
 

Samenvatting 

Achtergrond van het onderzoek 
Tot op heden zijn er in Nederland geen cijfers beschikbaar over de omvang van 
kindermishandeling. Deze cijfers zijn hard nodig; kennis over de aard en omvang van 
kindermishandeling in ons land is een vereiste om dit probleem aan te pakken en de 
effecten van de bestrijding ervan te kunnen meten. 

Het onderzoek Scholieren over mishandeling beoogt aan de noodzakelijk geachte 
kennis een bijdrage te leveren. Aan de ene kant richt het onderzoek zich op de 
prevalentie, wat aangeeft hoeveel individuen óóit mishandeld zijn. Aan de andere 
kant op de incidentie van kindermishandeling, wat uitdrukking geeft aan het aantal 
persoon dat de laatste twaalf maanden een vorm van mishandeling heeft 
ondervonden. 

In Scholieren over mishandeling wordt onder kindermishandeling verstaan: 
gedragingen jegens kinderen die te beschouwen zijn als ernstige vormen van fysiek 
op psychologisch geweld, van verwaarlozing of van seksueel misbruik. Ernstig 
geweld tussen ouders, waarvan kinderen getuige zijn geweest, wordt tevens opgevat 
als een ernstige bedreiging van de veiligheid van kinderen en wordt in die zin 
opgevat als vorm van kindermishandeling. Daarnaast richt het onderzoek zich ook op 
andere vormen van victimisatie, gedacht kan worden aan pesten, diefstal of 
discriminatie.  

Doel en vraagstelling van het onderzoek 
Dit onderzoek heeft tot doel informatie te verschaffen, op grond waarvan de aanpak 
van kindermishandeling in Nederland kan worden (door)ontwikkeld, gestuurd en 
geëvalueerd.  

In de keuze van informanten is gekozen voor een directe benadering van de 
jongeren zelf. De jongeren zijn als geen ander op de hoogte van wat hen zelf is 
overkomen en vormen daarom een belangrijke bron van informatie. 

De volgende vragen dienen te worden beantwoord in het onderzoek: 
1. In welke mate hebben jongeren uit de eerste vier klassen van het voortgezet 

onderwijs kindermishandeling ervaren? 
2. Hangt het vóórkomen van de onderscheiden categorieën van kindermishandeling 

onderling samen? 
3. Welke relatie is er tussen de incidentie van kindermishandeling en andere 

vormen van victimisatie? 
4. Op welke kenmerken onderscheiden jongeren die geen kindermishandeling 

hebben meegemaakt, zich van jongeren die veelvuldig aan kindermishandeling 
hebben blootgestaan? 
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Onderzoeksopzet en werkwijze 
Bij de start van het onderzoek was er geen geschikte Nederlandstalige vragenlijst 
beschikbaar waarmee een betrouwbaar beeld kon worden verkregen van de mate 
waarin jongeren zich het slachtoffer achten van (ernstig) bedreigende 
gebeurtenissen, waaronder verwaarlozing, kindermishandeling en seksueel misbruik. 
Speciaal voor dit onderzoek is er een nieuwe vragenlijst samengesteld: de 
Vragenlijst Vervelende en Nare Gebeurtenissen (VVNG).1

Tussen december 2005 en april 2006 hebben 1.845 leerlingen, door middel van het 
invullen van de VVNG, meegedaan aan het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd 
in het gehele land, op in totaal 14 willekeurig geselecteerde scholen voor voortgezet 
onderwijs. De jongeren zijn afkomstig uit het VMBO praktijk, VMBO theorie, HAVO, 
en VWO/gymnasium. Om representativiteit te waarborgen is bij de selectie van de 
scholen gebruik gemaakt van een gestratificeerde steekproef. Op basis ‘Scholieren 
over mishandeling’ kan met vertrouwen conclusies worden getrokken over de 
omvang van kindermishandeling onder autochtone Nederlandse jongeren uit de 
eerste vier klassen van het voortgezet onderwijs. Met betrekking tot  het voorkomen 
van kindermishandeling onder allochtone jongeren blijken die conclusies alleen met 
de nodige voorzichtigheid te kunnen worden getrokken. 

Bevindingen 
De ervaren kindermishandeling 

Ruim eenderde van de jongeren geeft aan ooit een gebeurtenis te hebben 
meegemaakt die als vorm van kindermishandeling kan worden beschouwd. In de 
afgelopen twaalf maanden blijkt bijna twintig procent van de jongeren ervaring te 
hebben gehad met een vorm van kindermishandeling (zie tabel). 

Prevalentie en incidentie van kindermishandeling per categorie (aantal per 1000 jongeren)  

Categorie Prevalentiea Incidentiea

Verwaarlozingb 52  -  
Psychologische agressie van ouders 221  120  
Fysiek geweld binnenshuis 157  83  
Seksueel misbruik 79  44  

Buiten eigen gezin/familie  70  40 
Binnen eigen gezin/familie  23  9 

Meegemaakte conflicten tussen ouders: fysieke 
confrontatie en/of dreiging met een wapen 

117 41

Totaal over alle categorieën 373 195
a Aantal jongeren per 1000. Prevalentie: ooit meegemaakt. Incidentie: meegemaakt in de laatste 12 

maanden. 
b De jongeren zijn voor wat betreft ‘Verwaarlozing’ uitsluitend bevraagd over ervaringen uit hun 

kindertijd; gegevens die zicht bieden op de incidentie van deze vorm van kindermishandeling zijn 
niet verzameld. 

                                                  

1 Gebaseerd op de Dating Violence Questionnaire (Douglas & Straus, 2006) en de Parent-Child 
Conflict Tactics Scales (CTSPC; Hamby, Finkelhor, Moore & Runyan, 1998). 
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Uit zowel de prevalentie cijfers als de incidentie cijfers blijkt dat Psychologische 
agressie van ouders en Fysiek geweld binnenshuis de meest voorkomende 
categorieën van kindermishandeling te zijn. De incidentie van Seksueel misbruik en 
Meegemaakte conflicten tussen ouders is ongeveer gelijk. De prevalentie cijfers 
daarentegen niet; veel meer jongeren melden ooit getuige te zijn geweest van 
gewelddadige confrontaties tussen hun ouders. De meeste seksuele handelingen of 
activiteiten hebben plaats gevonden met of door personen buiten de gezins- of 
familiesfeer. Over de vormen van Verwaarlozing zijn alleen prevalentiegegevens 
verzameld. Hieruit blijkt dat deze vorm van kindermishandeling het minst vaak door 
jongeren wordt gerapporteerd. Over het geheel genomen blijken er geen grote 
verschillen tussen jongens en meisjes. Echter Seksueel misbruik is bij meisjes drie 
tot vier keer hoger dan bij jongens, en jongens melden daarentegen meer ernstige 
vormen van Verwaarlozing dan meisjes doen. 

Van de jongeren die ooit met kindermishandeling te maken hebben gehad (373 per 
1000 jongeren), blijkt voor het merendeel (209 per 1000) te gelden dat hun 
ervaringen beperkt blijven tot één van de onderscheiden categorieën (dus: of 
verwaarlozing, of psychologische agressie tussen ouders, of fysiek geweld 
binnenshuis, of seksueel misbruik, of meegemaakte conflicten tussen ouders). De 
overige jongeren (164 per 1000) hebben gebeurtenissen meegemaakt die in twee of 
meer categorieën zijn onder te brengen. Hiervan hebben in totaal 17 jongeren (op de 
1000) ervaringen uit vier of vijf categorieën. De incidentiecijfers geven een 
vergelijkbaar patroon te zien. Van alle jongeren die in het achterliggende jaar 
ervaring hebben gehad met een vorm van kindermishandeling (195 op de 1000), 
hebben de meeste jongeren te maken gehad met gebeurtenissen uit één categorie 
(127 op de 1000). De overige 68 jongeren (per 1000) hebben aangegeven dat zij te 
maken hebben gehad met vormen van kindermishandeling die in twee of meer 
categorieën zijn te plaatsen. De incidentie van alle vier de categorieën van 
kindermishandeling bedraagt 5 per 1000 jongeren. 

Samenhang van verschillende categorieën van kindermishandeling 

Jongeren die meerdere vormen van kindermishandeling binnen de ene categorie 
hebben meegemaakt (bijvoorbeeld verwaarlozing, psychologische agressie van 
ouders, fysiek geweld binnenshuis, seksueel misbruik of meegemaakte conflicten 
tussen ouders), blijken vaak ook diverse ervaringen te hebben binnen een van de 
andere categorieën van kindermishandeling. De relaties zijn statistisch niet erg sterk. 
De sterkste verbanden zijn gevonden tussen Fysiek geweld binnenshuis enerzijds en 
Psychologische agressie van ouders en Meegemaakte conflicten tussen ouders 
anderzijds. Dit betekent dat jongeren die veel verschillende vormen van fysiek 
geweld (door hun ouders) hebben meegemaakt, ook vaak ervaring hebben met 
verbaal agressief gedragingen van hun ouders. 

Relatie incidentie kindermishandeling met ander vormen van victimisatie 

De categorieën van kindermishandeling; Psychologische agressie van ouders, 
Fysiek geweld binnenshuis en Meegemaakte conflicten tussen ouders zijn 
systematisch gerelateerd aan de incidentie van vormen van victimisatie met een 
geringere impact, zoals diefstal, pesten en andere conflicten. Jongeren die de 
afgelopen twaalf maanden veel verschillende ervaringen hebben met ernstige 
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vormen van mishandeling, zijn in dezelfde periode ook vaak het slachtoffer geweest 
van andere vormen van victimisatie. 

Kenmerken van jongeren die veelvuldig aan kindermishandeling hebben 
blootgestaan 

Er blijkt een samenhang tussen de variabele Geslacht, en in iets mindere mate de 
variabelen Etnisch-culturele achtergrond en Leeftijd, met het risico op 
kindermishandeling. Meisjes blijken, in vergelijking met jongens, een meer dan twee 
keer zo groot risico te lopen slachtoffer te worden van kindermishandeling. Jongeren 
die zichzelf tot een niet-Nederlandse bevolkingsgroep rekenen blijken ten opzichte 
van jongeren die zich als autochtone Nederlanders beschouwen een bijna twee keer 
zo grote kans te hebben kindermishandeling mee te maken. De leeftijd van de 
jongeren blijkt tevens het mishandelingsrisico te vergroten. Hoe ouder de jongere, 
hoe groter het risico dat hij of zij het slachtoffer is geweest van kindermishandeling in 
de afgelopen twaalf maanden. 

Van de variabelen die aspecten van de woon- en gezinssituatie van de jongeren 
typeren, blijkt dat het Aantal ouders in het gezin relevant te zijn. Ten opzichte van 
gezinnen met twee ouders aan het hoofd, lopen jongeren die in andere gezins- of 
samenlevingsverbanden wonen een hoger risico op kindermishandeling. 

Ervaringen met andere vormen van victimisatie (zoals ruzie met ouders, pesten op 
school, diefstal, discriminatie of conflicten met docenten) blijken een aantoonbare 
relatie te hebben met het vóórkomen van kindermishandeling. De kans op 
kindermishandeling wordt substantiëler als er sprake is van een cumulatie van 
gebeurtenissen en ervaringen waarbij de jongere het slachtoffer is. 

Tussen antisociaal gedrag van jongeren (zoals diefstal, vechten en 
middelenmisbruik) en de incidentie van kindermishandeling blijkt eveneens een 
aantoonbaar, maar in omvang bescheiden, verband te bestaan. Als jongeren veel 
antisociaal gedrag rapporteren, is de kans groter dat zij aan kindermishandeling zijn 
blootgesteld, dan kinderen die dat niet rapporteren. 

Jongeren die veel ruzies tussen hun ouders hebben meegemaakt, blijken een iets 
grotere kans te hebben om kindermishandeling mee te maken. Een niet-
gewelddadige stijl van disciplinering of opvoeding blijkt ook aan dit risico bij te 
dragen, wat enigszins vreemd is gebleken.  

Conclusies 
Ruim eenderde van de jongeren blijkt óóit kindermishandeling te hebben 
meegemaakt in de vorm van ernstige psychologische agressie van ouders, fysiek 
geweld binnenshuis, waargenomen fysieke conflicten tussen ouders, seksueel 
misbruik en/of ernstige verwaarlozing. Eén op de vijf jongeren is in het afgelopen jaar 
slachtoffer geweest van (een vorm van) kindermishandeling. Eén op de vijftien 
jongeren is in het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een combinatie van 
verschillende vormen van kindermishandeling. 

In vergelijking met andere onderzoeken kan geconcludeerd worden dat de jongeren 
die in SOM geparticipeerd hebben eerder onder- dan overgerapporteerd hebben. 
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Hierdoor is het niet uitgesloten dat de gemaakte schatting over de mate van 
kindermishandeling aan de conservatieve kant is. 

De resultaten van SOM zijn belangrijk en betekenisvol maar laten veel vragen 
onbeantwoord. Vervolgonderzoek zou betrekking moeten hebben op een normale 
steekproef en longitudinaal van opzet dienen te zijn opdat er meer bekend wordt over 
de oorzaak-gevolg relaties, over mogelijke ontwikkelingstrajecten en over de 
ontwikkelingsuitkomsten op lange termijn.  
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