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Samenvatting 
 

 

Aanleiding en vraagstelling 

 

In dit onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het onderwijs in justitiële 

jeugdinrichtingen (JJI’s) en instellingen voor gesloten jeugdzorg (‘Jeugdzorg-Plus’). Het onder-

wijs, dat een belangrijk onderdeel van het dagprogramma is, wordt binnen de instelling of op het 

terrein van de instelling verzorgd door een onderwijsinstelling. Dat is in bijna alle gevallen een 

(vestiging van een) school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige ge-

dragsproblemen of psychiatrische problemen (VSO, cluster 4). Een systematisch overzicht van 

kenmerken van de jongeren die instromen in deze instellingen, voor zover relevant voor het on-

derwijs, ontbreekt. Er waren in het verleden signalen over onvoldoende informatie wat betreft het 

onderwijsniveau en onderwijsverleden van instromende jongeren en over veel wisselingen in de 

onderwijsgroepen. Om hierop meer zicht te krijgen, heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie opdracht tot uitvoe-

ring van dit onderzoek gegeven.  

 

De centrale vraag voor het onderzoek luidt: Welke informatie krijgen de scholen over instromen-

de jongeren en welke activiteiten ondernemen de scholen zelf om informatie te verzamelen die 

nodig is voor het vaststellen van het onderwijsaanbod? 

 

Onderzoeksopzet 

 

De probleemstelling is uitgewerkt in acht onderzoeksvragen. Om deze te beantwoorden, zijn ver-

schillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. De eerste activiteit was een telefonische enquête. 

Hieraan hebben 32 functionarissen deelgenomen (van de 36 scholen die zijn benaderd). Daarvan 

werken er 9 bij een school die onderwijs verzorgt in een JJI en 23 bij een school die is verbonden 

aan een instelling voor Jeugdzorg-Plus. Dit geeft een representatief beeld. In vervolg hierop zijn 

verdiepende gevalsstudies uitgevoerd bij acht scholen, waarvan er drie aan een justitiële jeugdin-

richting zijn verbonden en vijf aan een instelling voor Jeugdzorg-Plus. Deze vijf waren overigens 

voorheen JJI. Per gevalsstudie zijn relevante documenten verzameld en geanalyseerd, is een 

vraaggesprek gehouden met enkele bij de intake, planning en uitvoering van het onderwijs be-

trokkenen en zijn dossiers van jongeren in de instelling geanalyseerd. Er zijn dossiers verwerkt 

van 353 jongeren, waarvan 110 in een justitiële jeugdinrichting en 243 in een instelling voor 

Jeugdzorg-Plus.  

Resultaten 

 

Hier wordt per onderzoeksvraag een korte samenvatting van de conclusies uit het onderzoek ge-

geven.  

 

1) Welke informatie over de instromende jongeren hebben scholen in justitiële jeugdinrichtingen 

en in instellingen voor Jeugdzorg-Plus nodig om voor deze doelgroep een adequaat onder-

wijsaanbod te kunnen realiseren en in hoeverre kunnen de beschikbare instrumenten hierin 

voorzien? 

 

Scholen geven aan dat zij vooral informatie nodig hebben over de behoefte van de jongeren aan 

praktisch of theoretisch onderwijs, hun onderwijsniveau en ontwikkelingsperspectief. De gemoti-
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veerdheid voor het onderwijs, onderwijsachterstand en de aard en ernst van gedragsproblematiek 

worden van minder belang gevonden voor de plaatsing in een onderwijsgroep. Als er een indicatie 

van het juiste onderwijsniveau is, is informatie over de feitelijke IQ-score van minder belang. Een 

deel van de benodigde informatie wordt via de onderwijsintake in kaart gebracht. Daarnaast zijn 

instrumenten zoals een onderwijskundig rapport, de onderwijstrajectkaart en/of handelingsplan-

nen bruikbaar. Dit geldt zowel in justitiële jeugdinrichtingen als in instellingen voor Jeugdzorg-

Plus. 

 

2) Welke voor het onderwijsaanbod relevante informatie ontvangen scholen in justitiële jeugdin-

richtingen en in instellingen voor Jeugdzorg-Plus over de instromende jongeren van de instel-

ling of school van herkomst? 

 

Zestig procent van de scholen krijgt bij de instroom hooguit voor sommige jongeren informatie 

over onderwijsverleden, onderwijsniveau en leerprestaties en specifieke leerproblemen. Bij jonge-

ren die voorheen in een andere instelling verbleven, is er vaak informatie in de vorm van een be-

handeldossier. Daarin staat echter meestal weinig over het onderwijsverleden. Slechts in een derde 

van de leerlingendossiers in instellingen voor Jeugdzorg-Plus bleken voor het onderwijs relevante 

stukken te vinden die door de school van herkomst waren aangeleverd. In de JJI’s ontbraken der-

gelijke stukken bijna geheel. Een bezwaar is ook dat er een gebrek aan uniformiteit is in de infor-

matie die wel wordt aangeleverd. 

 

3) Welke voor het onderwijsaanbod relevante informatie verzamelen de scholen tijdens het on-

derwijsintakegesprek met de jongere, hoe vullen ze ontbrekende informatie aan en welke in-

strumenten gebruiken ze daarbij? 

 

Tijdens de onderwijsintake wordt met de jongere gesproken over wat deze op het gebied van on-

derwijs heeft gedaan en waarvoor hij of zij op dat gebied belangstelling heeft. Meestal wordt bij 

de intake het toekomstperspectief besproken. Ontbrekende informatie kan worden opgevraagd 

door contact op te nemen met de school van herkomst. De meeste betrokkenen geven aan dat het 

veel moeite kost om informatie van de vorige school te krijgen. Bij twee vijfde van de scholen is 

men van mening dat er ook na het opvragen daarvan meestal nog onvoldoende informatie be-

schikbaar is. Daarbij wordt wel aangetekend dat een deel van de instromende jongeren veel heeft 

gespijbeld en dat informatie mede daardoor vaak niet actueel is. In veel scholen is het gebruikelijk 

om aanvullende toetsen af te nemen om het taal- en rekenniveau vast te stellen. Dat gebeurt bij 

scholen in Jeugdzorg-Plus meer dan bij scholen in een JJI.  

 

4) Wat zijn de kenmerken van jongeren die instromen, wat is hun herkomst en verblijfsduur en 

wat is hun onderwijsniveau? 

 

Uit de onderzochte dossiers blijkt dat in de drie bezochte JJI’s 89 procent jongen is en in de vijf 

instellingen voor Jeugdzorg-Plus 62 procent. De gemiddelde leeftijd in een JJI is 18 jaar en in een 

instelling voor Jeugdzorg-Plus 16 jaar. Van de jongeren in de JJI’s verbleef de helft voorheen in 

een andere instelling. Twee vijfde woonde thuis. Van de jongeren die in een instelling voor 

Jeugdzorg-Plus zijn opgenomen, woonde minder dan een derde voorheen thuis en ruim de helft in 

een andere instelling. Uit de dossiers blijkt dat in JJI’s verhoudingsgewijs meer jongeren agressief 

gedrag vertonen, een vorm van autisme hebben, verslaafd zijn aan alcohol en/of drugs of een ver-

stoorde persoonlijkheidsontwikkeling hebben dan in de instellingen voor Jeugdzorg-Plus. In 

laatstgenoemde instellingen zijn er relatief meer jongeren met hechtingsstoornissen, seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en/of loverboycontacten, suïcidaal of automutilerend gedrag.  
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In de scholen die zijn verbonden aan een JJI volgt ruim een kwart onderwijs op mbo-niveau 1 en 

de helft op vmbo-niveau. In de scholen in instellingen voor Jeugdzorg-Plus volgt ruim de helft 

van de jongeren onderwijs op vmbo-niveau en een vijfde op het niveau van praktijkonderwijs. Het 

aantal jongeren met een niveau van havo of hoger is zeer beperkt, zowel in de JJI’s als in Jeugd-

zorg-Plus. 

 

In de JJI’s is ruim de helft preventief gehecht (in voorlopige hechtenis). Deze groep verlaat de 

instelling doorgaans na korte tijd. Ruim een derde heeft een PIJ-maatregel. Deze groep blijft in 

het algemeen langere tijd. Toen het dossieronderzoek werd uitgevoerd, was ongeveer de helft van 

de jongeren korter dan een half jaar in de instelling, terwijl ruim een kwart er een jaar of langer 

was. In de JJI’s was zowel de groep die daar korter dan een maand was als de groep die daar an-

derhalf jaar of langer was, verhoudingsgewijs duidelijk groter dan in de instellingen voor Jeugd-

zorg-Plus. Daar verbleef rond de helft van de jongeren op het moment waarop hun dossier werd 

bestudeerd korter dan een half jaar.  

 

5) Hoe wordt de beschikbare informatie gebruikt om de jongeren in een onderwijsgroep te plaat-

sen? 

 

Scholen houden bij het plaatsen van een jongere in een onderwijsgroep vooral rekening met de 

voorkeur van de jongere voor praktisch of theoretisch onderwijs, het onderwijsniveau en het ont-

wikkelingsperspectief. Daarbij wordt zowel informatie uit de onderwijsintake als informatie uit 

het behandeldossier, informatie verkregen van de vorige school (indien beschikbaar) en de resul-

taten van aanvullende toetsen (indien afgenomen) gebruikt. Ruim een kwart van de geënquêteer-

den geeft aan dat er rekening mee wordt gehouden dat bepaalde jongeren niet bij elkaar in dezelf-

de groep geplaatst kunnen worden. Het komt regelmatig voor dat jongeren in een onderwijsgroep 

worden geplaatst zonder dat er veel informatie beschikbaar is.  

 

Er is een grote variatie in onderwijsgroepen en aangeboden richtingen. Bij de scholen in de JJI’s 

zijn er gemiddeld elf onderwijsgroepen en bij Jeugdzorg-Plus gemiddeld acht. In enkele scholen 

geeft men aan dat er uitsluitend individueel onderwijs wordt gegeven. Twee van de acht scholen 

laten de meeste jongeren starten in een ‘instroom- en oriëntatieklas’, om hen later over te plaatsen 

naar een andere onderwijsgroep. Soms is er geen ruimte in de best passende groep en worden jon-

geren (tijdelijk) in een andere groep geplaatst. Het komt, om verschillende redenen, voor dat er 

jongeren zijn die (nog) niet aan het onderwijs deelnemen.  

 

6) Hoe veelvuldig treden er wisselingen op in de samenstelling van de onderwijsgroepen en hoe 

storend is dat voor het onderwijs? 

 

Ruim de helft van de respondenten heeft in de telefonische enquête aangegeven dat er naar hun 

inschatting een keer per week of vaker wisselingen in een onderwijsgroep zijn door in- of uit-

stroom van jongeren. Een op de drie schat in dat dit een tot drie keer per maand gebeurt. Volgens 

de helft van de respondenten zijn deze wisselingen tamelijk of erg storend voor het onderwijs. In 

de scholen in de JJI’s ervaart men de wisselingen vaak als storender dan in de instellingen voor 

Jeugdzorg-Plus. Het storende is dat de groepsdynamiek verandert, doordat de jongeren aan elkaar 

moeten wennen en doordat de hiërarchie in de groep opnieuw wordt vastgesteld. Ook de deel-

nemers aan de verdiepende gesprekken beschouwen de hoge doorstroming als een belangrijk 

knelpunt. De veelvuldige wisselingen in de groepen worden veroorzaakt doordat een aanzienlijk 

deel van de jongeren slechts kort in de instelling verblijft. Er wordt gesignaleerd dat er in de in-
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stellingen voor Jeugdzorg-Plus steeds meer wisselingen in de onderwijsgroepen voorkomen, 

doordat de trajecten korter worden. Daarnaast blijkt uit het dossieronderzoek dat gedurende het 

verblijf in de instelling een kwart van de jongeren in een JJI en een derde van de jongeren in een 

instelling voor Jeugdzorg-Plus minstens één maal van onderwijsgroep wisselt.  

 

7) Welke overige knelpunten ervaren de scholen bij het verzorgen van onderwijs aan jongeren in 

de instellingen? 

 

Een belangrijk knelpunt is dat het veel moeite kost om informatie te krijgen van de vorige school 

die de jongere bezocht en dat er grote verschillen zijn in de aard, omvang en kwaliteit van de in-

formatie die wordt aangeleverd. Een tweede knelpunt is dat de mogelijkheden om stage te lopen 

beperkt zijn. Voor externe stages is een verlofstatus nodig. Dat beperkt vooral de mogelijkheden 

voor jongeren in een justitiële jeugdinrichting om onderwijs op niveau 2 van het mbo te volgen. 

Een derde knelpunt is dat er in een aantal instellingen beperkingen zijn in de mogelijkheden om 

ICT te gebruiken in het onderwijs, doordat jongeren niet of alleen in een afgeschermde omgeving 

toegang tot internet mogen hebben. Een vierde knelpunt is dat het grote moeite kost om voor uit-

stromende leerlingen een plek op een school voor regulier onderwijs te vinden. Een belangrijk 

knelpunt is ook dat het aantal onderwijsplaatsen in de scholen afhankelijk is van de instroom in de 

inrichting of instelling. Daarin zijn de laatste jaren grote wisselingen opgetreden. Er is ook het 

gevoel dat het onderwijs ondergeschikt is aan de behandeling. Bij het bepalen van het moment 

waarop een jongere uitstroomt, zou meer rekening kunnen worden gehouden met het onderwijs. 

 

8) Wat is de bestemming van de jongeren die de instelling verlaten, hoe vindt informatieover-

dracht plaats aan de instelling of school van bestemming en vindt nazorg plaats die betrekking 

heeft op het onderwijs? 

 

Ongeveer een kwart van de uitstroom uit een justitiële jeugdinrichting gaat naar een andere instel-

ling. Hiervan gaat de helft naar Jeugdzorg-Plus en een kwart naar een andere justitiële jeugdin-

richting. Van ongeveer twee vijfde van de uitstromende jongeren is bekend dat zij naar een school 

of opleiding gaan. Van de uitstroom uit een instelling voor Jeugdzorg-Plus gaat bijna een derde 

naar een andere instelling, waarvan het merendeel naar een instelling voor Jeugdzorg-Plus. Een 

kwart gaat een opleiding aan een ROC volgen en een negende gaat naar een school voor vso-

zmok. Het vinden van een vervolgplaats op een school of een werktraject behoort veelal tot de 

taken van interne trajectbegeleiders van de instelling. Zij zijn ook belast met de informatieover-

dracht en nazorg. In de telefonische enquête gaf drie kwart van de respondenten aan dat hun 

school bij de meeste of bij alle jongeren die uitstromen informatie overdraagt via een onderwijs-

kundig rapport. Ruim de helft stelde meestal of altijd voor een mondelinge overdracht te zorgen. 

Later contact tussen de school en de vervolgschool is er meestal alleen als de vervolgschool vra-

gen heeft. In de gesprekken geven tal van deelnemers aan dat zij zelden vragen van andere scho-

len krijgen.  
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