden, school/werk en vrijetijdsbesteding.
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1.2 Aanpak van het onderzoek en samenstelling onderzoeksgroep

Het effectonderzoek wordt gekenmerkt door een quasi-experimentele opzet.
De gegevens met betrekking tot de jongeren die de Kwartaalkursus hebben
bezocht, worden vergeleken met die van jongeren die enige tijd hebben vast-
gezeten, de Vergelijkingsgroep. De Kwartaalkursusgroep kan worden be-
schouwd als de experimentele groep die een speciale `behandeling' krijgt, de
Vergelijkingsgroep als controlegroep zonder `behandeling'. Dat er geen spra-
ke is van een `echt' experiment, hangt samen met het feit dat jongeren niet
`at random' naar de Kwartaalkursus zijn gestuurd, dan wel een vrijheidsstraf
hebben gekregen en zo in de Vergelijkingsgroep terecht zijn gekomen. Het
gaat niet om in alle opzichten (persoonlijke kenmerken, delictkenmerken, jus-
titiële achtergrond) vergelijkbare jongeren, die vervolgens min of meer toe-
vallig in de Kwartaalkursus terechtkomen of niet. De beide onderzoeksgroe-
pen zijn als het ware pas `achteraf' samengesteld: zij die zijn aangetroffen op
de Kwartaalkursus, vormen de Kwartaalkursusgroep en zij die een vrijheids-
straf hebben ondergaan, de Vergelijkingsgroep. Vervolgens is bij beide groe-
pen dezelfde informatie verzameld. Analyse van dat materiaal moet uitwijzen
of het wel om vergelijkbare groepen gaat.

De Kwartaalkursusgroep wordt gevormd door 60 jongeren die tussen no-
vember 1986 en augustus 1988 de Kwartaalkursus hebben bezocht.

De Vergelijkingsgroep bestaat uit 86 jeugdigen die in dezelfde periode
enige tijd in hechtenis hebben gezeten, maar niet naar de Kwartaalkursus zijn
gestuurd. Bij de samenstelling van de Vergelijkingsgroep zijn enkele restric-
ties toegepast. Allereerst moest het gaan om jongeren die al minstens drie
weken gehecht waren. Jongeren die korter dan drie weken in voorlopige
hechtenis verbleven, maken geen deel uit van de Vergelijkingsgroep. Ten
tweede maken jongeren die in het kader van voorlopige hechtenis een per-
soonlijkheidsonderzoek (PO) ondergingen, geen deel uit van de Vergelij-
kingsgroep. Daardoor bleven min of meer automatisch die jongeren buiten
beeld van wie verwacht mocht worden dat zij toch al niet naar de Kwartaal-
kursus zouden zijn gestuurd. Het gaat daarbij om die jeugdigen die dusdanig
ernstige (levens)delicten hebben gepleegd dat zij ofwel zeer lange vrijheids-
straffen opgelegd krijgen, dan wel ter beschikking van de regering worden ge-
steld (TBR) of geplaatst worden in een inrichting voor bijzondere behande-
ling (PIBB).

1.3 Het onderzoeksmateriaal

Ten aanzien van het onderzoeksmateriaal kunnen drie bronnen onderschei-
den worden:7

a. Het Jongeren Informatie Systeem (JIS)
In de periode september 1986-augustus 1988 is in de arrondissementen Am-
sterdam en Haarlem van alle op het parket ingeschreven zaken van strafrech-
telijk minderjarigen het dossier ingezien. De verzamelde dossiergegevens
hebben in het bijzonder betrekking op de gepleegde delicten (aard en aantal,

7 De gebruikte vragenlijsten zijn gebundeld tot een losse bijlage. Deze bijlage kan bij de on-
derzoekers worden opgevraagd.
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schade, letsel enz.) en aspecten van justitiële aard (voorlopige hechtenis, ka-
der voor verwijzing, vonnis enz.).

b. Interviews
Alle jongeren, zowel die van de Kwartaalkursusgroep als van de Vergelij-
kingsgroep, zijn door medewerk(st)ers van het effectonderzoek kort na aan-
vang van de Kwartaalkursus of kort nadat zij in hechtenis waren genomen,
geïnterviewd. In het semi-gestandaardiseerd interview is gevraagd naar woon-
en familie-omstandigheden, relaties met familie en vrienden, dagbesteding en
vrijetijdsbesteding. Ook is uitvoerig ingegaan op de delicten die volgens de
betrokken jongeren de aanleiding vormden voor het justitieel contact alsmede
op andere delinquente activiteiten in het jaar voorafgaand aan de Kwartaal-
kursus of de vrijheidsstraf.

In een tweede interview, zes maanden na het eerste interview, zijn aan de
jongeren grotendeels dezelfde vragen voorgelegd. Ditmaal met de bedoeling
naar voren te krijgen of zich in dat halve jaar bepaalde veranderingen hebben
voorgedaan. Alle vragen hadden uitsluitend betrekking op dat halve jaar na
het eerste interview.

In een derde interview werd een en ander nog eens herhaald, ditmaal ge-
richt op de periode van een half jaar tussen het tweede en derde interview.

c. Uittreksels uit het Justitieel Documentatieregister
Voor alle jongeren die de Kwartaalkursus hebben bezocht en de jongeren die
enige tijd in hechtenis hebben doorgebracht (de Vergelijkingsgroep), zijn in
juni 1989 uittreksels uit het Justitieel Documentatieregister opgevraagd. Op
deze wijze konden de `justitiële carrières' van de betrokken jongeren worden
vastgesteld en meer in het bijzonder de justitiële contacten na het uitgangs-
delict, dat wil zeggen na de zaak die aanleiding vormde voor verwijzing naar
de Kwartaalkursus of de vrijheidsstraf. Hantering van genoemde uittreksels
impliceert dat het gaat om justitiële contacten op het niveau van het open-
baar ministerie. Slechts die politiecontacten die hebben geresulteerd in een
proces-verbaal, zijn in de analyses betrokken. Overigens, er is uitsluitend ge-
keken naar de zogenoemde R-kaarten (rechtbankkaarten) en niet naar de K-
kaarten (kantongerechtkaarten). Dat betekent dat bijvoorbeeld verkeersover-
tredingen niet bij de beschouwingen zijn betrokken.

De materiaalverzameling is niet in alle opzichten optimaal verlopen. Met na-
me rond de interviews hebben zich gedurende het onderzoek de nodige pro-
blemen voorgedaan. De reikwijdte van de interviews is daardoor in bepaalde
opzichten slechts beperkt. Zo zijn niet alle 60 Kwartaalkursusbezoekers geïn-
terviewd: vijf jongens weigerden hun medewerking aan het onderzoek en vier
jongens hadden de Kwartaalkursus alweer verlaten vóór het tot een interview
was gekomen. We hebben derhalve de beschikking over 51 eerste interviews
met jongeren die de Kwartaalkursus hebben bezocht en 86 eerste interviews
met jongeren die een vrijheidsstraf hebben ondergaan.

In de volgende interviewronde nam de uitval sterk toe. Als gevolg van wei-
geringen, maar ook omdat veel jongeren onbereikbaar bleken (verhuisd, niet
reageren, onvindbaar, geen telefoon, nooit thuis), was het aantal interviews
aanzienlijk kleiner dan beoogd. De tweede interviewronde (een half jaar na
het eerste interview) resulteerde in 31 interviews met voormalige bezoekers
van de Kwartaalkursus (uitval 39,2%) en 52 interviews met jongeren uit de
Vergelijkingsgroep (uitval 39,5%). Van de eerder geïnterviewde Kwartaalkur-
susbezoekers weigerden 13 medewerking aan het tweede interview en waren
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7 jongeren onbereikbaar. Onder de Vergelijkingsgroep bevonden zich 16 wei-
geraars en 18 `onbereikbaren'.

De derde ronde leverde nog minder op: 15 interviews met voormalige cur-
sisten (uitval ten opzichte van tweede interview 51,6%; totale uitval 70,6%)
en 24 interviews met jongeren uit de Vergelijkingsgroep (uitval ten opzichte
van tweede interview 53,9%; totale uitval 72,1%). Van de cursisten weigerden
6 een derde interview; 10 jongeren waren onbereikbaar. In de Vergelijkings-
groep weigerden 11 jongeren een derde interview en waren er 17 onbereik-
baar.

Het moge duidelijk zijn dat in het bijzonder de derde interviews slechts als
illustratiemateriaal kunnen dienen. Verregaande conclusies mogen er niet uit
getrokken worden. Wel maakt het meer dan duidelijk dat we te maken heb-
ben met een groep jong-volwassenen die slecht toegankelijk is voor onder-
zoek. De grote aantallen weigeraars waren in dat opzicht overigens minder
verrassend dan de grote aantallen `onbereikbaren'. Het is bepaald geen nieuw
gegeven dat jongeren weigeren mee te werken aan een onderzoek, waarvoor
hun justitiële contacten de directe aanleiding vormen. Argumenten als `het is
voorbij, ik wil er niet meer over praten' of `ik wil er niet meer aan herinnerd
worden' werden vaak gehoord. Het komt ons echter voor dat het aantal 'on-
bereikbaren' groter is dan gebruikelijk. Een weinig stabiele woonsituatie en
het veelvuldig uithuizig zijn om andere redenen dan schoolbezoek of werk-
kring lijken bij deze jongeren meer dan gebruikelijk voor te komen. En hoe-
wel de medewerk(st)ers van het onderzoeksteam daarop hadden geantici-
peerd door bijzonder veel tijd en energie te stoppen in het naspeuren en
bezoeken van de jongeren, was dat niet voldoende om te komen tot een, in
termen van response, redelijk resultaat.

Bij de overige dataverzamelingsmethoden hebben zich geen noemenswaar-
dige problemen voorgedaan. Voor wat betreft de bezoekers van de Kwartaal-
kursus, die afkomstig zijn uit het arrondissement Alkmaar alwaar het JIS niet
functioneerde, is aanvullend dossieronderzoek op het Alkmaarse parket uit-
gevoerd.

1.4 Indeling van het rapport

Voor de duidelijkheid wordt in dit rapport deels teruggegrepen op de eerder
verschenen rapporten. Zo wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van
de totstandkoming van de Kwartaalkursus en wat de cursus in grote trekken
inhoudt. In hoofdstuk 3 wordt een summiere beschrijving gegeven van de eer-
ste groep cursisten, die de Kwartaalkursus tussen november 1986 en augustus
1988 hebben bezocht. In dat hoofdstuk is tevens een beschrijving opgenomen
van de Vergelijkingsgroep: een groep jongeren die in dezelfde periode lange-
re tijd in hechtenis hebben doorgebracht, maar niet naar de Kwartaalkursus
zijn gestuurd. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de eventuele recidive
van de jeugdigen. In hoofdstuk 5 passeren andere belangrijke aspecten als
relatie tot de ouders, verblijfplaats, dagbesteding en vrije tijd de revue.
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2 De kwartaalkursus8

De Kwartaalkursus is een dagprogramma voor jeugdige delinquenten. De
cursus duurt drie maanden (dertien weken) en is bedoeld als alternatief voor
langdurige (voorlopige) hechtenis. Daardoor maakt de Kwartaalkursus deel
uit van het scala van alternatieve sancties, waarmee alweer enige jaren wordt
geëxperimenteerd. De Kwartaalkursus onderscheidt zich echter op een aantal
punten van de overige alternatieve sancties. Niet alleen omdat de Kwartaal-
kursus moet worden gerekend tot de leerprojecten en de leerprojecten
slechts een bescheiden aandeel in het geheel van alternatieve sancties heb-
ben. De Kwartaalkursus onderscheidt zich ook duidelijk van de andere leer-
projecten. De Kwartaalkursus is veel intensiever en vraagt meer van de be-
trokken jeugdigen. Een `doorsnee' leerproject als de training sociale vaardig-
heden bestaat uit ongeveer acht bijeenkomsten, die anderhalf tot twee uur
duren. Bij de Kwartaalkursus worden de jongeren geacht drie maanden lang
iedere werkdag te verschijnen. Daar komt nog bij dat zij ook regelmatig in
het weekend worden verwacht. Daarnaast kent het programma niet slechts
een of twee, maar een groot aantal verschillende onderdelen: onderwijs, alge-
mene technieken, sport en sociale vaardigheidstrainingen.

Het intensieve karakter van de Kwartaalkursus komt overeen met het
uitgangspunt dat de Kwartaalkursus slechts dient te worden gehanteerd ter
vervanging van de vrijheidsbeneming. Ook op dit punt onderscheidt de Kwar-
taalkursus zich dus van de overige alternatieve sancties voor strafrechtelijk
minderjarigen. Immers, volgens de destijds door de Werkgroep Alternatieve
Sancties Jeugdigen (Werkgroep Slagter) opgestelde richtlijnen kunnen alter-
natieve sancties worden toegepast ter vervanging van alle bestaande sancties.
Dus niet alleen ter vervanging van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, maar
ook ter vervanging van de berisping, de geldboete en de voorwaardelijke vrij-
heidsstraf. In het onlangs aan de Tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel ter
herziening van het jeugdstrafrecht is deze lijn vastgehouden. De werk- en
leerprojecten kunnen worden toegepast in de plaats van de geldboete en de
voorwaardelijke en onvoorwaardelijke jeugddetentie, de nieuwe jeugdstraf die
in de plaats komt van de arrest- en tuchtschoolstraf. In dat voorstel is overi-
gens ook rekening gehouden met voorzieningen als de Kwartaalkursus. Der-
gelijke projecten mogen echter slechts worden toegepast ter vervanging van
de vrijheidsstraf. Het bestaande uitgangspunt voor de toepassing van de
Kwartaalkursus is derhalve in het wetsvoorstel overgenomen. Naar de Kwar-
taalkursus dienen uitsluitend die jeugdigen te worden verwezen van wie op
grond van hun justitieel verleden en/of de ernst van de door hen gepleegde
delicten mag worden verwacht dat zij langere tijd in hechtenis zullen door-
brengen. Vooralsnog houdt dat in dat, gezien de bestaande praktijk van toe-
passing van vrijheidsstraffen bij strafrechtelijk minderjarigen, verwijzing naar

8
Dit hoofdstuk is vrijwel in zijn geheel ontleend aan het tweede rapport 'Kwartaalkursus:
een beschrijving van de cursisten'.

17



de Kwartaalkursus voornamelijk geschiedt in het kader van schorsing van de
voorlopige hechtenis. Evenals bij de andere alternatieve sancties moeten de
jeugdigen wel zelf instemmen met verwijzing naar de Kwartaalkursus.

2.1 Nieuw initiatief

De eerste plannen voor een project als de Kwartaalkursus dateren van 1982.
Een jaar eerder, in juli 1981, adviseerde de Commissie Herziening Strafrecht
Jeugdigen (Commissie Anneveldt) aan de Minister van Justitie een experi-
ment op te zetten met alternatieve sancties voor jeugdigen. Twee vormen van
alternatieve sancties werden voorgesteld: werkprojecten (of dienstverlening)
en leerprojecten. Het idee van werkprojecten was niet nieuw. Al eerder wa-
ren voorstellen in die richting gedaan en in het strafrecht voor volwassenen
was men reeds begonnen met een dergelijke aanpak in experimentele vorm:
het experiment met de dienstverlening. Voor de leerprojecten lag dat anders;
dat idee was wel nieuw. De commissie verwees in dat verband onder meer
naar de zogenoemde Intermediate Treatmentprojecten in Engeland en Wa-
les. De Werkgroep Alternatieve Sancties Jeugdigen (Werkgroep Slagter), in
oktober 1981 door de Minister van Justitie geïnstalleerd om een dergelijk ex-
periment met alternatieve sancties op te zetten en te begeleiden, nam de sug-
gestie om leerprojecten op te nemen over. Een delegatie van de werkgroep
bezocht in het kader van de voorbereidingen van het experiment enkele van
dergelijke Intermediate Treatmentprojecten in Engeland. Dat bezoek resul-
teerde onder andere in een artikel over deze voorzieningen in het tijdschrift
Proces10 en in een later stadium in een positief advies van de Werkgroep
Slagter inzake een subsidie-aanvraag voor de Kwartaalkursus. Ondertussen
hadden vier jeugd(hulpverlenings)instellingen uit Amsterdam en Noord-Hol-
land" met enkele medewerkers van het Ministerie van Justitie een werkgroep
gevormd, die voorstellen moest treffen om te komen tot een Nederlandse
versie van Intermediate Treatment. De vier jeugdinstellingen richtten een
samenwerkingsverband op, dat concreet gestalte gaf aan de plannen in de
vorm van de Kwartaalkursus. In november 1986 opende de Kwartaalkursus,
inmiddels ondergebracht bij de Vereniging HVO, maar onder verantwoorde-
lijkheid van de vier instellingen gezamenlijk, voor het eerst haar deuren.

2.2 Vestigingsplaats

In de oorspronkelijk plannen was uitgegaan van twee voorzieningen: een in
Alkmaar en een in Amsterdam. Enkele voorlopige analyses van de voorlopige
hechteniscijfers in het arrondissement Alkmaar maakten echter duidelijk, dat

9
Bij vonnis opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen betreffen slechts zelden detentie-
perioden die nog in hun geheel moeten worden uitgezeten. In veruit de meeste gevallen
gaat het om een omzetting van reeds in het kader van voorlopige hechtenis uitgezeten
straftijd in een onvoorwaardelijk strafdeel, waarna nog slechts korte tijd of dikwijls zelfs
helemaal niet meer in detentie hoeft te worden doorgebracht. Met andere woorden, op het
moment van vonniswijzing hebben de meeste jeugdigen het grootste deel van hun straftijd
reeds achter de rug.

Junger-Tas, J. Intermediate Treatment, een nieuwe vorm van ambulante hulpverlening. In:
Proces, jrg. 62, nr. 4, 1983, pp. 101-114.
De Vereniging 1-IVO, het Psychologisch Pedagogisch Instituut Amsterdam (PPIA), het Pae-
dologisch Instituut en de Stichting CHJ.

10

11
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het onwaarschijnlijk moest worden geacht dat zich in dat arrondissement vol-
doende jongeren zouden aandienen om een zelfstandige voorziening te recht-
vaardigen. De plannen werden daarom gericht op het arrondissement Haar-
lem in plaats van Alkmaar, naast nog steeds Amsterdam. Maar ook Haarlem
ging niet door. Om financiële redenen moest van een vestiging aldaar worden
afgezien. Besloten werd dat van de Kwartaalkursus in Amsterdam niet alleen
gebruik zou mogen worden gemaakt door jongeren uit het arrondissement
Amsterdam, maar ook door jongeren uit het arrondissement Haarlem. Zo
nodig zou in Haarlem een soort dependance worden opgericht, waar de
Haarlemse jongeren zich 's ochtends zouden kunnen verzamelen alvorens
naar Amsterdam te reizen. Zo'n dependance, in de plannen aangeduid als
cursuspost, is er echter nooit gekomen. De ervaringen van de eerste jaren
hebben aangetoond dat de jongeren uit het arrondissement Haarlem geen
problemen hebben met het reizen naar Amsterdam. De afstand van de woon-
plaats tot de Kwartaalkursus vormt kennelijk geen beletsel. Dat geldt niet
alleen voor de Haarlemse jongeren, maar ook voor de jongeren uit het arron-
dissement Amsterdam die niet in Amsterdam, maar ver daarbuiten, bijvoor-
beeld in Hilversum, wonen. Een `voorpost' in Haarlem lijkt derhalve voorals-
nog niet noodzakelijk.

23 Bezetting van de Kwartaalkursus

Het eerste jaar van de Kwartaalkursus stond vooral in het teken van de opzet
van het programma, de ontwikkeling van de methodiek en de training van de
medewerkers. Een ander belangrijk aandachtspunt werd gevormd door de
bezetting van de Kwartaalkursus. In november 1986 werd gestart met drie
cursisten, waarna gedurende het eerste jaar de gemiddelde bezetting zeven à
acht cursisten bedroeg. Dat gemiddelde bleef ver achter bij de maximale ca-
paciteit van twaalf cursisten. Werving van cursisten stond dan ook hoog op de
lijst van activiteiten. In 1988 verbeterde de situatie zich aanzienlijk. Om dat te
bereiken was door de Kwartaalkursus een aantal maatregelen genomen.

Ten eerste werd de Kwartaalkursus open gesteld voor jeugdigen uit de
arrondissementen Alkmaar en Utrecht, waardoor de Kwartaalkursus thans
beschikbaar is voor het gehele ressort Amsterdam. Dat zette overigens niet
direct veel zoden aan de dijk. Zo werd pas in 1989 voor het eerst vanuit het
arrondissement Utrecht een jongere naar de Kwartaalkursus verwezen.

Ten tweede werden plannen ontwikkeld om vanuit de Kwartaalkursus per-
soonlijkheidsonderzoeken te coordineren. De indruk bestond dat niet alle po-
tentiële kandidaten op de Kwartaalkursus terechtkwamen, omdat de betrok-
ken kinderrechters door middel van een persoonlijkheidsonderzoek meer
over de betrokken jeugdigen te weten wilden komen. De duur van dergelijke
onderzoeken en het feit dat deze doorgaans in rijksinrichtingen en particulie-
re inrichtingen voor opvang worden uitgevoerd, maakten het er niet waar-
schijnlijker op dat een jongere aansluitend op een dergelijk persoonlijkheids-
onderzoek ook nog eens voor drie maanden naar de Kwartaalkursus zou wor-
den gestuurd. Ook van deze maatregel ging weinig werfkracht uit. In ieder
geval is van de voorgestelde mogelijkheid nooit gebruik gemaakt.

Ten derde werd intensief overleg gevoerd met de kinderrechters over de
verwijzingscriteria. Met name in Amsterdam werd de Kwartaalkursus precies
gelijk gesteld aan drie maanden voorlopige hechtenis. Slechts jeugdigen van
wie men aannam dat zij drie maanden zouden worden vastgehouden, kwa-
men voor verwijzing naar de Kwartaalkursus in aanmerking. Dientengevolge
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bleef het aantal kandidaten (te) beperkt. Naar aanleiding van dit overleg
werd de regel `drie maanden Kwartaalkursus is gelijk aan drie maanden
hechtenis (3=3)' losgelaten. Als minimum grens werd zes weken voorlopige
hechtenis ingevoerd. Daarbij is er door de kinderrechters op gewezen dat dat
voor de betrokken jeugdigen zou kunnen betekenen dat zij kunnen kiezen
tussen Kwartaalkursus en een werkproject van bijvoorbeeld 150 uur. Ook is
erop gewezen dat jongeren die naar verwachting langer dan zes weken zou-
den worden vastgehouden, wellicht pas na een bepaalde periode van voorlo-
pige hechtenis naar de Kwartaalkursus kunnen. Een kanttekening van weinig
betekenis, omdat het al zo was dat jongeren pas na een, soms vrij lange,
periode van voorlopige hechtenis op de Kwartaalkursus arriveerden.

Een vierde maatregel betrof het programma-aanbod van de Kwartaalkur-
sus. Dat werd zodanig gewijzigd dat ook jeugdigen die een dagopleiding vol-
gen of een baan hebben, op de Kwartaalkursus terecht kunnen. De Kwartaal-
kursus ging twee avonden per week open met de mogelijkheid dat ook te
doen op zaterdagmorgen. Het `menuprogramma' werd ontwikkeld, waardoor
het programma-aanbod kon worden aangepast aan de (rooster)mogelijk-
heden van de jongeren. Het waren vooral de twee laatste maatregelen die
resultaat boekten. In de tweede helft van 1988 en de eerste helft van 1989
was de Kwartaalkursus vrijwel steeds volledig bezet.

In de tweede helft van 1989 was er overigens weer sprake van wat lagere
bezettingscijfers. Dat wijst erop dat de bezetting van de Kwartaalkursus
steeds aan schommelingen onderhevig zal zijn. Voor een deel is dat het ge-
volg van de aantallen jongeren die in voorlopige hechtenis worden genomen.
Ook die aantallen fluctueren. Zo is het aantal in voorlopige hechtenis ge-
nomen jongeren gedurende de periode van de zomervakantie doorgaans lager
dan anders. Daarnaast zijn uiteraard niet alle in voorlopige hechtenis geno-
men jongeren ook geschikte kandidaten voor de Kwartaalkursus. En wellicht
is het ook zo dat de kinderrechter, de voornaamste verwijzer, niet altijd (op
tijd) aan de Kwartaalkursus denkt of van mening is dat er geen plaats is, dan
wel op grond van bepaalde ervaringen (bijvoorbeeld voortijdig afbreken van
de cursus door jongeren) even geen jongeren naar de Kwartaalkursus wil stu-
ren.

2.4 Doelstelling en methodiek van de Kwartaalkursus

De voornaamste doelstelling van de Kwartaalkursus is vergroting van de so-
ciale competentie van de jongeren, onder andere door aanvulling en uitbrei-
ding van het repertoire van sociale vaardigheden. Uitgangspunt daarbij is het
zogenoemde taakvaardighedenmodel: bij probleemjongeren is er sprake van
onvoldoende sociale competentie met betrekking tot het functioneren in de
maatschappij. Mede daardoor komen zij tot antisociaal en delinquent gedrag.
In het programma van de Kwartaalkursus wordt voor een belangrijk deel
teruggegrepen op de door het Paedologisch Instituut ontwikkelde Gedrags-
therapieprojecten.

Het Kwartaalkursusprogramma is gericht op het leren van praktische vaar-
digheden voor het leven van alledag. Het omvat onderwijs, onderricht - in de
terminologie van de Kwartaalkursus training genoemd - in algemene technie-
ken als hout- en metaalbewerking, auto- en fietstechniek, sport en sociale-
vaardigheidstrainingen. De sociale-vaardigheidstrainingen hebben betrekking
op algemene sociale vaardigheden als solliciteren, contact leggen, omgang
met meisjes, seksualiteit, omgaan met geld, vrijetijdsbesteding, het vinden van
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woonruimte, alcohol- en druggebruik. Maar ook vaardigheden met betrekking
tot het voorkomen en vermijden van delinquent gedrag krijgen veel aandacht.
De trainingen vinden zowel individueel als groepsgewijs plaats, afhankelijk
van de specifieke competentie-achterstand van de cursist. Een belangrijk
cursusonderdeel betreft het leren structureren van het dagelijks leven. Van de
cursisten wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn en een actieve inbreng
tonen. Verder krijgen zij huishoudelijke taken als boodschappen doen, de
lunch en het avondeten verzorgen en schoonmaken. Deze bezigheden vormen
op hun beurt weer aanknopingspunten voor de vaardigheidstrainingen.

De methodiek van de Kwartaalkursus is gebaseerd op gedragstherapeuti-
sche leerprincipes. De medewerkers van de Kwartaalkursus, de trainers, ob-
serveren het gedrag van de cursisten in termen van vaardigheden en compe-
tentie-achterstand en formuleren in overleg met de cursisten individuele trai-
ningsdoelstellingen. De nadruk ligt op het leren van nieuwe vaardigheden en
versterking van adequaat gedrag. Gedurende de eerste fase van de cursus
wordt een puntensysteem gehanteerd. De jongeren kunnen punten verdienen,
onder andere door op tijd aanwezig te zijn en opdrachten goed uit te voeren,
maar ook punten verliezen. Met een bepaald aantal punten kunnen privileges
worden verdiend. Het puntensysteem wordt beëindigd als de jongeren een
bepaald aantal `vooruitgangspunten' hebben gespaard. Naast dit alles onder-
houden de trainers regelmatig contact met de ouder(s) en/of voogd van de
cursisten.

In `nazorg' is overigens niet voorzien. Na afloop van de Kwartaalkursus
wordt geen contact onderhouden of begeleiding verzorgd.

2.5 Justitieel kader

De meeste jongeren worden naar de Kwartaalkursus verwezen in het kader
van een voorwaardelijke schorsing van de voorlopige hechtenis. Dit impliceert
dat jongeren, wanneer zij zich niet houden aan de regels van de Kwartaalkur-
sus of tijdens de periode dat zij de cursus volgen, worden aangehouden in
verband met het plegen van een delict, van de Kwartaalkursus worden verwij-
derd. De schorsing van de voorlopige hechtenis wordt opgeheven en de jon-
geren worden opnieuw worden vastgezet.

2.6 Huisvesting en medewerk(st)ers

De Kwartaalkursus is gevestigd in een pand in Amsterdam-Oost. Het heeft
daar de beschikking over twee groepsruimten, een keuken, een sportlokaal
met douche- en kleedruimtes en lokalen voor onderwijs, algemene technieken
en sociale-vaardigheidstrainingen.

Het programma beslaat dertien weken. De jongeren worden op maandag,
woensdag en vrijdag verwacht van 10.00 tot 15.00 uur en op dinsdag en don-
derdag van 14.30 tot 21.00 uur. Regelmatig vinden er activiteiten in het week-
end plaats. Gedurende hun cursus gaan de jongeren één maal op kamp. Tij-
dens het kamp ligt het accent op buitenactiviteiten als wildwatervaren, klim-
men, droppings, zeilen en dergelijke.

Aan de Kwartaalkursus zijn zeven, gedeeltelijk part-time medewerk(st)ers
verbonden: het Hoofd Kwartaalkursus, twee groepstrainers en vier trainers
voor respectievelijk sociale vaardigheden, algemene technieken, sport en
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onderwijs. De groepstrainers zijn de vaste begeleiders van de jongeren. Zij
vangen 's ochtends (of 's middags) de cursisten op, assisteren bij alle cursus-
onderdelen, verzorgen de avond- en weekendactiviteiten en coordineren en
begeleiden de huishoudelijke taken, maaltijden e.d.
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3 De Kwartaalkursusgroep en de
Vergelijkingsgroep

In dit hoofdstuk wordt een summiere beschrijving gegeven van de jongeren
die tussen november 1986 en augustus 1988 de Kwartaalkursus hebben be-
zocht. Hetzelfde gebeurt voor de 86 jongeren die in die periode enige tijd in
hechtenis hebben doorgebracht. De gegevens zijn deels gebaseerd op de
eerste interviews die met de jongeren zijn gehouden kort na aanvang van de
Kwartaalkursus, dan wel kort nadat zij in hechtenis waren genomen. Daar-
naast zijn gegevens gebruikt, zoals die ten behoeve van het JIS uit de dossiers
op de parketten zijn verzameld.

Twee kanttekeningen dienen te worden gemaakt. Aangezien het merendeel
van de gegevens afkomstig is uit de interviews, maar niet alle 60 cursisten zijn
geïnterviewd, heeft de beschrijving van de Kwartaalkursusgroep voornamelijk
betrekking op 51 cursisten. Waar dat echter mogelijk was, zijn gegevens uit
het JIS overgenomen. In die gevallen gaat het dan toch om de gehele groep
van 60 cursisten. Ten tweede moet erop gewezen worden dat het JIS betrek-
king heeft op de arrondissementen Amsterdam en Haarlem, maar niet op
Alkmaar. Aangezien het JIS fungeerde als selectie-instrument voor de samen-
stelling van de Vergelijkingsgroep, bestaat deze groep uitsluitend uit jongeren
uit de arrondissementen Amsterdam en Haarlem.

Zoals gezegd, werd de Kwartaalkursus bezocht door 60 jongeren: 44 uit
Amsterdam, 11 uit Haarlem en 5 uit Alkmaar. In de navolgende beschrijving
gaat het vrijwel steeds om 51 jongeren (40 uit Amsterdam, 9 uit Haarlem en
2 uit Alkmaar). Gezien de eerdere vaststelling (zie het tweede onderzoeks-
rapport) dat de herkomst van de jongeren naar arrondissement op de uit-
komst van allerlei analyses niet van wezenlijke invloed is, zal daarop niet
verder worden ingegaan. Dat geldt eveneens voor de meeste andere achter-
grondgegevens.

Waar nodig zal wel aandacht geschonken worden aan het al dan niet af-
maken van.de Kwartaalkursus. Sommige achtergrondgegevens vertonen na-
melijk een duidelijk verband met het al dan niet afmaken van de Kwartaal-
kursus. Ook de in het volgende hoofdstuk te presenteren recidivegegevens
vertonen een bepaalde samenhang met het wel en niet afmaken van de Kwar-
taalkursus. Van de 60 cursisten maakten 22 jongeren (36,7%) hun cursus om
uiteenlopende redenen niet af. In de helft van de gevallen was dit het gevolg
van herhaald verzuim of te laat komen, in vrijwel alle andere gevallen het ge-
volg van het opnieuw plegen van delicten.

De Vergelijkingsgroep bestaat uit 86 jongeren: 75 uit Amsterdam en 11 uit
Haarlem. In vergelijking met de Kwartaalkursusgroep is het aandeel van de
Haarlemse jongeren in de Vergelijkingsgroep geringer: 12,8% tegen 17,6%.

In het navolgende zal achtereenvolgens worden ingegaan op leeftijd en
geslacht, etnische achtergrond, verblijfplaats, dagbesteding, alcohol- en drug-
gebruik, justitieel verleden en kinderbeschermingsachtergrond, delictgegevens,
gegevens inzake voorlopige hechtenis en de definitieve justitiële afdoening.
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Ten aanzien van genoemde kenmerken zal bekeken worden in hoeverre de
Kwartaalkursusgroep en de Vergelijkingsgroep met elkaar vergelijkbaar zijn.
Ook zal de vraag aan de orde komen of de Kwartaalkursus wordt bezocht
door de beoogde groep jongeren (onderzoeksvraag 1 van het effectonder-
zoek). Daarnaast zullen de meningen ten aanzien van een aantal delicten van
de Kwartaalkursusgroep, de Vergelijkingsgroep en een representatieve steek-
proef van jongeren uit de Nederlandse bevolking met elkaar vergeleken wor-
den.

3.1 Leeftijd en geslacht

In de eerste anderhalf jaar van haar bestaan is de Kwartaalkursus uitsluitend
bezocht door jongens. Inmiddels hebben vier meisjes de Kwartaalkursus be-
zocht; drie van hen maakten de cursus niet af.

In tabel 1 zijn de leeftijden weergegeven van de cursisten en de jongeren
van de Vergelijkingsgroep op de dag dat het uitgangsdelict werd ingeschreven
op het parket.

Tabel 1: Leeftijd'

leeftijd Kwartaalkursusgroep Vergelijkingsgroep

n % n %

14 jaar 3 5,0 6 7,0
15 jaar 8 13,3 19 22,1
16 jaar 14 23,3 30 34,9
17 jaar 32 53,3 30 34,9
18 jaar 2 3,3 1 1,2
19 jaar 1 1,7

totaal 60 100 86 100

* Gebaseerd op het JIS

De bezoekers van de Kwartaalkursus zijn over het algemeen iets ouder dan
de jongeren uit de Vergelijkingsgroep. Het accent ligt wat sterker op de 17-
jarigen. Het verschil verdwijnt vrijwel geheel als wordt uitgegaan van de leef-
tijd bij aanvang van de Kwartaalkursus en de detentie. Dat komt goed tot
uitdrukking in de gemiddelde leeftijd van de jongeren op dat moment. Bij de
Kwartaalkursusgroep bedraagt die 17 jaar en 1 maand, bij de Vergelijkings-
groep 16 jaar en 9 maanden. Het verdwijnen van het uit tabel 1 af te leiden
verschil vormt een aanwijzing voor de somtijds lange periode tussen inschrij-
ving op het parket en aanvang van de Kwartaalkursus. We komen daar nog
op terug.

Meer recente gegevens, betrekking hebbend op de cursisten na juli 1988,
zouden wijzen in de richting van een jonger wordende Kwartaalkursusgroep
zonder dat het verschil overigens echt groot is: gemiddelde leeftijd bij aan-
vang van de Kwartaalkursus 16 jaar en 11 maanden.

3.2 Etnische achtergrond

In tabel 2 is de etnische achtergrond van beide onderzoeksgroepen opgeno-
men.
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Tabel 2: Etnische achtergrond I'

etniciteit Kwartaalkursusgroep Vergelijkingsgroep

n % n %

Nederlands 30 50,0 33 38,4
Surinaams/Antilliaans 16 26,7 28 32,6
Marokkaans 8 13,3 14 16,3
Turks 1 1,7 7 8,1
anders 5 8,3 4 4,7

totaal 60 100 86 100

* Gebaseerd op het JIS

Het belangrijkste verschil tussen Kwartaalkursusgroep en Vergelijkingsgroep
is het geringere aandeel van de Nederlandse jongeren en het grotere aandeel
van de verschillende allochtone groepen, in het bijzonder de Turkse jongeren,
in de Vergelijkingsgroep. In hoeverre dit betekent dat de Kwartaalkursus in
zekere zin aan allochtone jongeren onthouden zou worden en dat er sprake
zou zijn van ondervertegenwoordiging, laat zich niet uit deze vergelijking
afleiden. Voor het trekken van een dergelijke conclusie moet vaststaan dat de
Vergelijkingsgroep in alle opzichten overeenkomt met de Kwartaalkursus-
groep. En dat is vooralsnog niet zeker. Echter, kijken we naar de samenstel-
ling van de groep vrijheidsstraffen, zoals we die uit het JIS kennen voor de
periode september 1986-augustus 1988 in Amsterdam en Haarlem, dan zijn
er aanwijzingen voor enige ondervertegenwoordiging van Marokkaanse en
Turkse jongeren in de Kwartaalkursus en oververtegenwoordiging van Neder-
landse en Surinaamse/Antilliaanse jongeren. Tabel 3 laat dat zien.

Tabel 3: Etnische achtergrond II

etniciteit Kwartaalkursusgroep vrijheidsstraffen in
1986-1988'

n % n %

Nederlands 30 50,0 222 43,1
Surinaams/Antilliaans 16 26,7 121 23,5
Marokkaans 8 13,3 103 20,0
Turks 1 1,7 25 4,8
anders 5 8,3 44 8,5

totaal 60 100 515 100

* In Amsterdam en Haarlem

Bij de Kwartaalkursus gaat het echter om kleine aantallen, hetgeen het trek-
ken van definitieve conclusies ernstig bemoeilijkt.

33 Verblijfplaats

Het merendeel (86,3%) van de jongeren uit de Kwartaalkursusgroep verbleef
bij aanvang van de Kwartaalkursus bij ouder(s) of familie, de overigen
(11,8%) woonden zelfstandig.. Slechts één jongen had geen vaste woon- of
verblijfplaats. Bij de Vergelijkingsgroep is het beeld niet wezenlijk anders:
88,4% van de jongeren woonde bij ouder(s) of familie, 4,7% zelfstandig,
eveneens 4,7% in een tehuis en slechts twee jongens hadden geen vaste
woon- of verblijfplaats.
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Van de Kwartaalkursusgroep waren wat meer jongeren in de twee jaar voor-
afgaand aan de Kwartaalkursus van verblijfplaats veranderd (31,4%), maar
het verschil met de Vergelijkingsgroep is niet erg groot. Bij de Vergelijkings-
groep was 25,6% een of meer keren van verblijfplaats gewisseld.

3.4 Dagbesteding

Tabel 4 geeft een overzicht van de dagbesteding van de jongeren direct voor-
afgaand aan hun Kwartaalkursus of detentie. Het betreft hier de eigen op-
gave van de jongeren. Niet zeker is of de jongeren die zeggen schoolgaand te
zijn, dat ook werkelijk waren.

Tabel 4: Dagbesteding

dagbesteding Kwartaalkursusgroep Vergelijkingsgroep

n % n %

school
werk
geen school/werkloos

15
7

29

29,4
13,8
56,9

47
8

31

54,7
9,3

36,1

totaal 51 100 86 100

X2=8,24, df=2, p=0,016

Op het punt van hun dagbesteding verschillen de Kwartaalkursusgroep en de
Vergelijkingsgroep aanzienlijk van elkaar. Er bevinden zich verhoudingsgewijs
veel meer schoolgaanden onder de jongeren van de Vergelijkingsgroep en
veel meer jongeren zonder een vaste dagbesteding onder de jongeren van de
Kwartaalkursusgroep. Het verschil is zo groot dat het vermoeden rijst dat
eerder aan de Kwartaalkursus wordt gedacht als er geen sprake is van een
vaste dagbesteding, zonder dat dat zou betekenen dat schoolgaan of werk een
contra-indicatie zou zijn.

De schoolcarrières van de jongeren uit beide onderzoeksgroepen worden
gekenmerkt door veelvuldig spijbelen en definitieve verwijderingen van
school. Zo zegt 74,5% van de Kwartaalkursusjongeren en 68,6% van de Ver-
gelijkingsjongeren veelvuldig gespijbeld te hebben. Van de Kwartaalkursus-
groep is 43,1% en van de Vergelijkingsgroep 48,8% wel eens voorgoed van
school gestuurd.

3.5 Alcohol- en druggebruik

Naar eigen zeggen gebruikt 33,3% van de jongeren uit de Kwartaalkursus-
groep geen alcohol. Van de jongeren die wel drinken, houdt een derde het
op één à twee glazen per keer en meer dan de helft het op vijf glazen of
meer. Bij de vergelijkingsgroep is het percentage jongeren dat zegt niet te
drinken, wat hoger: 50%. Zij die wel drinken, houden het op één of twee gla-
zen (34,9%), dan wel op vijf glazen of meer (37,2%).

Ruim de helft (55%) van de jongeren zegt regelmatig drugs (voornamelijk
softdrugs) te gebruiken. Van hen die gebruiken, zegt 42,9% dit dagelijks te
doen, de overigen af en toe. Bij de Vergelijkingsgroep lijkt het druggebruik
wat geringer. Niet alleen is het percentage jongeren dat zegt drugs te gebrui-
ken, geringer (43%), maar ook het percentage jongeren dat zegt dagelijks te
gebruiken (23,3%).
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3.6 Justitieel verleden

Van de Kwartaalkursusbezoekers zijn er 50 (83,3%) al eerder met justitie in
aanraking geweest. Slechts tien jongens (16,7%) zijn zogenoemde first-offen-
ders, althans op het niveau van de officier van justitie en de kinderrechters.
Zij zijn allemaal al één of meer keren met de politie in aanraking geweest,
maar dat leidde niet steeds tot een proces-verbaal. Bij de Vergelijkingsgroep
is het aandeel van de first-offenders wat groter: 22,1%. Van die groep zijn 67
jongeren (77,9%) al eerder met justitie in aanraking geweest.

In tabel 5 is te zien dat in beide groepen een meerderheid van de recidi-
visten reeds herhaalde malen met justitie te maken heeft gehad vóór hun ver-
wijzing naar de Kwartaalkursus.

Tabel 5: Aantal eerdere justitiële contacten'

aantal eerdere contacten

geen
één
twee of drie
vier of meer

totaal

Kwartaalkursusgroep Vergelijkingsgroep

n % n %

10 16,7 19 22,1
3 5,0 14 16,3

13 15,0 24 28,0
34 63,3 29 33,6

60 100 86 100

* Gebaseerd op het JIS

Met name in het aantal eerdere justitiële contacten verschillen de Kwartaal-
kursusgroep en de Vergelijkingsgroep van elkaar. De recidivisten onder de
Kwartaalkursusjongeren hadden gemiddeld 6,1 justitiële contacten vóór de
Kwartaalkursus, de recidivisten in de Vergelijkingsgroep 4,1 (t=2,83, df=115,
p=0,006). Het verschil hangt samen met het wel of niet afmaken van de
Kwartaalkursus. Jongeren die dat niet deden, hadden gemiddeld acht eerdere
contacten met justitie, tegen gemiddeld 4,5 contacten voor de jongeren die de
cursus wel volgens plan afrondden (t=-3,51, df = 48, p=0,001). Deze laatste
groep komt dus in dat opzicht meer overeen met de Vergelijkingsgroep.

Vermeldenswaard is nog dat alle first-offenders de Kwartaalkursus volgens
plan afrondden. Hetzelfde geldt voor de jongeren met slechts één eerder jus-
titieel contact. Van de jongeren met vier of meer eerdere contacten maakte
meer dan de helft (54%) de cursus niet af.

Dat de ervaringen van veel jongeren met justitie intensief zijn geweest,
komt niet alleen tot uitdrukking in het grote aantal jongeren met meer justi-
tiecontacten in het verleden. Ook de wijze waarop eerdere contacten zijn
afgehandeld, laat dat zien. Zo hebben 32 cursisten - dat is 64% van de reci-
divisten - al eens een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf ondergaan. Bij slechts
4 jongens (8%) bestond de zwaarste afdoening in het verleden uit een sepot.
Ook op dit punt wijkt de Vergelijkingsgroep enigszins af. Zo is het aantal
jongeren dat al eens een vrijheidsstraf heeft ondergaan, geringer: 25 (37,3%).

3.7 Delictgegevens

De beschrijving van de door de jongeren gepleegde delicten is voornamelijk
gebaseerd op de interviews met de jongeren zelf (self-report). In de inter-
views is gevraagd naar de delicten die volgens de jongeren de aanleiding
vormden tot de verwijzing naar de Kwartaalkursus of de detentie. Dat zijn
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niet altijd dezelfde als die welke vermeld staan in het proces-verbaal van de
politie of de dagvaarding. De jongeren weten niet altijd precies voor welke
delicten zij gedagvaard zijn of zullen worden. In geval van meer aanhangig
gemaakte zaken, weten zij niet altijd welke zaken tot de Kwartaalkursus of de
detentie heeft geleid. Ook is gevraagd naar alle delicten die gepleegd zijn in
het jaar voorafgaand aan de Kwartaalkursus. Het spreekt voor zich dat deze
interviewgegevens niet in alle opzichten nauwkeurig zullen zijn. Als gevolg
van `memory decay', `reporting load' en `telescoping' kunnen onnauwkeurig-
heden in de informatie zijn geslopen of bepaalde gegevens ontbreken.12 Vol-
ledige controle hierop, bijvoorbeeld aan de hand van parketdossiers, is niet
mogelijk. Gegevens in de parketdossiers vormen dikwijls niet meer dan een
selectie uit een groter geheel. In dagvaardingen worden moeilijk of niet be-
wijsbare delicten buiten beschouwing gelaten. Delicten die wel hebben geleid
tot een politiecontact, maar niet tot een proces-verbaal, worden in de dos-
siers niet aangetroffen. De navolgende beschrijving zal dan ook naar alle
waarschijnlijkheid geen volledig of in alle opzichten kloppend beeld geven.
Wel geeft het een indruk van de delinquente activiteiten van de bezoekers
van de Kwartaalkursus en van de jongeren uit de Vergelijkingsgroep.

3.7.1 Delicten die leidden tot de Kwartaalkursus en detentie

In tabel 6 is weergegeven welke delicten door hoeveel cursisten en jongeren
uit de Vergelijkingsgroep zijn genoemd als directe aanleiding voor verwijzing
naar de Kwartaalkursus. Het noemen van meer dan één delict behoorde tot
de mogelijkheden.

Vermogensdelicten worden door beide onderzoeksgroepen het meest veel-
vuldig genoemd. Een beeld dat nog sterker naar voren komt uit de dossiers.
De in de dagvaardingen genoemde zwaarstbedreigde delicten, dat wil zeggen
de delicten waar de zwaarste (langste) straffen op staan, betreffen in hoofd-
zaak vermogensdelicten: 85% bij de Kwartaalkursusgroep en 88,3% bij de
Vergelijkingsgroep. Des te opvallender is het relatief grote aandeel van de
agressieve delicten tegen personen in de eigen opgave van de jongeren.

Er is wel een verschil tussen de Kwartaalkursusgroep en de Vergelijkings-
groep, maar groot is het niet. Het verschil komt erop neer dat een aantal de-
licten verhoudingsgewijs vaker genoemd is door de bezoekers van de Kwar-
taalkursus. Dat geldt zowel voor vermogensdelicten als voor agressieve delic-
ten (verschil is niet statistisch significant). Relatief groot is het verschil ten
aanzien van wapenbezit, dat vaker is genoemd door de voormalige cursisten,

12
In de interviews is gevraagd naar gebeurtenissen in een periode van één jaar. Men weet
zich echter niet altijd precies te herinneren welke gebeurtenissen zich hebben voorgedaan
(Vgl. Bushery, J.M. Recall biaces for different reference periods in the national crime
survey. Paper presented at the American Statistical Association Annual Meetings, Detroit
1981). De kans op vergeten van gebeurtenissen neemt toe naarmate het om een langere pe-
riode gaat ('memory decay'). Zoiets kan ook gebeuren als zich in een bepaalde periode erg
veel gebeurtenissen hebben voorgedaan ('reporting load'). Daarnaast kan het voorkomen
dat men niet weet of een bepaalde gebeurtenis zich binnen een jaar heeft afgespeeld of
wellicht langer geleden plaatsvond ('telescoping'). Dat zou in het bijzonder het geval kun-
nen zijn bij delicten waarvoor men niet door politie en justitie is opgepakt en er dus niet
allerlei procedures volgden die als geheugensteuntje kunnen dienen. Daarnaast speelt na-
tuurlijk nog de vraag in hoeverre bepaalde delicten bewust worden verzwegen of dat er be-
paalde groepen delinquenten zijn die het achterste van hun tong niet wensen te laten zien.
Wellicht wordt ook wel uit bravoure meer opgegeven dan werkelijk is gebeurd.

28



en winkeldiefstal, dat vaker is genoemd door de Vergelijkingsgroep (maar al-
leen bij wapenbezit is sprake van een statistisch significant verschil).

Tabel 6: Directe aanleiding tot Kwartaalkursus en detentie

type delict Kwartaalkursusgroep* Vergelijkingsgroep

aantal jongeren % aantal jongeren %

inbraak 32 64,0 47 54,7
diefstal vervoermiddel 16 32,0 24 27,9
beroving 13 26,0 17 19,8
vechtpartijen 8 16,0 10 11,6
heling 5 10,0 10 11,6
bedreiging 7 14,0 9 10,5
wapenbezit" 7 14,0 3 3,5
overval 4 8,0 6 7,0
drughandel 3 6,0 3 3,5
vernieling 3 6,0 2 2,3
winkeldiefstal 2 4,0 8 9,3
brandstichting 1 2,0 2 2,3
verkrachting - - 1 1,2
overig 3 6,0 12 14,0

' Gebaseerd op 50 interviews
•' p<0,05

3.7.2 Delicten in het jaar voorafgaand

Het overzicht van de delicten gepleegd in het jaar voorafgaand aan de Kwar-
taalkursus en detentie in tabel 7 laat een heel ander beeld zien van de Kwar-
taalkursusgroep en de Vergelijkingsgroep.

Tabel 7: Delicten in het jaar voorafgaand*

type delict Kwartaalkursusgroep Vergelijkingsgroep

aantal jongeren % aantal jongeren %

inbraak 41 80,4 56 65,1
diefstal vervoermiddel 36 70,6 52 60,5
wapenbezit 27 52,9 38 44,2
vechtpartijen 26 51,0 44 51,2
heling 23 45,1 45 52,3
beroving 20 39,2 24 27,9
winkeldiefstal 15 29,4 37 43,0
bedreiging 12 23,5 17 19,8
drughandel 12 23,5 16 18,6
vernieling 10 19,6 27 31,4
overval 9 17,6 12 14,0
brandstichting 3 5,9 7 8,1
verkrachting 1 2,0 2 2,3

Inclusief delicten die de directe aanleiding voor de Kwartaalkursus en de detentie vormden,
alsook delicten die niet tot een politiecontact of vervolging leidden.

In vergelijking met de in tabel 6 genoemde delicten als directe aanleiding tot
de Kwartaalkursus en detentie zijn alle delictsoorten door meer jongeren
genoemd. Vooral aan inbraak, diefstal van vervoermiddelen, vechtpartijen en
wapenbezit hebben veel jongeren zich schuldig gemaakt. Het verschil tussen
de Kwartaalkursusgroep en de Vergelijkingsgroep is op een aantal punten
groter geworden. In het bijzonder inbraak en beroving zijn door de Kwartaal-
kursusgroep naar verhouding vaker genoemd. Voor winkeldiefstal geldt het
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omgekeerde: vaker genoemd door de Vergelijkingsgroep. Ten aanzien van
wapenbezit is het verschil echter kleiner geworden. Bij geen van de delict-
soorten is overigens sprake van een statistisch significant verschil.

Aantal soorten delicten
Uit tabel 7 laat zich indirect ook afleiden dat de meeste jongeren meer dan
één type delict hebben gepleegd. Van de Kwartaalkursusgroep pleegden
slechts drie jongeren niet meer dan één type delict. In de Vergelijkingsgroep
waren dat er acht. Tabel 8 geeft het complete overzicht.

Tabel 8: Aantal delicttypen

aantal typen genoemd Kwartaalkursusgroep Vergelijkingsgroep

n % n %

1 3 5,9 8 9,3
2-3 17 33,3 19 22,1
4-6 18 35,3 41 47,6
7 en meer 13 25,5 15 17,4
onbekend - - 3 3,5

totaal 51 100 86 100

X2=5,94, df=4, p=0,20 (ns)

Een voormalige cursist pleegde naar eigen zeggen elf verschillende delictty-
pen. In de Vergelijkingsgroep bevonden zich twee jongeren met tien verschil-
lende delictsoorten.

Het gemiddelde aantal delictsoorten voor de Kwartaalkursus bedroeg 4,6
en voor de Vergelijkingsgroep 4,4.

Aantal delicten
Indrukwekkender dan het grote aantal verschillende delictsoorten is de hoe
veelheid gepleegde delicten.` Van de Kwartaalkursusgroep zeiden twee jon-
geren slechts één delict te hebben gepleegd, een ander daarentegen noemde
119 delicten in één jaar tijd. In de Vergelijkingsgroep bevonden zich vijf jon-
geren die slechts één delict hadden gepleegd en één jongen die uitkwam op
102 delicten.

Gemiddeld pleegde de Kwartaalkursusgroep bijna 40 delicten in het jaar
voorafgaand aan het eerste interview, de Vergelijkingsgroep bijna 34. Dit ver-
schil blijkt, net als we hebben kunnen zien bij het justitieel verleden van de
onderzochte jongeren, samen te hangen met het al dan niet afmaken van de
Kwartaalkursus. De jongeren die de cursus niet afmaakten, pleegden gemid-
deld ruim 54 delicten, de jongeren die de cursus wel afrondden, gemiddeld 31
(t=-2,80, df=49, p=0,007). Dat laatste komt overeen met het gemiddelde van
de Vergelijkingsgroep.

Op lang niet alle gepleegde delicten volgde een politiecontact. Tegen een
gemiddelde van bijna 40 delicten per jongere uit de Kwartaalkursusgroep
staat een gemiddelde van ruim 10 delicten dat door de politie is achterhaald.
Bij de Vergelijkingsgroep is de situatie niet anders: op een gemiddelde van
bijna 34 delicten per jongere worden gemiddeld bijna 8 delicten achterhaald.

13
Het betreft hier een schatting. Aan de jongeren is gevraagd een schatting te doen, waarbij
de volgende categorieën werden gehanteerd: 1 keer, 2-3 keer, 4-10 keer en 11 keer of meer.
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Waarde gestolen goederen
De gemiddelde waarde van de gestolen goederen bedroeg bij de Kwartaal-
kursusgroep bijna 15.000 gulden en bij de Vergelijkingsgroep ruim 9.000 gul-
den.14 Ook nu weer zien we een verschil tussen de jongeren die de Kwartaal-
kursus niet hebben afgemaakt en zij die dat wel deden. Bij de eerste groep
ging het om ruim 21.000 gulden, tegen ruim 11.000 gulden bij de jongeren die
de Kwartaalkursus wel volgens plan afmaakten (t = -2,78, df = 49, p = 0,008).

3.8 Ernst van de gepleegde delicten

Uit de voorgaande paragrafen komt het beeld naar voren dat de Kwartaal-
kursusgroep ten aanzien van de door hen gepleegde delicten een `zwaardere'
groep vormt dan de Vergelijkingsgroep. Het verschil lijkt echter vooral te
kunnen worden toegeschreven aan de jongeren die de Kwartaalkursus niet af-
maken. Niet alleen hebben zij een langer justitieel verleden, maar zij plegen
ook meer delicten en brengen daarbij meer schade teweeg (hogere waarde
van gestolen goederen). De jongeren die de cursus wel hebben afgemaakt,
lijken niet erg te verschillen van de jongeren uit de Vergelijkingsgroep. Deze
indruk wordt bevestigd door gegevens uit het JIS. Op basis van de dossier-
gegevens zijn voor alle jongeren die in de periode september 1986-augustus
1988 in Amsterdam en Haarlem met justitie in aanraking kwamen, zoge-
noemde ernstscores berekend. Deze ernstscores zijn samengesteld op basis
van delictgegevens: aard van het delict, aantal gepleegde delicten, toegebrach-
te schade en letsel. Ook zijn ernstscores samengesteld waarbij het justitieel
verleden en zwaarste afdoening in het verleden van de jongeren zijn betrok-
ken.` Bij de berekening van de ernstscores is niet alleen uitgegaan van het
uitgangsdelict. Ook de eventueel gevoegde zaken zijn erbij betrokken, aan-
gezien zij gezamenlijk leiden tot een bepaalde afdoening. De score zelf zegt
weinig, het gaat slechts om de mogelijkheid die geboden wordt om te verge-
lijken.

De gemiddelde ernstscores van de Kwartaalkursusgroep en de Vergelij-
kingsgroep blijken niet significant van elkaar te verschillen: respectievelijk
18,33 (standaarddeviatie (sd) = 4,65) en 17,72 (sd = 4,17) (t=0,81, df=138, p=
0,419). Dus waar het gaat om de ernst van de gepleegde delicten, zijn de bei-
de groepen goed vergelijkbaar. Anders is dat wanneer het justitieel verleden
wordt meegewogen. Er is dan wel sprake van een significant verschil: respec-
tievelijk 22,46 (sd = 5,46) en 20,89 (sd = 4,95) (t = 1,76, df = 138, p = 0,08). Op
het punt van justitieel verleden, we hebben het hiervoor reeds gezien, zijn de
beide groepen minder goed met elkaar te vergelijken. Dat wordt hoofdzake-
lijk veroorzaakt door de jongeren die de Kwartaalkursus niet hebben afge-
maakt. Zij vormen een in dit opzicht afwijkende groep. Zij onderscheiden
zich al enigermate van de jongeren die de cursus wel afrondden, op uitslui-
tend de delictgegevens (ernstscores respectievelijk 20,00 en 17,43) (t=-2,04,
df = 55, p = 0,046), maar dat doet zich nog veel sterker voor wanneer het justi-

14 Ook hier gaat het om een schatting. Indien er sprake was van gestolen goederen, moesten
de jongeren kiezen uit de volgende categorieën: 1-100 gulden, 100-500 gulden, 500-1.000
gulden, 1.000-5.000 gulden, 5.000-10.000 gulden en meer dan 10.000 gulden.
De keuze voor deze gegevens is gebaseerd op de veronderstelling dat zij een rol spelen bij
de beslissing tot al dan niet vervolgen en de eventuele stafsoort en strafmaat. De wijze van
berekening van de ernstscores is opgenomen in bijlage 3.
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tieel verleden erbij betrokken wordt: 25,35 (sd = 5,53) tegen 20,89 (sd = 4,81)
(t=-3,17, df. = 55, p=0,002). De jongeren die de Kwartaalkursus niet hebben
afgemaakt, kunnen derhalve beschouwd worden als een in meer opzichten af-
wijkende, `zwaardere' groep. Voor de overzichtelijkheid zijn de ernstscores in
tabel 9 nog eens vermeld.

Tabel 9: Ernstscores

onderzoeksgroep ernstscore zonder ernstscore met
justitieel verleden justitieel verleden

Kwartaalkursus afgerond 17,43 20,89
Kwartaalkursus niet afgerond 20,00 25,35
Vergelijkingsgroep 17,72 20,89

3.9 Doelgroep bereikt?

De in de vorige paragraaf geïntroduceerde ernstscores geven niet alleen ant-
woord op de vraag of de Kwartaalkursusgroep enigszins vergelijkbaar is met
de Vergelijkingsgroep. Zij maken het ons ook mogelijk vast te stellen of de
Kwartaalkursus bezocht wordt door jongeren voor wie de cursus was opgezet;
dat wil zeggen de jongeren die als de Kwartaalkursus niet mogelijk was ge-
weest, een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hadden moeten ondergaan (on-
derzoeksvraag 1 van het effectonderzoek).

De gegevens in paragraaf 3.8 maakten al voor een deel duidelijk dat on-
derzoeksvraag 1 naar alle waarschijnlijkheid positief beantwoord kan worden.
De vergelijkingsgroep bestaat immers uit jongeren die daadwerkelijk enige
tijd in hechtenis hebben doorgebracht. Een overzicht van gemiddelde ernst-
scores voor alle afdoeningen biedt echter nog meer houvast, omdat het dui-
delijk maakt in hoeverre deze ernstscores van elkaar afwijken. In tabel 10
staan de ernstscores vermeld voor alle afdoeningen in het arrondissement
Amsterdam in de periode september 1986-augustus 1988.1ó

Tabel 10: Ernstscores Amsterdam naar afdoening (n=3.556)'

onderzoeksgroep ernstscore

sepot
transactie
schuldig zonder straf
berisping
onvoorwaardelijke boete
voorwaardelijke vrijheidsstraf
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
maatregel
overige
vrijspraak

11,37
11,00
15,87
13,52
15,07
17,41
19,82
20,33
13,32
14,04

* Ernstscores inclusief justitieel verleden

De ernstscores van de Kwartaalkursusgroep en de Vergelijkingsgroep (res-
pectievelijk 22,46 en 20,89) maken duidelijk dat de desbetreffende jongeren in

16
De gegevens met betrekking tot het arrondissement Haarlem laten een soortgelijk beeld
zien (zie Van der Laan, P., N.W. Slot en K. van der Veer, Kwartaalkursus; een beschrijving
van de cursisten, 1989).
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bovenstaand overzicht thuishoren in de categorie `onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf'. Er hoeft dus weinig twijfel over te bestaan dat de Kwartaalkursus
door de beoogde doelgroep wordt bezocht. Dat de gemiddelde ernstscore
zelfs aanzienlijk hoger is dan van de categorie `onvoorwaardelijke vrijheids-
straf', houdt verband met het feit dat in deze categorie ook de zeer korte
vrijheidsstraffen (enkele dagen) zijn begrepen.

3.10 Voorlopige hechtenis

Alle cursisten hebben, in de meeste gevallen direct voorafgaand aan de
Kwartaalkursus, enige tijd in voorlopige hechtenis doorgebracht. In tabel 11
is te zien dat er wat betreft duur grote verschillen waren tussen de jongeren
onderling.

Tabel 11: Duur voorlopige hechtenis

duur n %

tot 12 dagen 8 15,7
12 tot 42 dagen 27 52,9
42 tot 72 dagen 9 17,6
72 tot 102 dagen 5 9,8
meer dan 102 dagen 2 3,9

totaal 51 100

Van een snelle schorsing van de voorlopige hechtenis teneinde plaatsing op
de Kwartaalkursus mogelijk te maken, is gedurende de eerste anderhalf jaar
van het experiment weinig gebruik gemaakt. Slechts acht jongeren (15,7%)
werden nog binnen de termijn van bewaring (dus zeg maar binnen twee we-
ken) geschorst. Bij in totaal bijna 70% van de jongeren geschiedde de schor-
sing binnen zes weken. Ruim 30% zat echter (veel) langer dan zes weken
vast voorafgaand aan de Kwartaalkursus.

Gemiddeld verbleef de Kwartaalkursusgroep ruim 36 dagen in voorlopige
hechtenis. In Amsterdam was dat overigens aanzienlijk langer dan in Haar-
lem en Alkmaar: gemiddeld 40 dagen tegen 21 dagen. Bij de Vergelijkings-
groep was dit aanzienlijk meer: ruim 64 dagen. Verrassend is dit verschil
uiteraard niet, omdat het om een groep gaat waarvan de voorlopige hechtenis
niet is geschorst om naar de Kwartaalkursus te kunnen gaan. In de volgende
paragraaf zullen we zien dat de uiteindelijke duur van de vrijheidsbeneming
niet veel langer is dan de periode van voorlopige hechtenis.

3.11 Justitiële afdoening

Na het al dan niet succesvol afronden van de Kwartaalkursus volgt uiteraard
een vonnis. Een overzicht van de definitieve afdoeningen is te vinden in tabel
12. De voorwaardelijke straffen en de schuldigverklaringen zonder toepassing
van straf hebben betrekking op jongeren die de Kwartaalkursus volgens plan
hebben afgerond. Bij de combinaties van voorwaardelijke en onvoorwaardelij-
ke vrijheidsstraffen en bij de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen gaat het zo-
wel om jongeren die de Kwartaalkursus hebben afgemaakt, als om jongeren
die dat niet hebben gedaan. Dit houdt verband met het feit dat de tijd die
reeds in voorlopige hechtenis is doorgebracht, in het vonnis is verdisconteerd.
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Tabel 12: Definitieve afdoening*

afdoening n %

schuldig zonder toepassing van straf 8 13,3
voorwaardelijke vrijheidsstraf S 8,3
voorwaardelijke maatregel 1 1,7
voorwaardelijke + onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 19 31,7
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 26 43,3
onbekend 1 1,7

totaal

* Gebaseerd op het JIS

60 100

Het verschil tussen de jongeren die de Kwartaalkursus wel afmaakten en zij
die dat niet deden, komt zeer goed tot uitdrukking in de gemiddelde duur
van de vrijheidsstraf na de Kwartaalkursus. Bij de succesvolle cursisten is dat
uiteraard nihil, bij de `afbrekers' ruim 70 dagen. In tabel 13 is aangegeven
hoe lang de verschillende onderzoeksgroepen uiteindelijk in detentie hebben
doorgebracht (voorlopige hechtenis plus eventueel het vonnis).

Tabel 13: Gemiddelde duur detentie

onderzoeksgroep aantal dagen sd

Kwartaalkursus afgerond 32,3 44,3
Kwartaalkursus niet afgerond 111,1 58,5
Vergelijkingsgroep 74,8 44,7

De Kwartaalkursusgroep als geheel heeft uiteindelijk gemiddeld ruim 60 da-
gen in hechtenis doorgebracht, de Vergelijkingsgroep bijna 75 dagen, zo'n 10
dagen meer dan de duur van de voorlopige hechtenis. Het verschil tussen bei-
de groepen is niet bijzonder groot. Zoals we kunnen zien, wordt dit opnieuw
veroorzaakt door de jongeren die de Kwartaalkursus niet hebben afgemaakt.
Deze groep jongeren heeft gemiddeld ruim 111 dagen vastgezeten. Bij de
jongeren die de cursus wel hebben afgemaakt, was dat aanzienlijk minder:
ruim 32 dagen. Op grond van het voorgaande zou gesteld kunnen worden dat
de jongeren met het volbrengen van de Kwartaalkursus gemiddeld zo'n zes
weken detentie (het verschil tussen 74,8 dagen en 32,3 dagen) hebben 'ver-
diend'. Of de jongeren die er niet in slaagden de cursus af te maken, er rela-
tief slecht vanaf zijn gekomen, kan niet zomaar worden beweerd. Het gaat bij
deze groep immers om een in diverse opzichten `zwaardere' en daarom niet
goed vergelijkbare groep.

3.12 Meningen over delicten

Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat we zowel bij de
Kwartaalkursusgroep als bij de Vergelijkingsgroep te maken hebben met
allesbehalve `doorsnee' jeugdigen. Het zijn jongeren die veel en vaak ernstige
delicten hebben gepleegd en dikwijls al meer malen met justitie in aanraking
zijn geweest. Daar komt bij dat velen van hen een weinig voorspoedig verlo-
pen schoolcarrière achter de rug hebben. Zij onderscheiden zich ook van de
meeste andere jeugdigen die met justitie in aanraking komen. We hebben van
doen met de groep `zware jeugddelinquenten'. Dat het om een bijzondere
groep gaat, komt ook naar voren uit het oordeel dat de jongeren tijdens de
interviews hebben gegeven over een aantal delicten in termen van `erg' (kan
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niet, kun je niet maken), `hangt ervan af (onder bepaalde omstandigheden
kan het wel, ben je er wel toe `gedwongen') en `niet erg' (geen moeite mee).
Dezelfde serie vragen is in het najaar van 1988 voorgelegd aan een represen-
tatieve steekproef van Nederlandse jongens in een in opdracht van het
WODC door het Bureau Burke/Interview gehouden enquête. Alhoewel de
uitspraken van de jeugdigen verder geen enkele voorspellende waarde hebben
voor wat betreft het eventueel plegen van deze delicten, bieden zij de moge-
lijkheid verschillende groepen jeugdigen met elkaar te vergelijken op het punt
van morele oordeelsvorming.

Tabel 14: Mening over delicten (in %)

delict

erg
hangt ervan af
niet erg
erg
hangt ervan af
niet erg
erg
hangt ervan af
niet erg
erg
hangt ervan af
niet erg
erg
hangt ervan af
niet erg
erg
hangt ervan af
niet erg
erg
hangt ervan af
niet erg
erg
hangt ervan af
niet erg
erg
hangt ervan af
niet erg
erg
hangt ervan af
niet erg
erg
hangt ervan af
niet erg
erg
hangt ervan af
niet erg
erg
hangt ervan af
niet erg

oordeel
Nederlandse

jeugd'

respondentgroep

Kwartaal- Vergelijkinp-
kursus2 groep

vechtpartijen

heling

bedreiging

verkrachting

winkeldiefstal

inbraak4

beroving

overval

diefstal vervoermiddels

drughandel

wapenbezit

brandstichting

vernieling

33,1 10,0 19,8
50,8 64,0 62,8
16,1 26,0 17,4
43,6 12,2 32,6
36,9 16,3 11,6
19,5 71,4 55,8
81,8 50,0 76,7
15,7 32,0 16,3
2,5 18,0 7,0

94,2 94,0 96,5
5,4 6,0 2,3
0,4 - 1,2

52,1 14,0 24,4
33,5 12,0 18,6
14,5 74,0 57,0
81,8 26,0 46,5
14,7 22,0 26,7
3,5 52,0 26,7

88,4 58,0 72,1
7,9 18,0 12,8
3,7 24,0 15,1

83,5 52,0 80,2
12,0 12,0 12,8
4,5 36,0 7,0

85,7 20,0 36,0
11,6 12,0 17,4
2,7 68,0 46,5

89,3 50,0 62,8
7,9 12,0 12,8
2,9 38,0 24,4

39,7 30,0 37,2
41,3 24,0 26,7
19,0 46,0 36,0
70,7 74,0 83,7
22,7 16,0 11,6

6,6 10,0 4,7
61,4 56,0 68,6
32,8 20,0 16,3
5,8 - 24,0 15,1

N=242 (jongens van 15 t/m 17 jaar); de totale steekproef bestond uit 994 jongens en meisjes
in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar

2 N=50
a N=86

Voor wat betreft de Nederlandse jeugd een samenvoeging van `inbraak in woning' en 'in-
braak in bedrijf

5 Voor wat betreft de Nederlandse jeugd een samenvoeging van `diefstal van (brom)fiets' en
`diefstal van auto'
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In tabel 14 is te zien dat de Kwartaalkursusjongeren en de jongeren uit de
Vergelijkingsgroep over een aantal delicten heel anders denken dan `door-
snee' jongeren.

Alleen over verkrachting en brandstichting lijken `doorsnee' jongeren en
Kwartaalkursusbezoekers het met elkaar eens te zijn: een grote meerderheid
vindt dat dat niet kan. Bij de overige delicten verschillen de meningen vaak
aanzienlijk. In grote lijnen komt het erop neer dat de Kwartaalkursusbezoe-
kers aanzienlijk minder vaak afwijzend staan tegenover bepaalde delicten en
er (derhalve) aanzienlijk minder problemen mee hebben dan de `doorsnee'
jongeren. De Vergelijkingsgroep neemt vrijwel steeds een tussenpositie in.
Dat geldt zowel voor delicten waarbij sprake is van (dreiging met) geweld als
voor vermogensdelicten. Met andere woorden, delictgedrag lijkt voor de
Kwartaalkursusbezoekers en in mindere mate ook voor de Vergelijkingsgroep
acceptabeler (en waarschijnlijk ook `gewoner') dan voor de `doorsnee' jeugdi-
ge. Vermeldenswaard is dat de Kwartaalkursusbezoekers die de cursus niet
hebben afgemaakt, zich onderscheiden van de jongeren die de cursus wel
hebben afgerond door een over het geheel genomen nog minder afwijzend
oordeel over de meeste delictvormen. Hiermee wordt ook het verschil tussen
de Kwartaalkursusgroep en de Vergelijkingsgroep enigszins verklaard.
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4 Recidivegegevens

In dit hoofdstuk worden gegevens gepresenteerd met betrekking tot de even-
tuele recidive van de jongeren uit de Kwartaalkursusgroep en de Vergelij-
kingsgroep. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het zich al dan niet voor-
doen van recidive, maar ook naar recidivesnelheid, recidivefrequentie en aard
van de recidive. Het gaat hier om geregistreerde recidive: de gegevens zijn af-
komstig van de uittreksels uit het Justitieel Documentatieregister. De uittrek-
sels uit het Documentatieregister zijn opgevraagd in juni 1989. Een gevolg
hiervan is dat de op recidive bestudeerde periode varieerde van 2V2 jaar voor
jongeren die eind november 1986 aan de Kwartaalkursus of detentie begon-
nen, tot 1 jaar voor jongeren die in juni 1988 hun cursus of detentieperiode
aanvingen.

Vrijwel steeds zal onderscheid worden gemaakt naar jongeren die de
Kwartaalkursus hebben afgerond en jongeren die dat niet hebben gedaan,
omdat zich daarbij belangrijke verschillen voordoen.

Na het opmaken van een voorlopige balans wordt aansluitend informatie
uit de interviews met de jongeren gegeven voor zover deze betrekking heeft
op de door hen genoemde recidive.

4.1 Algemene recidive

Tabel 15 geeft voor zowel de Kwartaalkursusgroep als de Vergelijkingsgroep
weer hoeveel jongeren na het uitgangsdelict, de zaak die aanleiding was voor
verwijzing naar de Kwartaalkursus of detentie, opnieuw met justitie in aan-
raking zijn gekomen.

Tabel 15: Recidive algemeen

recidive Kwartaalkursusgroep Vergelijkingsgroep

n % n %

ja 51 85,0 66 76,7
nee 9 15,0 20 23,3

totaal 60 100 86 100

X2=1,04, df=1, p=0,30 (ns) .

Alhoewel van de Kwartaalkursus verhoudingsgewijs meer jongeren gerecidi-
veerd hebben, gaat het niet om een statistisch significant verschil. Het beeld
wordt echter anders als bij de Kwartaalkursusgroep onderscheid wordt ge-
maakt naar al dan niet afronden van de cursus. Van de jongeren die de cur-
sus volgens plan afmaakten, recidiveerde 76,3%. Dat percentage is vergelijk-
baar met dat van de Vergelijkingsgroep. Daarentegen recidiveerden alle jon-
geren die de cursus niet volbrachten (X2 = 6,42, df = 2, p=0,04).
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4.2 Recidivesnelheid

Bij de Kwartaalkursusgroep als geheel duurde de periode tussen het uitgangs-
delict en het (eerste) recidivedelict gemiddeld 169 dagen (5V2 maand). Bij de
Vergelijkingsgroep was die periode iets korter: gemiddeld 145 dagen (5
maanden). Het verschil is derhalve gering (t = 0,81, df=115, p = 0,419). Maar
ook nu weer verandert het beeld, wanneer onderscheid wordt gemaakt naar
wel of niet afmaken van de Kwartaalkursus. Tabel 16 maakt dat duidelijk.

Tabel 16: Gemiddelde duur tussen uitgangs- en recidivedelict

onderzoeksgroep aantal dagen

Kwartaalkursus afgerond 215
Kwartaalkursus niet afgerond 108
Vergelijkingsgroep 145

De groep `afbrekers' recidiveert verreweg het snelst: gemiddeld zit er 3y2
maand tussen uitgangsdelict en eerste recidivedelict. Erg verrassend is deze
uitkomst niet, omdat een deel van deze jongeren de cursus niet afmaakt juist
vanwege het feit dat zij hebben gerecidiveerd. Het verschil met de `afmakers'
is groot. Bij deze groep zitten gemiddeld ruim zeven maanden tussen het uit-
gangsdelict en het (eerste) recidivedelict (t = 2,24, df = 49, p = 0,03). De jonge-
ren die de Kwartaalkursus hebben afgemaakt, doen het in dat opzicht ook
beter dan de Vergelijkingsgroep, zonder dat het verschil overigens statistisch
significant is (t =1,93, df = 93, p = 0,057).

4.3 Recidivefrequentie

De Kwartaalkursusgroep en de Vergelijkingsgroep verschillen nauwelijks van
elkaar voor wat betreft het gemiddelde aantal justitiële contacten na het uit-
gangsdelict: respectievelijk 4,1 en 3,5 (t = 1,12, df=115, p = 0,266). In tabel 17
kunnen we echter zien dat, onderscheiden naar de verschillende onderzoeks-
groepen, alsnog belangrijke verschillen zichtbaar worden.

Tabel 17: Gemiddeld aantal recidivedelicten

onderzoeksgroep aantal delicten

Kwartaalkursus afgerond 3,0
Kwartaalkursus niet afgerond 5,6
Vergelijkingsgroep 3,5

Het verschil tussen de jongeren die de Kwartaalkursus hebben afgemaakt en
de Vergelijkingsgroep is gering (t=-1,05, df = 93, p=0,297), maar de groep
`afbrekers' onderscheidt zich wederom in ongunstige zin van de `afmakers'
(t=2,24, df = 49, p=0,004) en van de Vergelijkingsgroep (t=-3,13, df = 86, p =
0,002).

Het verschil tussen de jongeren die de Kwartaalkursus hebben afgemaakt
en de Vergelijkingsgroep komt echter duidelijk naar voren als het aantal reci-
divedelicten wordt afgezet tegen de lengte van de periode tussen uitgangsde-
lict en het opvragen van de justitiële documentatie. De uitkomst van zo'n ver-
gelijking is een `aantal dagen per delict'. Bij de jongeren die de Kwartaalkur-
sus volgens plan hebben afgerond, bedraagt dat aantal gemiddeld 370 dagen.
Bij de Vergelijkingsgroep is dat 258 dagen en bij de jongeren die de Kwar-
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taalkursus niet hebben afgerond, 219 dagen. De `afmakers' verschillen op dit
punt significant van zowel de `afhakers' (t=2,32, df = 49, p=0,025) als de Ver-
gelijkingsgroep (t=2,50, df=93, p=0,014). Tussen de Vergelijkingsgroep en
de `uitvallers' is geen sprake van een significant verschil (t=0,85, df = 86, p=
0,399). De jongeren die de Kwartaalkursus hebben afgerond, vertonen dus
duidelijk een geringere recidivefrequentie.

4.4 Aard van de recidive

Behalve naar recidive `sec', recidivesnelheid en recidivefrequentie is ook ge-
keken naar de aard en ernst van de recidive. In het bijzonder is gekeken naar
het uitgangsdelict en het eerste recidivedelict.

Over de aard van de recidive valt weinig opmerkelijks te vermelden. Bij
geen van de onderzoeksgroepen is sprake van grote veranderingen. Het is
niet zo dat jongeren die als uitgangsdelict een vermogensdelict hadden, reci-
diveerden met een geweldsdelict of andersom.

Bij de ernst van de recidive is dat anders. In tabel 18 is een overzicht ge-
geven voor de Kwartaalkursusgroep en de Vergelijkingsgroep. Bepalend voor
de ernst van het delict is niet het type delict, maar de hoogte van de maxima-
le straf die op het desbetreffende delict staat.

Tabel 18: Ernst recidive

ernst Kwartaalkursusgroep Vergelijkingsgroep

n % n %

minder ernstig 24 47,1 27 40,9
gelijk 21 41,2 37 56,1
ernstiger 6 11,8 2 3,0

totaal 51 100 66 100

X2=4,74, df=2, p=0,09 (ns)

Tabel 18 levert geen eenduidig beeld op. Verhoudingsgewijs hebben meer
jongeren van de Kwartaalkursusgroep een ernstiger delict gepleegd, maar te-
gelijkertijd ook meer jongeren een minder ernstig delict. Onderscheid naar al
of niet afmaken van de Kwartaalkursus schept echter meer duidelijkheid.

Tabel 19: Ernst recidive naar onderzoeksgroep

ernst Kwartaalkursus
afgerond

Kwartaalkursus
niet afgerond

Vergelijkings-
groep

n % n % n %

minder ernstig 18 62,1 6 27,3 27 40,9
gelijk 10 34,5 11 50,0 37 56,1
ernstiger 1 3,4 5 22,7 2 3,0

totaal 29 100 22 100 66 100

X2= 15,63, df=4, p=0,003

Bij de groep jongeren die de Kwartaalkursus heeft afgemaakt, zien we niet
alleen meer jongeren die minder ernstige delicten hebben gepleegd, maar
ook minder jongeren die een ernstiger delict hebben gepleegd. Het beeld is
bij de jongeren die hun cursus niet afmaakten, minder positief. De Vergelij-
kingsgroep neemt hierin een tussenpositie in.

39



4S Een tussenbalans

De hiervoor gepresenteerde gegevens met betrekking tot recidive maken het
in eerste instantie moeilijk iets te zeggen over het mogelijke effect, de moge-
lijke invloed van de Kwartaalkursus op het delictgedrag van de cursisten. De
jongeren die de cursus hebben afgemaakt, vertonen een overeenkomstig en in
bepaalde opzichten zelfs iets gunstiger beeld dan de Vergelijkingsgroep. De
jongeren die de cursus niet hebben afgemaakt, laten daarentegen een aan-
zienlijk ongunstiger beeld zien.

Een voor de hand liggende conclusie zou zijn dat de Kwartaalkursus op
bepaalde jongeren een gunstige invloed heeft, maar op anderen daarentegen
een negatieve invloed. Voor die groep die we in hoofdstuk 3 hebben geken-
schetst als een `zwaardere' groep, zou de Kwartaalkursus derhalve minder ge-
schikt zijn. Zo ligt het echter niet. We hebben kunnen zien dat het `zwaarder'
zijn van deze jongeren voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door hun
justitieel verleden. Niet alleen hebben ze gemiddeld meer eerdere justitiële
contacten achter de rug dan de groep die de cursus wel heeft afgemaakt (res-
pectievelijk 8,0 en 4,5), maar hun justitieel verleden gaat ook verder terug.
Bij de `afbrekers' duurde de periode tussen eerste justitieel contact en uit-
gangsdelict gemiddeld 30 maanden, bij de jongeren die de cursus afmaakten
23Y2 maand (t=-1,66, df=48, p=0,103). Met andere woorden, de uitkomsten
van het recidive-onderzoek lijkt steun te bieden aan de veronderstelling dat
het niet de interventie is die van invloed is op eventuele recidive, maar het
justitieel verleden. Volgens deze redenering kan dan `geen invloed op recidi-
ve' worden toegeschreven aan de Kwartaalkursus: geen positieve, maar ook
geen negatieve.

Bestudering van de recidivegegevens van de Kwartaalkursusgroep, met na-
me die jongeren die hun cursus afmaakten, werpt echter een ander, veelbelo-
vender licht op het geheel. We hebben kunnen zien dat de resultaten in ter-
men van recidive bij de `afmakers' tenminste gelijk zijn aan die van de Verge-
lijkingsgroep. Aangezien het om dezelfde soort delicten gaat, zou de invloed
van de Kwartaalkursus derhalve slechts marginaal zijn. Het justitieel verleden
van de Vergelijkingsgroep gaat echter wat minder ver terug: 19% maand te-
gen 23V maand (t = 1,30, df=93, p = 0,553). Uitgaande van de veronderstelling
dat de lengte van het justitieel verleden een belemmerende factor vormt ten
aanzien van de reikwijdte van interventies, zou derhalve wel gesproken kun-
nen worden van een zeker positief effect van de Kwartaalkursus, of op zijn
minst van een minder negatief effect. Want ondanks een (overigens niet sta-
tistisch significant) langer justitieel verleden vertoont het recidivepatroon van
de Kwartaalkursusjongeren een gunstiger ontwikkeling dan dat van de Verge-
lijkingsgroep. Voor het trekken van die conclusie is nog een andere reden.
Jongeren uit de Vergelijkingsgroep hebben als gevolg van het feit dat zij eni-
ge tijd hebben vastgezeten, feitelijk minder mogelijkheden delicten te plegen.
Dat betekent dat waar sprake was van recidive, dit plaatsvond in een kortere
periode dan voor de Kwartaalkursusgroep het geval was. Immers, jongeren
uit de Kwartaalkursus kunnen in principe buiten de cursusuren doen en laten
wat zij willen en dus ook delicten plegen nog vóór hun cursus is afgelopen.
Voor de Vergelijkingsgroep betekent dit dat de gegevens omtrent recidive-
snelheid en de recidivefrequentie in feite gecorrigeerd zouden moeten wor-
den en derhalve ongunstiger zijn. Ongunstiger ook dan de soortgelijke gege-
vens van de Kwartaalkursusgroep (de `afmakers').

Daarnaast moet worden vastgesteld dat voor de jongeren die de Kwartaal-
kursus niet volgens plan hebben afgerond, eigenlijk geen goede vergelijkings-
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groep voorhanden is. Het gaat weliswaar om dezelfde delicten, maar het jus-
titieel verleden van deze groep wijkt te sterk af. De conclusie dat de Kwar-
taalkursus geen of wellicht een negatieve invloed zou hebben op de ontwikke-
ling van het recidivepatroon van deze jongeren, moet dan ook als te voor-
barig worden afgewezen.

4.6 Afdoening recidive

Ter informatie wordt in onderstaande tabel voor beide onderzoeksgroepen
aangegeven wat de zwaarste afdoening is geweest na de Kwartaalkursus en
de detentie.

Tabel 20: Zwaarste afdoening recidive

afdoening

sepot
transactie
schuldig zonder straf
voorw. vrijheidsstraf
onvoorw. vrijheidsstraf
voeging
nog niet bekend

totaal

Kwartaalkursusgroep Vergelijkingsgroep

n % n

5 9,8 13 19,7
- - 1 1,5
1 2,0 - -
4 7,8 5 7,6

19 37,2 20 30,3
15 29,4 17 25,7
7 13,7 10 15,1

51 100 66 100

Het overzicht in tabel 20 leent zich niet voor het trekken van bepaalde con-
clusies. Wel moet worden vastgesteld dat, wanneer we de nog onbekende af-
doeningen buiten beschouwing laten, bijna 90% van de jongeren uit de Kwar-
taalkursusgroep ten minste één keer weer voor de rechter heeft moeten ver-
schijnen tegen 75% van de Vergelijkingsgroep. Bovendien kunnen we zien
dat inmiddels een kwart van de totale onderzoeksgroep alweer een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf achter de rug heeft.

4.7 Recidive volgens eigen opgave na een half jaar

Van de Kwartaalkursusgroep zijn 31 jongeren een half jaar na hun eerste
interview opnieuw geïnterviewd. Van de Vergelijkingsgroep waren dat er 52.
Van de geïnterviewde Kwartaalkursusjongeren hadden er 10 hun cursus niet
afgemaakt; dat is verhoudingsgewijs wat meer dan bij de oorspronkelijke
Kwartaalkursusgroep. Tabel 21 laat zien in hoeverre de jongeren gedurende
dat halve jaar naar eigen zeggen hebben gerecidiveerd.

Tabel 21: Recidive-volgens eigen opgave

recidive Kwartaalkursusgroep Vergelijkingsgroep

n % n %

niet 16 51,6 28 53,8
minder 13 41,9 19 36,5
gelijk 2 6,5 3 5,8
meer - - 2 3,8

totaal 31 100 52 100
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De jongeren scheppen zelf een redelijk positief beeld. De helft zegt helemaal
geen strafbare feiten meer te hebben gepleegd en een groot aantal in ieder
geval minder feiten. Slechts een tweetal jongeren uit de Vergelijkingsgroep
gaf aan sinds hun vrijheidsstraf verhoudingsgewijs meer strafbare feiten te
hebben gepleegd dan daarvoor. Of het door de jongeren geschetste beeld ge-
heel overeenkomstig de werkelijkheid is, laat zich niet eenvoudig vaststellen.
We hebben echter de indruk dat zij de zaken mooier voorstellen dan in wer-
kelijkheid het geval was: het aantal jongeren dat aangeeft geen delicten meer
te hebben gepleegd, is daarvoor te hoog.

4.8 Gepleegde delicten

Gemiddeld pleegden de Kwartaalkursusjongeren in dat halve jaar bijna 13
delicten met aan gestolen goederen een gemiddelde waarde van bijna 3.500
gulden. Minder dan één delict per jongere zou door de politie zijn achter-
haald. De jongeren die de Kwartaalkursus niet afmaakten, waren in dit op-
zicht actiever dan de jongeren die dat wel deden: gemiddeld 21 delicten tegen
bijna negen en een totale buit van gemiddeld bijna 8.500 tegen ongeveer
1.000 gulden. De recidiverende jongeren van de Vergelijkingsgroep pleegden
gemiddeld bijna negen delicten met een totale buit van gemiddeld bijna 3.000
gulden.

In tabel 22 is aangegeven welke delicten door hoeveel jongeren zijn ge-
pleegd gedurende de eerste zes maanden na het eerste interview.

Tabel 22: Gepleegde delicten

type delict Kwartaalkursusgroep* Vergelijkingsgroep**

aantal jongeren % aantal jongeren %

wapenbezit 11 35,5 10 19,2
inbraak 9 29,0 11 21,2
vechtpartijen 9 29,0 22 42,3
heling 6 19,4 8 15,4
diefstal vervoermiddel 3 9,7 9 17,3
winkeldiefstal 3 9,7 5 9,6
drughandel 3 9,7 4 7,7
beroving 2 6,5 3 5,8
bedreiging 1 3,2 2 3,8
vernieling 1 3,2 4 7,7
overval 1 3,2 1 1,9
brandstichting - - - -
verkrachting - - - -

' N=31
N=52

In vergelijking met het in hoofdstuk 3 gepresenteerde overzicht van gepleeg-
de delicten voorafgaand aan de Kwartaalkursus en detentie, lijkt het beeld
gunstiger. De meeste delicten zijn slechts incidenteel gepleegd. Verboden
wapenbezit komt bij de Kwartaalkursus verhoudingsgewijs het meeste voor en
heeft daardoor inbraak van `de eerste plaats verdrongen'. Opmerkelijk is wel
dat vechtpartijen door de Vergelijkingsgroep zo veelvuldig is genoemd. Voor
een juiste kijk op mogelijke veranderingen moet echter slechts vergeleken
worden met de gegevens uit de eerste interviews, die op dezelfde jongeren
betrekking hebben; dus niet met beide onderzoeksgroepen als geheel, maar
met alleen die jongeren van wie een tweede interview beschikbaar is. Dat ge-
beurt in tabel 23.
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Tabel 23: Eigen opgave delicten eerste en tweede interview

type delict Kwartaalkursusgroep' Vergelijkingsgroep"

le interview 2e interview le interview 2e interview
n % n % n % n %

inbraak 25 80,6 9 29,0 35 67,3 11 21,2
diefstal vervoermiddel 21 67,7 3 9,7 32 61,5 9 17,3
vechtpartijen 18 58,1 9 29,0 28 53,8 2 42,3
wapenbezit 17 54,8 11 35,5 24 46,2 10 19,2
beroving 16 51,6 2 6,5 15 28,8 3 5,8
heling 13 41,9 6 19,4 30 57,7 8 15,4
winkeldiefstal 8 25,8 3 9,7 20 38,5 5 9,6
bedreiging 8 25,8 1 3,2 7 13,5 2 3,8
vernieling 7 22,6 1 3,2 17 32,7 4 7,7.
drughandel 6 19,4 3 9,7 9 17,3 4 7,7
overval 6 19,4 1 3,2 8 15,4 1 1,9
brandstichting 1 3,2 - - 5 9,6 - -
verkrachting - - - - - - - -

' N=31
N=52

Over de gehele linie is sprake van een afname van het aantal gepleegde delic-
ten, ook als in aanmerking wordt genomen dat de gegevens van het tweede
interview betrekking hebben op een half in plaats van een heel jaar. Alleen
de delicttypen vechtpartijen en verboden wapenbezit wijken in dat opzicht af.
Gecorrigeerd voor de duur van de periode, zijn zij zelfs toegenomen. Maar
beide typen dienen waarschijnlijk eerder beschouwd te worden als kenmerken
van een bepaalde levensstijl dan als daadwerkelijke gebeurtenissen of activi-
teiten in een bepaalde periode.

4.9 Recidive volgens eigen opgave na een jaar

Een jaar na het eerste interview konden nog slechts 15 jongeren van de
Kwartaalkursus bereikt worden voor een derde interview en van de Vergelij-
kingsgroep slechts 24. Van de 15 Kwartaalkursusjongeren hebben er drie hun
cursus niet afgemaakt, hetgeen naar verhouding een geringer aantal is dan in
de oorspronkelijke Kwartaalkursusgroep. De geringe aantallen betekenen
uiteraard dat de zeggingskracht van de gegevens gering is en als niet meer
dan een illustratie dient.

Tabel 24 geeft aan in hoeverre de jongeren in de periode tussen het twee-
de en het derde interview naar eigen zeggen hebben gerecidiveerd.

Tabel 24: Recidive volgens eigen opgave

recidive Kwartaalkursusgroep Vergelijkingsgroep

n % n %

niet 7 46,7 16 66,7
minder 6 40,0 6 25,0
gelijk 1 6,7 - -
meer 1 6,7 2 8,3

totaal 15 100 24 100

Ook hier scheppen de jongeren zelf een redelijk positief beeld. De helft zegt
helemaal geen strafbare feiten meer te hebben gepleegd en een groot aantal
in ieder geval minder feiten. Slechts één voormalige cursist en twee jongeren
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uit de Vergelijkingsgroep hebben gezegd sinds hun tweede interview verhou-
dingsgewijs meer strafbare feiten te hebben gepleegd dan daarvoor.

Gemiddeld pleegden de Kwartaalkursusjongeren sinds het tweede inter-
view ruim zes delicten met aan gestolen goederen een gemiddelde waarde
van ruim 1.000 gulden. De drie jongeren die de Kwartaalkursus niet afmaak-
ten, weken in dit opzicht niet af van de jongeren die dat wel deden. De reci-
diverende jongeren van de Vergelijkingsgroep pleegden gemiddeld bijna 12
delicten met een totale buit van gemiddeld ruim 4.000 gulden.

In tabel 25 is aangegeven welke delicten door hoeveel jongeren zijn ge-
pleegd gedurende de zes maanden sinds het tweede interview.

Tabel 25: Gepleegde delicten

type delict Kwartaalkursusgroep* Vergelijkingsgroep"

aantal jongeren % aantal jongeren %

vechtpartijen 5 33,3 7 29,2
wapenbezit 3 20,0 5 20,8
inbraak 3 20,0 4 16,7
diefstal vervoermiddel 2 13,3 5 20,8
bedreiging 2 13,3 2 8,3
winkeldiefstal 1 6,7 1 4,2
drughandel 1 6,7 2 8,3
overval 1 6,7 2 8,3
heling - - 3 12,5
beroving - - 3 12,5
vernieling - - 6 25,0
brandstichting - - - -
verkrachting - - - -

' N=15
N=24

In beide groepen zijn vechtpartijen nog het meest genoemd. De kleine aan-
tallen laten echter geen verdere vergelijkingen toe, noch het trekken van con-
clusies.
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5 Leefsituatie van de jongeren

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de leefsituatie van de jongeren. Er wordt
een voorzichtige poging gedaan de bindingen die de jongeren uit de Kwar-
taalkursusgroep en de Vergelijkingsgroep hebben met de samenleving, te be-
schrijven. Meer in het bijzonder is gekeken naar eventuele veranderingen, bij
voorkeur verbeteringen, op dit punt na de Kwartaalkursus of de vrijheidsstraf.
De achterliggende gedachte is dat sterke, kwalitatief goede maatschappelijke
bindingen, gekenmerkt door een zekere mate van stabiliteit, remmend kun-
nen werken op delinquent gedrag. Gezien zijn uitgangspunten en werkwijze
zou van de Kwartaalkursus hieromtrent meer verwacht mogen worden dan
van de vrijheidsstraf.

Het gaat hier om een beperkte uitwerking van de vier elementen die Hir-
schi's theorie van sociale controle kenmerken: attachment, commitment,
involvement en beliefs. Er is vooral gekeken naar woonsituatie, relaties met
ouders, school/werk en vrijetijdsbesteding.

De zeggingskracht van de gegevens is overigens beperkt. De in dit hoofd-
stuk opgenomen informatie is uitsluitend afkomstig uit de interviews met de
jongeren. De grote uitval bij de vervolginterviews betekent dat over mogelijke
veranderingen na de Kwartaalkursus of de vrijheidsstraf weinig te zeggen valt.
Aanvullend materiaal uit andere bronnen, bijvoorbeeld dossiers, is niet voor-
handen. Daar komt nog bij dat het om een betrekkelijke korte periode gaat.
Het tweede interview vond plaats zes maanden na het eerste interview. In
aanmerking genomen dat in die periode de Kwartaalkursus werd bezocht dan
wel de vrijheidsstraf werd ondergaan, zal het duidelijk zijn dat van grote ver-
anderingen geen sprake zal zijn. En als er al veranderingen in de situatie van
de jongeren waar te nemen zouden zijn, dan zijn die naar alle waarschijnlijk-
heid inherent aan het volgen van de Kwartaalkursus of het ondergaan van de
vrijheidsstraf en niet zozeer een resultaat waar nadrukkelijk naartoe is ge-
werkt. Het derde interview, gehouden één jaar na het eerste interview, zou in
dat opzicht meer duidelijk hebben kunnen maken. Maar juist bij dat derde
interview speelde het probleem van de uitval het sterkst. Het gaat derhalve in
dit hoofdstuk meer om eerste impressies dan om `harde' conclusies.

In eerste instantie wordt gekeken naar de 31 jongeren uit de Kwartaalkur-
susgroep en de 52 jongeren uit de Vergelijkingsgroep, met wie tweede inter-
views zijn gehouden.

5.1 Woonsituatie

Bij aanvang van de Kwartaalkursus woonde de overgrote meerderheid van de
jongeren (83,9%) bij ouders of familie. Een half jaar later was dat nauwelijks
anders. Weliswaar was van vier jongeren (12,9%) de woonsituatie gewijzigd,
maar slechts één jongen was zelfstandig gaan wonen. De drie andere woon-
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den niet langer bij moeder maar bij vader of andersom. Eén jongen had in
de tussentijd ook nog ergens anders gewoond en was dus in dat halve jaar
tussen eerste en tweede interview twee keer verhuisd.

Ook van de Vergelijkingsgroep woonde de meerderheid (88,5%) bij aan-
vang van de vrijheidsstraf bij ouders of familie. Een half jaar later had de
woonsituatie van 15 jongeren (28,8%) zich gewijzigd. Minder jongeren woon-
den bij ouders of familie (78,8%) en aanzienlijk meer in een inrichting
(19,2%). Dat laatste moet geheel worden toegeschreven aan het feit dat de
jongeren nog, of opnieuw, in hechtenis doorbrachten. Zes jongeren hebben
tussen het eerste en tweede interview nog ergens anders gewoond en waren
dus in een half jaar tijd ten minste twee maal verhuisd. Voor beide onder-
zoeksgroepen geldt dat in de twee jaar voorafgaand aan de Kwartaalkursus
en de vrijheidsstraf een kwart van de jongeren een of meer keren geconfron-
teerd is geweest met wijzigingen in de woonsituatie. In hoeverre in die situa-
tie na de Kwartaalkursus of de vrijheidsbeneming verandering of verbetering
is opgetreden, valt echter niet vast te stellen.

Zowel van de Kwartaalkursusgroep als van de Vergelijkingsgroep was een
grote meerderheid (respectievelijk 83,9% en 84,6%) tevreden over hun woon-
situatie.

De hier gepresenteerde gegevens met betrekking tot de woonsituatie van de
jongeren suggereren een redelijke mate van stabiliteit, vooral bij de Kwartaal-
kursusgroep. Het verschil tussen beide groepen wordt vooral veroorzaakt
door het feit dat jongeren die in hechtenis worden genomen, per definitie
gekenmerkt worden door gewijzigde woonomstandigheden. De Vergelijkings-
groep kan dan ook niet anders dan minder stabiel zijn op het punt van de
woonsituatie. We hebben echter van doen met een vertekend beeld. Immers,
niet alle jongeren werden voor de tweede keer geïnterviewd. Van de Kwar-
taalkursusgroep bleken 7 jongeren onbereikbaar en van de Vergelijkingsgroep
18. Het feit dat deze jongeren niet werden bereikt, was vaak het gevolg van
een gewijzigde verblijfplaats. De verwachting lijkt dan ook gerechtvaardigd
dat veel jongeren, uit zowel de Kwartaalkursusgroep als de Vergelijkings-
groep, met enige regelmaat van verblijfplaats veranderen. Betwijfeld moet
worden of een dergelijke situatie in positieve zin zal bijdragen aan een toe-
komst zonder problemen (met justitie) bij deze jongeren.

Overigens, de 15 jongeren van de Kwartaalkursusgroep en de 24 jongeren
van de Vergelijkingsgroep met wie een derde interview is gehouden, verble-
ven op het moment van het derde interview vrijwel allemaal op dezelfde
plaats als op het moment van het tweede interview. Bepaald verrassend is
deze uitkomst natuurlijk niet, omdat het al dan niet plaatsvinden van het der-
de interview in belangrijke mate bepaald werd door het bereikbaar zijn van
de jongeren op het ons bekende adres.

5.2 Relatie met ouders

Bij aanvang van de Kwartaalkursus hadden alle jongeren, ook zij die niet
thuis woonden, contact met een of beide ouders. Zes maanden later, ten tijde
van het tweede interview, is dat op één jongen na nog steeds het geval. Wel
lijken in bepaalde opzichten veranderingen te zijn opgetreden in de onderlin-
ge verhoudingen. Zo lijkt het ondernemen van gezamenlijke gezinsactiviteiten
(in weekends, vakanties enz.) in frequentie beduidend te zijn afgenomen. Ta-
bel 26 laat dat zien.

46



Tabel 26: Gezamenlijke gezinsactiviteiten Kwartaalkursusgroep (n= 31)

hoe vaak

meer keren per maand
enkele keren per jaar
(vrijwel) nooit

le interview 2e interview

n % n %

10 32,3 8 25,8
11 35,5 4 13,0
10 32,3 19 61,3

Het verschil is vooral duidelijk bij de categorie `(vrijwel) nooit'. Meldde aan-
vankelijk een derde van de jongeren dat dat vrijwel nooit gebeurde, een half
jaar later was dat twee derde. Op het punt van het stellen van regels door de
ouders deden zich geen veranderingen voor (ruim de helft van de ouders stelt
volgens de jongeren regels, ruim een derde doet dat niet), maar het aantal
ruzies tussen jongere en ouders is volgens de jongere fors afgenomen. In ta-
bel 27 wordt een en ander naast elkaar gezet.

Tabel 27: Ruzies tussen jongere en ouders Kwartaalkursusgroep (n = 31)

hoe vaak le interview 2e interview

n % n %

meer keren per week 10 32,3 6 19,4
meer keren per jaar 11 35,5 4 13,0
(vrijwel) nooit 10 32,3 22 71,0

Het geringere aantal ruzies wijst in de richting van verbeterde relaties tussen
jongere en ouders. Maar wellicht is het realistischer te veronderstellen dat er
enige afstand is gegroeid tussen jongere en ouders. De afname van gezamen-
lijke gezinsactiviteiten wijst in die richting, alsook het feit dat volgens de jon-
geren zelf meer ouders niet weten met welke vrienden zij omgaan. Bij aan-
vang van de Kwartaalkursus gold dat voor 25,8% van de ouders, een half jaar
later voor 38,7%. Het aantal ouders dat wel bekend is met de vrienden van
hun zonen, is weliswaar vrijwel gelijk gebleven (respectievelijk 58,1% en
54,8%), maar er zijn minder ouders die sommige vrienden wel en andere
vrienden niet kennen. De jongeren gaan meer en meer hun eigen weg, zon-
der dat dat tot problemen (ruzies) met de ouders hoeft te leiden.

Van de Vergelijkingsgroep hadden ten tijde van het eerste interview alle jon-
geren op één na contact met een of beide ouders. Een half jaar later waren
er vier jongeren (7,7%) die geen contact hadden met de ouders. Ook bij de
Vergelijkingsgroep is er het een en ander veranderd in de verhoudingen tus-
sen jongere en ouders. In tabel 28 is te zien dat het aantal gezamenlijke ge-
zinsactiviteiten is afgenomen.

Tabel 28: Gezamenlijke gezinsactiviteiten Vergelijkingsgroep (n=52)

hoe vaak le interview 2e interview
n % n %

meer keren per maand 18 34,6 14 26,4
enkele keren per jaar 21 40,4 13 25,0
(vrijwel) nooit 13 25,0 25 48,1

Eveneens wordt door de jongeren een afname van het aantal ruzies met hun
ouders gemeld (zie tabel 29).
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Tabel 29: Ruzies tussen jongere en ouders Vergelijkingsgroep (n=52)

hoe vaak le interview 2e interview
n % n %

meer keren per week 12 23,1 8 15,3
meer keren per jaar 10 19,2 5 9,6
(vrijwel) nooit 30 57,7 39 75,0

Ook hier moet de verbetering van de situatie waarschijnlijk worden toege-
schreven aan een in zeker opzicht uit elkaar groeien van jongere en ouders.
We zagen dat al weerspiegeld in de afname van het aantal gezamenlijke ge-
zinsactiviteiten. Het valt ook af te leiden uit het grotere percentage ouders
dat geen regels stelt; dat was 24,9% en een half jaar later 36,5%. Het percen-
tage ouders dat wel regels stelt, is overigens nagenoeg gelijk gebleven: rond
de 50%. In tegenstelling tot wat we konden zien bij de Kwartaalkursusgroep,
menen de jongeren uit de Vergelijkingsgroep niet dat hun ouders minder
goed bekend zijn met hun vrienden.

De gegevens over de relatie tussen jongere en ouders geven geen aanleiding
tot conclusies over een mogelijke gunstige of ongunstige invloed van de
Kwartaalkursus of de vrijheidsstraf. Alhoewel de Vergelijkingsgroep in zekere
zin een wat gunstiger beeld te zien geeft dan de Kwartaalkursusgroep, liggen
de veranderingen een half jaar later in dezelfde orde van grootte als bij de
Kwartaalkursusgroep.

De toenemende afstand tussen jongere en ouders, die we bij beide groe-
pen veronderstelden, lijkt ons dan ook eerder samen te hangen met het ou-
der worden van de jongeren en de daarmee gepaard gaande groeiende zelf-
standigheid, ook al hoeft dat nog niet te betekenen dat de jongeren niet meer
thuis zouden wonen.

5.3 School/werk

In tabel 30 is de dagbesteding van de Kwartaalkursusgroep weergegeven bij
aanvang van de Kwartaalkursus en een half jaar later.

Tabel 30: Dagbesteding Kwartaalkursusgroep (n=31)

dagbesteding

school
school + werk
werk
geen school of werk

le interview 2e interview

n % n %

14 45,2 6 19,4
- - 2 6,5
4 12,9 10 32,3

13 41,9 13 41,9

Ten tijde van het tweede interview heeft zich ten opzichte van het eerste
interview een duidelijke verschuiving van school naar werk voorgedaan. Daar-
naast hebben zich nog andere, niet in tabel 30 zichtbare, veranderingen voor-
gedaan. Van de acht jongeren die ten tijde van het tweede interview naar
school gingen (waaronder twee jongeren die ook werkten), ging het in zes
gevallen om een andere school dan zes maanden eerder. In vijf gevallen werd
op de (nieuwe) school begonnen direct na afloop van de Kwartaalkursus.
Zeven van de acht schoolgaande jongeren zeiden het naar hun zin te hebben,
zes van hen konden goed overweg met de leraren, vier van hen haalden bete-
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re resultaten dan in de periode vóór de Kwartaalkursus en zeven jongeren
kregen vrijwel geen straf op school. Voor een aantal van hen betekenden al
deze zaken, in het bijzonder dat van achterwege blijven van straf, een verbe-
tering ten opzichte van de situatie zes maanden eerder. Spijbelen deden vijf
jongeren nog steeds in een nauwelijks afgenomen frequentie.

Van de twaalf jongeren die ten tijde van het tweede interview werkten
(waaronder twee jongens die daarnaast ook part-time naar school gingen),
was er slechts één die hetzelfde werk deed als vóór de Kwartaalkursus. In
vrijwel alle gevallen ging het om eenvoudig werk in de horeca, bouw en slo-
perij, of als magazijnbediende, koerier of schoonmaker. Vrijwel steeds ging
het om tijdelijk werk via uitzendbureaus, waardoor vier jongens in de tussen-
liggende periode een of meer malen van baan zijn veranderd. De beoordeling
van het werk was over het algemeen positief, evenals de relaties met collega's
en bazen. Hetzelfde geldt voor het oordeel van de jongeren over de betaling,
alhoewel het aantal jongeren dat `gaat wel' zei in plaats van `goed', verhou-
dingsgewijs wat groter was. Slechts één jongen zei soms van het werk weg te
blijven. Zeven jongeren zeiden in de toekomst ander werk te willen.

Van de 13 jongeren die ten tijde van het tweede interview niet naar school
gingen en ook geen werk hadden, hadden er drie tussen het eerste en het
tweede interview wel enige tijd gewerkt. Maar gezien het tijdelijke karakter
van de desbetreffende werkzaamheden, hield dat op een gegeven moment
weer op. De helft van de jongeren zou weer naar school willen, de andere
helft zou willen werken. Acht van hen zeiden bezig te zijn met het regelen
van school of werk.

De dagbesteding van jongeren uit de Vergelijkingsgroep ten tijde van het eer-
ste en tweede interview is weergegeven in tabel 31.

Tabel 31: Dagbesteding Vergelijkingsgroep (n=52)

dagbesteding le interview 2e interview

school
school + werk
werk
geen school of werk

n % n %

27 51,9 24 46,2
2 3,8 1 1,9
4 7,7 12 23,1

19 36,5 15 28,8

Ook bij de Vergelijkingsgroep is sprake van een verschuiving, maar deze lijkt
van een wat andere orde. Het is niet uitsluitend een verschuiving van school-
gaand naar werkend, maar ook van niet naar school of niet werken naar
werk.

Van de 25 jongeren die ten tijde van het tweede interview (part-time)
schoolgaand waren, gingen er veertien naar dezelfde school als zes maanden
eerder. Zeventien van hen waren direct weer naar school gegaan na afloop
van hun hechtenisperiode. Hoewel iets minder uitgesproken dan de school-
gaanden van de Kwartaalkursusgroep, was ook de Vergelijkingsgroep overwe-
gend positief in zijn oordeel over school en de leerkrachten. Twee derde van
de jongeren sprak van betere resultaten dan voorheen en de meesten werden
ook niet (meer) geconfronteerd met straf. De helft van de jongeren zei (nog)
wel te spijbelen met dezelfde frequentie als voorheen.

Alle dertien jongeren, die op het moment van het tweede interview werk-
ten, verrichtten eenvoudige arbeid van veelal een tijdelijk karakter. Slechts
één van hen deed hetzelfde werk als vóór de vrijheidsbeneming. Zeven wer-
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kende jongeren waren in de tussentijd al een of meer keren van baan veran-
derd als gevolg van het tijdelijke karakter van hun (uitzend)baantjes. In de
beoordeling van hun werk waren vrijwel alle jongeren uitgesproken positief,
alhoewel drie jongeren aangaven nog wel eens zomaar weg te blijven van het
werk. Van de vijftien jongeren die ten tijde van het tweede interview niet
naar school gingen en ook niet werkten, waren er zeven die na hun vrijheids-
straf wel weer naar school waren geweest of enige tijd hadden gewerkt. Tien
van hen waren bezig met het regelen van een nieuwe school of ander werk.

De Kwartaalkursusgroep en de Vergelijkingsgroep verschillen weinig van
elkaar waar het gaat om de dagbesteding. Weliswaar gaan van de Vergelij-
kingsgroep verhoudingsgewijs meer jongeren naar school - we zagen dat ook
al in hoofdstuk 3 -, maar de situatie v66r en na de Kwartaalkursus en de
vrijheidsstraf toont soortgelijke veranderingen. Voor beide groepen geldt
enerzijds een wat positievere opstelling ten opzichte van school of werk dan
voorheen, maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld, dat hun situatie nog
altijd gekenmerkt wordt door veel wisselingen van school of werk. Bovendien
is er nog steeds een verhoudingsgewijs groot aantal jongeren dat niet naar
school gaat en ook niet werkt. Het lijkt erop dat de Kwartaalkursus noch de
vrijheidsstraf daar veel aan hebben kunnen veranderen.

5.4 Vrijetijdsbesteding

Voor wat betreft de vrijetijdsbesteding lijken zich bij de Kwartaalkursusgroep
enkele verschuivingen te hebben voorgedaan. Zo is het aantal jongeren die
dagelijks hun vrije tijd overdag buitenshuis doorbrengen, afgenomen (van
67,7% naar 51,6%) en het aantal jongeren die dat alleen in het weekend
doen, toegenomen (van 19,4% naar 38,7%). Het feit dat zich ten tijde van
het tweede interview meer werkenden onder de voormalige cursisten bevon-
den, zal hier niet vreemd aan zijn. Het aantal avonden dat de jongeren per
week buitenshuis doorbrengen, heeft geen wijzigingen ondergaan. Bijna de
helft van de jongeren is elke avond weg, rond de 40% alleen in het weekend.

Gevraagd naar hun activiteiten in hun vrije tijd blijken zich op een aantal
punten veranderingen voorgedaan te hebben. Sommige activiteiten vinden
minder vaak plaats (zie tabel 32).

Tabel 32: Activiteiten vrije tijd Kwartaalkursusgroep (n=31)

activiteit hoe vaak

sport-/hobbyclub

bioscoop

rondlopen in de stad

uitstapjes

club-/buurthuis

café/koffieshop

discotheek

af en toe/vaak
nooit
af en toe/vaak
nooit
af en toe/vaak
nooit
af en toe/vaak
nooit
af en toe/vaak
nooit
af en toe/vaak
nooit
af en toe/vaak
nooit

le interview 2e interview

n % n %

18 58,1 12 38,7
13 41,9 19 61,3
25 80,7 19 61,3

6 19,3 12 38,7
23 74,2 20 64,5

8 25,8 11 35,5
17 54,8 18 58,1
14 45,2 13 41,9
18 58,1 14 45,2
13 41,9 17 54,8
22 71,0 21 67,7

9 29,0 10 32,3
25 80,7 21 67,7
6 19,3 10 32,3
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Wat opvalt, is dat ten tijde van het tweede interview er minder jongeren zijn
die hun vrije tijd doorbrachten bij een sport- of hobbyclub, naar de bioscoop,
een discotheek of een club- of buurthuis gingen, of rondliepen in de stad. Bij
geen van de activiteiten is sprake van een duidelijke toename. Ook hier kan
het feit dat meer jongeren werken, een rol spelen.

Er wordt zelden alleen uitgegaan; meestal gebeurt dat met drie of meer
vrienden. Na de Kwartaalkursus is dat niet veranderd. Het zijn ook in de
meeste gevallen dezelfde vrienden als vóór de Kwartaalkursus.

Ten aanzien van alcoholgebruik is er sprake van weinig verandering. Wel-
iswaar is het aantal jongeren dat zegt niet te drinken, licht toegenomen, als-
ook het aantal jongeren dat zegt per gelegenheid vijf glazen of meer te drin-
ken, maar het gaat daarbij om zeer kleine aantallen. Hetzelfde geldt voor het
gebruik van drugs. Ten tijde van het tweede interview zei nog steeds ruim de
helft van de jongeren regelmatig drugs te gebruiken.

Bij de Vergelijkingsgroep lijken zich eveneens enkele verschuivingen te heb-
ben voorgedaan op het punt van de vrijetijdsbesteding. Het aantal jongeren
die dagelijks hun vrije tijd overdag buitenshuis doorbrengen is sterk afgeno-
men (van 71,2% naar 46,2%) en het aantal jongeren die dat alleen in het
weekend doen, duidelijk toegenomen (van 13,5% naar 34,6%). Ook bij deze
groep mag worden aangenomen dat het feit dat zich ten tijde van het tweede
interview meer werkenden onder deze jongeren bevonden, hierbij een rol
speelt. In tegenstelling tot wat we hebben gezien bij de Kwartaalkursusgroep,
is het aantal avonden dat de jongeren per week buitenshuis doorbrengen, ook
afgenomen. Voorafgaand aan de vrijheidsbeneming bracht 57,7% van de jon-
geren elke avond buitenshuis door, zes maanden later was dat 42,3%. Daar-
entegen gingen meer jongeren alleen in het weekend 's avonds weg (was 25%
en een half jaar later 34,6%).

Net als bij de Kwartaalkursusgroep blijken sommige activiteiten op het ter-
rein van vrijetijdsbesteding minder vaak voor te komen (zie tabel 33).

Tabel 33: Activiteiten vrije tijd Vergelijkingsgroep (n=52)

activiteit

sport-/hobbyclub

bioscoop

rondlopen in de stad

uitstapjes

club-/buurthuis

café/koffieshop

discotheek

hoe vaak

af en toe/vaak
nooit
af en toe/vaak
nooit
af en toe/vaak
nooit
af en toe/vaak
nooit
af en toe/vaak
nooit
af en toe/vaak
nooit
af en toe/vaak
nooit

le interview 2e interview

n % n %

28 53,8 14 26,9
24 46,2 38 73,1
47 90,4 35 67,3
5 9,6 17 32,7

45 86,6 40 76,9
7 13,4 12 23,1

32 61,5 30 57,7
20 38,5 22 42,3
29 55,8 24 46,2
23 44,2 28 53,8
27 51,9 32 61,5
25 48,1 20 38,5
45 86,6 44 84,6

7 13,4 8 15,4

Ten tijde van het tweede interview brachten minder jongeren hun vrije tijd
door bij een sport- of hobbyclub, gingen minder vaak naar een bioscoop of
naar een club- of buurthuis en liepen minder vaak rond in de stad. Slechts
café- en koffieshopbezoek lijkt te zijn toegenomen. Net als bij de Kwartaal-
kursusgroep kan het feit dat meer jongeren werken, een rol spelen.
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Uitgaan gebeurt meestal met drie of meer vrienden. Daarin is in de zes
maanden tussen het eerste en tweede interview geen verandering gekomen.
Het zijn ook in de meeste gevallen dezelfde vrienden als vroeger.

Ten aanzien van alcoholgebruik is er sprake van weinig verandering, alhoe-
wel het aantal jongeren dat zegt meer dan vijf glazen te drinken, lijkt te zijn
toegenomen (van 19,2% naar 30,8%). Het aantal jongeren dat zegt niet te
drinken, is gelijk gebleven (ongeveer 45%). Ook ten aanzien van druggebruik
is weinig veranderd. Het percentage jongeren dat zegt geen drugs te gebrui-
ken, is licht toegenomen (van 53,8% naar 61,5%).

Ook op het punt van de vrijetijdsbesteding doen zich vrijwel geen verschillen
voor tussen de Kwartaalkursusgroep en de Vergelijkingsgroep. Het geringe
aantal veranderingen ten opzichte van het eerste interview komt bij beide on-
derzoeksgroepen in gelijke mate voor en lijkt niet zozeer verband te houden
met het justitiële ingrijpen, maar met het feit dat meer jongeren een baan
hebben gekregen.

5.5 Veranderingen in de leefsituatie?

Anders dan bij de recidivegegevens laat de informatie omtrent de leefsituatie
van de jongeren geen verschillen zien tussen de Kwartaalkursusgroep en de
Vergelijkingsgroep. De veranderingen die zich op dit terrein in een periode
van zes maanden hebben voorgedaan, komen in beide onderzoeksgroepen in
min of meer dezelfde mate voor. De veranderingen die zijn waargenomen,
zoals bijvoorbeeld de toegenomen distantie tussen jongere en ouders en de
afname van bepaalde vrijetijdsactiviteiten, hangen waarschijnlijk samen met
het ouder worden van de jongeren en het feit dat meer jongeren aan het
werk zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat de veranderingen kunnen worden
toegeschreven aan de aard van het justitiële ingrijpen.

De veranderingen die zijn waargenomen, zijn overigens gering van omvang
of aard. Dat betekent dat de leefsituatie van veel van de jongeren nog geken-
merkt wordt door frequente wisseling van verblijfplaats, banden met de ou-
ders die niet gekenmerkt worden door veel gezamenlijke gezinsactiviteiten,
het ontbreken van een vaste dagbesteding of veelvuldige veranderingen op
dat gebied en een, zo lijkt het, niet al te gestructureerde wijze van doorbren-
gen van de vrije tijd. Er lijkt niet echt sprake te zijn van een versterking van
de bindingen van deze jongeren met de samenleving, van een toegenomen
integratie in de samenleving. In dit opzicht verkeren zij nog altijd in een be-
trekkelijk marginale positie.
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Bijlage 1: Samenstelling begeleidingscommissie en
samenstelling onderzoeksteams

Begeleidingscommissie

Voorzitter: mr. C. van der Hooft, psychiatrisch adviseur Ministerie van Justitie
Leden: U.H. van Beijma, directeur De Karspel

drs. R.P. Bruijn, directeur R.I.J. Lloyd Hotel
mw. mr. A.Chr. Blom, kinderrechter te Haarlem
mw. mr. M.H.H. Lockefeer, Ministerie van Justitie
drs. Sj. Peereboom, PPD Haarlem
H.M. Stam, directeur HVO
C. Veringmeijer, directeur Huize Alexandra
mr. R.H.J. de Vries, advocaat-generaal te Amsterdam

Secretaris: mw. drs. K. Zandvliet, adjunct-secretaris CWOK (tot 1-1-1989)

Samenstelling onderzoeksteams

Afd. GT-onderroeken
mw. drs. M.H. Beumer
drs. J. Heiner
dr. N.W. Slot
mw. drs. K. van der Veer

J&J
A.A.M. Essers
mw. dr. J. Junger-Tas
drs. P.H. van der Laan
mw. N.M. Mertens, lic. orthopedagogiek
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Bijlage 2: Samenvattingen van eerdere rapporten

Nabeschouwing en aanbevelingen uit `Kwartaalkursus; een handleiding'
(hoofdstuk 8)

De Kwartaalkursus is gedurende de experimentele fase uitgegroeid tot een compleet
programma. Terwijl de oorspronkelijke opzet in hoofdlijnen ongewijzigd is gebleven,
werd de cursus op tal van onderdelen geconcretiseerd.

De keuze om deel één van het procesverslag te laten uitmonden in een handleiding
kan aanleiding geven tot het misverstand dat alles wat er in de periode 1986-1989 in
de Amsterdamse Kwartaalkursus is gebeurd, conform de handleiding geschiedde. Uit
hoofdstuk zeven valt op te maken dat dit niet altijd het geval is geweest. De mede-
werkers hebben zich de methodiek eigen gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat er
altijd methodisch gewerkt wordt. In de eerste plaats geldt voor ieder behandelingspro-
gramma dat de mate waarin men volgens de methodiek werkt wisselt. Veranderingen
in het team, ziekte, seizoensinvloeden (bijv. minder aanbod in de zomer; vakantie-
roosters), incidenten e.d. kunnen tot vergroving of zelfs (gedeeltelijke) beëindiging
van methodisch werken leiden. Ook de Kwartaalkursus heeft moeilijke momenten ge-
kend. De kleine schaal van de organisatie leidt er gemakkelijk toe dat personeelswis-
selingen of ziekte tot forse roosterproblemen leidt. De uitvoerende werkers zijn bij
organisatorische problemen of bij moeilijkheden van inhoudelijke aard gauw geneigd
de methodiek `maar even los te laten'. Dit geldt vooral in de beginperiode wanneer
men zich de methodiek nog niet voldoende eigen heeft gemaakt. Voortdurende eva-
luatie, consultatie en training is nodig om `verbastering' van de methodiek te voor-
komen.
In de tweede plaats geldt dat men in Kwartaalkursus - los van het hierboven om-
schreven mechanisme - moeite heeft gehad en vaak nog heeft met een aantal onder-
delen. Het monitorsysteem is daar een voorbeeld van. Aanvankelijk vond er onvol-
doende frequent huisbezoek plaats. Ook nu is het inschakelen van de contactpersoon
(meestal de moeder) een aspect dat voortdurend aandacht vraagt. Ook ten aanzien
van het puntensysteem zijn er verbeteringen mogelijk: het wordt te routineus gehan-
teerd met weinig aandacht voor individuele vaardigheidstekorten. Het denken in ter-
men van vaardigheidstekorten is een aspect dat voortdurende aandacht en begeleiding
vraagt. In een gestructureerde setting als de Kwartaalkursus dreigt het gevaar dat trai-
ners uitingen van ongewenst gedrag door middel van `als ... dan'-regels trachten tegen
te gaan. (Als iemand gaat vechten, dan wordt hij apart gezet. Als een jongen voor de
tweede keer vecht, dan ... etc.).
Hoewel de structuur van de Kwartaalkursus gebaat is met duidelijke regels, kunnen
regels nooit in de plaats komen van belangrijke gedragsveranderende technieken zoals
gerichte feedback en gedragsinstructie. Als laatste methodiekonderdeel dat minder
goed gefunctioneerd heeft noemen we diagnostische procedure. De medewerkers van
de Kwartaalkursus hebben moeite met het vastleggen van de trainingsdoelen. Het niet
invullen van de Jongeren Lijst Evaluatie Trainingsdoelen (JET) is niet alleen bij het
procesonderzoek een handicap gebleven, maar kan er ook gemakkelijk toe leiden dat
cursisten te weinig specifieke informatie omtrent de doelen en de voortgang van hun
cursus krijgen.

Bij deze kritische kanttekeningen moet bedacht worden dat een goede methodiek eni-
ge `overkill' heeft: ook wanneer niet alle elementen volgens de handleiding worden
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uitgevoerd moet het programma redelijk effectief kunnen functioneren. Tegenover de
geconstateerde zwakke punten staan in de Amsterdamse Kwartaalkursus weer diverse
sterke elementen: het trainingsaanbod op het gebied van schoolse vaardigheden, so-
ciale vaardigheden en `delictpreventie'-vaardigheden is zeer rijk. Het aanbod op het
gebied van sport blijkt de jongeren zeer aan te spreken. Ongetwijfeld speelt hierbij
een rol dat dit aanbod gerealiseerd wordt door medewerkers van een zeer bekende
Amsterdamse sportschool die diverse kampioenen aflevert. Ook het feit dat het om
allochtone sport-trainers gaat, is een sterk punt.

Een aspect dat aandacht eist is het afhaken van jongeren Dit afhaken is ongewenst
omdat de stabiliteit van het Kwartaalkursusprogramma in gevaar komt, wanneer cur-
sisten komen en gaan. Nu ongeveer 70% van de cursisten de Kwartaalkursus afmaakt,
blijkt de stabiliteit voldoende. Een lager percentage zou hoogstwaarschijnlijk tot pro-
blemen leiden.
Hoe ongewenst het afhaken van de cursisten ook is, het zit in zekere mate ingebak-
ken in de opzet van de Kwartaalkursus. Alle jongeren die geplaatst zijn hebben forse
delicten gepleegd. Het opnieuw plegen van delicten betekent uitsluiting van de Kwar-
taalkursus en overbrenging naar een centrum waar de traditionele sanctie alsnog
wordt uitgevoerd. Het is niet verwonderlijk dat een bepaald percentage jongeren niet
in staat blijkt met het plegen van delicten te stoppen. Bij dit alles moet bedacht wor-
den dat de jongeren die de Kwartaalkursus niet af maken, niet ontkomen aan een
sanctie. In zekere zin ondergaan ze een zwaardere sanctie daar naast de tijd die in de
Kwartaalkursus werd doorgebracht de oorspronkelijke sanctie alsnog onverkort wordt
opgelegd. Uitzonderingen op deze regel zijn zeer zeldzaam.

Aanbevelingen:
1) Voor een project als de Kwartaalkursus is een experimentele fase onontbeerlijk.

Organisatoren, plaatsende instanties en medewerkers werken tijdens een dergelijke
fase samen om het project te doen slagen èn om een zo goed mogelijk eindprodukt
tot stand te brengen. Dit impliceert dat er over veel dingen nog gepraat kan wor-
den en dat er nog van alles veranderd kan worden.

2) Individuele trainingsdoelstellingen van de cursisten moeten concreet en gedrags-
matig beschreven worden en betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken
in de Kwartaalkursus zodat veranderingen zowel voor de jongeren als voor de me-
dewerkers zichtbaar zijn.

3) De medewerkers hebben behoefte aan regelmatige feedback omtrent hun eigen
methodisch handelen ten opzichte van de cursisten.

4) Regelmatige evaluatie van het Kwartaalkursus programma en herhalingstraining
voor de medewerkers is noodzakelijk, ook na afloop van een experimentele fase.

5) Een duidelijke structuur en eenduidige regels en sancties zijn onontbeerlijk.
6) De coordinator moet flexibel zijn en veel tijd ter beschikking hebben voor public

relations.
Het op contractbasis inhuren van personeel (trainer sport) is aan te bevelen.

7) Een klein team is kwetsbaar. Het is daarom noodzakelijk dat de medewerkers el-
kaars werk kunnen overnemen.

8) Samenwerking met organisaties die ervaring hebben met scholings- en vormings-
programma's voor eenzelfde doelgroep is van belang.

Slotbeschouwing uit `Kwartaalkursus; een beschrijving van de cursisten'
(hoofdstuk 6)

In het huidige stadium van het (effect)onderzoek zijn er nog geen gegevens bekend
over de situatie en het doen en laten van de jongeren ná de Kwartaalkursus. In die
zin valt er nog weinig te zeggen over het mogelijke effect van de Kwartaalkursus op
de wat langere termijn. Over mogelijke effecten op korte termijn - dat wil zeggen tij-
dens de Kwartaalkursus - bestaat eveneens weinig duidelijkheid. In hoofdstuk 4 heb-
ben we kunnen zien dat het meten van dergelijke korte-termijneffecten allerminst een
eenvoudige zaak is. Dat betekent echter niet dat we niet in staat zouden zijn een
voorlopige balans op te maken over het experiment Kwartaalkursus. Het in het voor-
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gaande gepresenteerde materiaal biedt zeker de gelegenheid voor het trekken van en-
kele voorlopige conclusies. We dienen daarbij overigens rekening te houden met het
feit dat het om de eerste groep cursisten gaat. De jongeren die na juli 1988 de Kwar-
taalkursus bezochten, onderscheiden zich op enkele punten van de eerste groep. de
hier te presenteren conclusies hebben dan ook vooral betrekking op de eerste groep.

1. Eigen plaats, toenemende bezetting en doelgroep bereikt
Allereerst kunnen we vaststellen dat de Kwartaalkursus zich in de eerste jaren van
zijn bestaan een duidelijke positie heeft veroverd in het scala van sanctiemogelijkhe-
den voor strafrechtelijk minderjarigen. Blijkens de toenemende benutting van de ca-
paciteit hebben de kinderrechters in de arrondissementen Amsterdam en Haarlem, en
later ook Alkmaar en Utrecht, de weg naar de Kwartaalkursus gevonden. Daar gingen
enige aanloopproblemen aan vooraf, maar in gezamenlijk overleg met de justitiële
autoriteiten konden deze binnen betrekkelijk korte tijd worden opgelost.
Dat de Kwartaalkursus eigenlijk al niet meer weg te denken is uit het arsenaal van
sanctiemogelijkheden in het ressort Amsterdam, mag opmerkelijk worden genoemd.
Het ging immers in eerste instantie om een experiment, waarbij alle betrokkenen (jus-
titiële autoriteiten, organiserende instellingen, Kwartaalkursusmedewerkers, jongeren
en het ministerie) de nodige risico's liepen. Succes was niet bij voorbaat verzekerd.
Een voor ons land uniek experiment bovendien, dat zich slecht laat vergelijken met
de in de loop der tijd in het kader van het experiment alternatieve sancties ontwikkel-
de leerprojecten. Alleen het leerproject van Nederlandsch Mettray in Eefde richt zich
op een vergelijkbare groep `zware' delinquenten, dat wil zeggen op jongeren die in
voorlopige hechtenis zijn genomen.
Van nog groter belang is de vaststelling dat de juiste categorie jeugdigen op de Kwar-
taalkursus terecht komt. Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat de Kwartaalkursus
voor de jongeren die er komen inderdaad een alternatief vormt voor (een deel van)
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Er komen geen jongeren op de Kwartaalkursus
terecht, die normaliter - dat wil zeggen als de Kwartaalkursus er niet was geweest -
slechts een geldboete of een voorwaardelijke vrijheidsstraf zouden hebben gekregen.
Van `aanzuigende werking' is derhalve geen sprake. Daarmee voldoet de Kwartaalkur-
sus aan een van zijn belangrijkste doelstellingen.

2. Uitval
Een logisch gevolg hiervan is dat de Kwartaalkursus niet bezocht wordt door de 'mak-
kelijkste' jongeren. Het gaat om jongeren die bij wijze van spreken hun sporen reeds
verdiend hebben binnen het jeugdstrafrecht. Zij plegen veelvuldig, vaak ernstige delic-
ten die gepaard gaan met veel schade en soms ook persoonlijk letsel. Veel cursisten
hebben al een reeks van justitiële contacten achter de rug wanneer zij op de Kwar-
taalkursus arriveren. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat een aantal van
deze jongeren er niet in slaagt de cursus tot een goed einde te brengen. Er wordt een
groot beslag gedaan op de cursisten in de zin van iedere dag weer op tijd aanwezig
zijn en voldoen aan bepaalde opdrachten. Kortom, een regelmatig en gestructureerd
leven, waaraan veel jongeren vóór hun cursus - voorzichtig gezegd - niet gewend
waren. Grofweg één derde van de cursisten beëindigt de cursus dan ook voortijdig. In
de helft van de gevallen als gevolg van herhaald verzuim of veelvuldig te laat komen
en in bijna de helft van de gevallen in verband met het plegen van (nieuwe) delicten.
Zeker als we het vergelijken met andere alternatieve sancties is het percentage afval-
lers bij de Kwartaalkursus hoog: ongeveer 35% tegen ruim 10%. Vergelijken we het
uitvalpercentage van de Kwartaalkursus echter met dat van de leerprojecten in het ar-
rondissement Amsterdam, dan is het verschil minder groot. In de jaren 1985 en 1986
maakte 21,2% van de jongeren hun leerproject (voornamelijk trainingen sociale vaar-
digheden) niet af (Van der Laan, 1987). In de beginfase van het experiment was de
uitval zelfs nog hoger. In de periode maart 1983 - juni 1984 maakte ruim 40% van de
jongeren hun leerproject niet af (Van der Laan en Van Hecke, 1985). Op basis van
deze ervaringen met de leerprojecten lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd, dat
ook bij de Kwartaalkursus de uitval na enige tijd geringer zal worden. Deze op zich
geruststellende veronderstelling neemt niet weg dat vooralsnog de uitval momenteel
aan de hoge kant is.
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3. Achtergronden van uitval
Voor de Kwartaalkursus dient dit gegeven een belangrijk aandachtspunt, zo niet een
punt van zorg te zijn. Immers, ook al hoeft het relatief hoge percentage afvallers
gezien de achtergrond van de cursisten geen verbazing te wekken, dat neemt niet weg
dat de beeldvorming rond de Kwartaalkursus er allerminst mee wordt gediend. Een
voorziening die er niet slaagt de meeste jongeren tot het eind toe 'vast te houden', zal
er op bedacht moeten zijn dat het in haar gestelde vertrouwen (door, in dit geval, de
justitiële autoriteiten) zal afnemen. Op termijn zou daardoor het bestaansrecht in ge-
vaar kunnen komen.
Derhalve zal al het mogelijke in het werk gesteld moeten worden om de uitval te
doen verminderen. Voor de aanpak van dit probleem is inzicht in de achtergronden
van de uitvallers en het uitvallen noodzakelijk. De in dit rapport gepresenteerde gege-
vens over de uitvallers laten het volgende zien.
Ten eerste is er onderscheid mogelijk naar de reden van uitvallen. De helft van de
jongeren valt uit vanwege herhaald verzuim of veelvuldig te laat komen. In enkele ge-
vallen gebeurde dat binnen twee à drie weken na aanvang van de cursus. Bij sommige
anderen in de allerlaatste week (dertiende) van de cursus. Met name voor wat betreft
de uitval kort na aanvang van de cursus kan men niet alleen vraagtekens plaatsen bij
de motivatie van de betrokken jongeren - die overigens bij geen van de cursisten erg
groot zal zijn -, maar vooral ook bij de ondersteuning van de jongeren door direct
betrokkenen, zoals gezinsleden, vrienden e.d.'. De minimale voorwaarden voor een
succesvolle afloop van de cursus lijken niet aanwezig.
Daarnaast is veel uitval het gevolg van het plegen van delicten. Sommige jongeren
gaan (gewoon) door met het plegen van delicten. De bezoeken aan de Kwartaalkur-
sus kunnen hen daar niet van afhouden.
Een tweede onderscheid is te maken naar de persoonlijke achtergronden van de jonge-
ren. De onderzoeksgegevens laten zien dat het vooral de `zwaarste' jongens zijn die
het niet redden. Het zijn jongeren die verhoudingsgewijs veel (dat wil zeggen nog
meer dan het toch al hoge gemiddelde) delicten plegen van vaak ernstige aard en die
bovendien al veelvuldig met justitie te maken hebben gehad.
Een andere groep die speciale aandacht behoeft wordt gevormd door de Marokkaan-
se jongens. Alhoewel hun- aantal tot nu toe klein is geweest en elke uitvaller daarom
verhoudingsgewijs zwaar telt, is het vastgestelde (hoge) percentage uitvallers reden tot
zorg. Bij het voorgaande dient te worden aangetekend, dat het bij de uitvallers niet
zelden om een cumulatie van de beschreven (problematische) achtergronden en ken-
merken gaat.

4. Terugdringen van uitval
Het aldus verkregen inzicht in redenen en achtergronden van uitval maakt duidelijk
dat voor het terugdringen van de uitval een tweeledige aanpak gewenst is. Enerzijds
zou bekeken moeten worden in hoeverre de Kwartaalkursus het programma zodanig
kan bijstellen of aanvullen dat de uitval tot een minimum wordt gereduceerd. Ander-
zijds verdient het plaatsingsbeleid wellicht enige aanpassing.
Ten aanzien van een mogelijke aanpassing van het Kwartaalkursusprogramma moeten
we allereerst vaststellen, dat ongelukkigerwijs geen informatie voorhanden is over de
gang van zaken met betrekking tot de jongeren tijdens de Kwartaalkursus. Weliswaar
is vastgesteld dat, waar het gaat om de sociale competentie, er sprake is van achter-
uitgang gedurende de cursus (in het bijzonder bij de afvallers), maar vooralsnog is
niet duidelijk in hoeverre dit niet eerder het gevolg is van een te gunstige beoordeling
bij het begin van de Kwartaalkursus, doordat jongeren zich voorzichtig opstellen en
de groepstrainers de jongeren slechts zes uur per dag zien. Groepstrainers lijken wei-
nig zicht te hebben op de sociale competentie van de cursisten en nemen weinig vor-
deringen waar. De vraag rijst of het instrument, dat voor het meten van de sociale

t
In dit verband is het goed er op te wijzen dat er bij de Kwartaalkursus niet zoiets is als een
intake-procedure. Alle jongeren die naar de Kwartaalkursus worden gestuurd kunnen daar
terecht (als er plaats is). Jongeren kunnen niet geweigerd worden op grond van inhoudelij-
ke criteria als 'onvoldoende gemotiveerd', `niet ernstig genoeg', of wat dan ook.
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competentie wordt gebruikt, juist wordt gehanteerd. Daar komt bij dat over de indivi-
duele vorderingen op afzonderlijke kursusonderdelen geen gegevens voorhanden zijn,
voornamelijk als gevolg van onvolledige schriftelijke rapportage door de Kwartaalkur-
susmedewerkers (zie het onderzoeksverslag `Handleiding Kwartaalkursus'). In het bij-
zonder waar het gaat om het formuleren van de specifieke individuele trainingsplan-
nen en de (schriftelijke) evaluatie daarvan moet gesproken worden van een onvolko-
men organisatie.
Het eindverslag dat over elke cursist wordt gemaakt voor de kinderrechters biedt
evenmin inzicht, omdat er wel in wordt aangegeven welke activiteiten tijdens de cur-
sus hebben plaatsgevonden, maar niet of er sprake is geweest van bepaalde vorderin-
gen of stagnaties. De inhoudelijke gang van zaken tijdens de Kwartaalkursus levert
derhalve vooralsnog geen aanwijzingen of houvast voor een gerichte aanpak van het
probleem van de uitval.

Eén aspect biedt wellicht wel mogelijkheden. In de 'Handleiding Kwartaalkursus' is
vastgesteld dat het oorspronkelijk geplande 'monitorsysteem', het op intensieve wijze
onderhouden van contacten met het thuisfront van de cursisten met als doel de cur-
sisten als het ware een steuntje in de rug te bieden, onvoldoende van de grond is ge-
komen. Gedurende de drie maanden dat een jongere de Kwartaalkursus bezoekt die-
nen in principe drie huisbezoeken plaats te vinden. In de praktijk blijkt dit aantal zel-
den te worden gehaald. In veel gevallen vindt er zelfs in het geheel geen huisbezoek
plaats .2 Bekeken zou kunnen worden of het 'monitorsysteem' geen nieuw leven kan
worden ingeblazen om zo, met hulp van het thuisfront, de kans op afmaken van de
Kwartaalkursus te vergroten. Met name op het punt van verzuim en te laat komen
zou dat enig effect kunnen sorteren. Daarbij is het denkbaar dat ten aanzien van Ma-
rokkaanse jongeren, en wellicht ook voor andere allochtone jongeren, speciale voor-
zieningen worden getroffen om te kunnen bewerkstelligen dat de ouders of andere fa-
milieleden of kennissen bij de Kwartaalkursus en de voortgang tijdens de cursus wor-
den betrokken.
Hoewel er dus mogelijkerwijs nog wel wegen zijn waarlangs vanuit de Kwartaalkursus
pogingen kunnen worden ondernomen om de uitval terug te dringen, is het illusoir te
denken dat de Kwartaalkursus invloed zou kunnen uitoefenen op alle vormen van uit-
val. De Kwartaalkursus krijgt ook jongeren waar de mislukking (uitval) als het ware al
is ingebakken (we spraken van ontbrekende motivatie en onvoldoende ondersteuning
door gezinsleden e.d.). De Kwartaalkursus zal daar weinig (meer) aan kunnen veran-
deren. Zelfs allerlei speciale maatregelen en aanpassingen zijn naar alle waarschijn-
lijkheid gedoemd te mislukken. In dergelijke gevallen kan gesproken worden van ver-
keerd plaatsen. Derhalve is er ook voor de plaatsende instanties (justitiële autoritei-
ten) een taak weggelegd als het gaat om het terugdringen van de uitval.
Indien de gedachten uitgaan naar wijzigingen in het plaatsingsbeleid om het probleem
van de uitval aan te pakken, dan lijkt het aanbevelenswaardig voorafgaand aan de
beslissing tot plaatsen een inschatting te maken van de kans van slagen van de Kwar-
taalkursus. Dat een jongere zich weinig gemotiveerd toont om naar de Kwartaalkur-
sus te gaan is op zichzelf zeker geen contra-indicatie. Aangenomen mag worden dat
die motivatie in veel gevallen toch al verre van optimaal is. Veeleer zou gekeken kun-
nen worden naar de mate van ondersteuning die door gezinsleden, vrienden of bij-
voorbeeld de gezinsvoogd aan de jongere geboden zal worden. Lijkt die ondersteu-
ning volledig te ontbreken en zijn er geen aanwijzingen dat daarin op korte termijn
kan worden voorzien, dan wordt de kans op afmaken van de Kwartaalkursus er be-
paald niet groter op. Van plaatsing op de Kwartaalkursus zou in dergelijke gevallen
misschien moeten worden afgezien.
Daarnaast is het van belang te letten op het justitieel verleden van de jeugdigen. Niet
zozeer de ernst en/of de frequentie van de gepleegde delicten, als wel het justitieel
verleden van de jongeren zou als plaatsingscriterium gehanteerd kunnen worden. We

2 Dat is overigens niet altijd zo verbazingwekkend als het lijkt. Er zijn cursisten die niet meer
thuis wonen en ook niet of nauwelijks nog contact met thuis hebben. In dergelijke gevallen
zijn huisbezoeken weinig opportuun.
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hebben immers kunnen zien dat een `lang' justitieel verleden, waarbij een jongere te
maken heeft gehad met zware afdoeningsvormen (onvoorwaardelijke vrijheidsstraf) de
kans op niet afmaken van de Kwartaalkursus doet toenemen. Hieruit volgt dat het
plaatsingsbeleid zodanig zou moeten zijn dat jongeren snel naar de Kwartaalkursus
worden gestuurd en niet eerst een of meer vrijheidsstraffen ervaren.

5. Plaatsingsprocedure en moment van plaatsing
Een aandachtspunt van geheel andere orde betreft de procedure rond de plaatsing
van jongeren naar de Kwartaalkursus. Geheel volgens de verwachting worden jonge-
ren naar de Kwartaalkursus gestuurd, onmiddellijk nadat hun voorlopige hechtenis is
geschorst 3 Tot zover lijkt er niets aan de hand. Vastgesteld moet echter worden dat
de periode die de jongeren in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht voorafgaand
aan de Kwartaalkursus in lengte sterk kan verschillen (variërend van enkele dagen tot
meer dan drie maanden). Geconcludeerd moet worden dat de doelstelling van de
Kwartaalkursus, namelijk dat de cursus een alternatief dient te zijn voor de onvoor-
waardelijke vrijheidsbeneming, slechts ten dele wordt bereikt. Hoewel we er niet aan
hoeven te twijfelen dat de Kwartaalkursus, ook al vangt deze pas aan nadat er al
enkele maanden in voorlopige hechtenis is doorgebracht, nog altijd in de plaats komt
van vrijheidsbeneming, een werkelijk terugdringen van de onvoorwaardelijke vrijheids-
straf wordt slechts ten dele bereikt. Dat betekent dat de ongewenste neveneffecten
van de vrijheidsstraf, die steeds weer worden genoemd als een van de belangrijkste
redenen voor het stimuleren van alternatieven, niet worden vermeden.

Ter afsluiting kan gesteld worden dat de Kwartaalkursus een interessant en evenwich-
tig programma omvat en dat er sprake is van een hechte organisatie met een gering
verloop onder de medewerkers. Dat de justitiële autoriteiten over het algemeen de
juiste groep jongeren heeft gestuurd stemt optimistisch. Of de cursus effectief is, moet
worden afgewacht. Wel is duidelijk dat bepaalde groepen cursisten extra aandacht
verdienen, evenals bepaalde onderdelen van de cursus. In het bijzonder moet ook
aandacht worden gevraagd voor het schriftelijk bijhouden van gegevens en ontwikke-
lingen met betrekking tot de individuele cursisten.

3
In incidentele gevallen volgde de aanvang van de Kwartaalkursus niet onmiddellijk op de
schorsing. Plaatsgebrek op de Kwartaalkursus deed de kinderrechters besluiten de betrok-
ken jongeren toe te staan thuis te blijven in afwachting van een plaats op de Kwartaalkur-
sus.
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Bijlage 3: Samenstelling ernstscore

De ernstscore is samengesteld uit zes variabelen: type delict, aantal gepleegde delic-
ten, hoogte van de toegebrachte schade, aard van het toegebracht letsel, eerdere justi-
tiële contacten en zwaarste afdoening in het verleden. Waar het gaat om de delicten
is de informatie afkomstig uit het in het parketdossier aanwezige proces-verbaal van
de politie. De gegevens met betrekking tot het justitieel verleden zijn afkomstig van
het in het parketdossier aanwezige uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister.
Voor elke variabele wordt een `score' vastgesteld. Deze zes `scores' te zamen vormen
de 'ernstscore'. De 'scores' worden als volgt toegekend:

a. Type delict
De indeling is gebaseerd op de (maximale) strafbedreiging volgens het Wetboek van
Strafvordering van het desbetreffende delict.
1 = 3- 6 maanden 6 = 4 jaar
2 = 7 maanden - 2 jaar 7 = 4 jaar - 6 jaar
3 = 2 jaar - 4 jaar 8= 6 jaar
4= 3 jaar 9= 7 jaar - 8 jaar
5 = 3 jaar - 6 jaar 10 = 8 jaar en meer

b. Aantal delicten
1 = 1 delict aantal delicten onbekend = 3
2 = 2 delicten meermalen gepleegd = 5
3 = 3 - 5 delicten 87 delicten of meer = 5
4 = 6 - 9 delicten
5 = 10 of meer delicten

c. Schade
0 = geen schade
1 = tot f 100,-
2 = tot f 500,-
3 = tot f 1000,-
4 = tot f 5000,-
5 = f 5000,- of meer
d. Letsel
0 = geen letsel
1 = pijn, geen zichtbaar letsel
2 = eenmalige behandeling
3 = meermalen behandeld
4 = opname ziekenhuis
e. Recidive

0 = geen recidive
1 = wel recidive

f Zwaarste afdoening in het verleden

0 = geen recidive
1 = sepot
2 = transactie
3 = boete/berisping
4 = voorw. vrijheidsstraf
5 = onvoorw. vrijheidsstraf

onbekend = 0
n.v.t. = 0
onschatbaar = 5

n.v.t. = 0
onbekend = 0

onbekend = 0

onbekend = 1
alt. sanctie = 4
overige = 4
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18. Opvattingen over en ervaringen met reclasseringsvroeghulp
drs. L.C.M. Tigges

19. Amsterdam, 30 april 1980
dis. E.G.M. Nuijten-Edelbroek

20. De vroeghulp in de praktijk in relatie tot haar doelstellingen
drs. E.G.M. Nuijten-Edelbroek; drs. L.C.M. Tigges

21. Meningen van de Nederlandse bevolking over alimentatie na echtscheiding
dr. C. van der Werf
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drs. B. van der Linden
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drs. A. Klijn
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drs. E.G.M. Nuijten-Edelbroek
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drs. J.L.P. Spickenheuer
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mr. R. Bovens
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drs. A.C. Berghuis; G. Paulides
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drs. G. van Immerzeel; drs. A.C. Berghuis
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41. Besluitvorming over verloftoekenning in het kader van de AVG
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