
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent 
het Gedrag door MBO-jongeren
De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet voorkomen dat personen met een bepaald justitieel verleden kwetsbare functies in de samenleving gaan vervullen. Een toenemend aantal 
jongeren heeft  tijdens hun opleiding zo’n verklaring nodig om in aanmerking te komen voor een stageplaats of leerwerkbaan. In opdracht van het WODC is door KBA Nijmegen en BBSO 
onderzocht hoeveel jongeren geen VOG aanvragen uit angst voor een weigering.*

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet voorkomen dat personen met een bepaald justitieel verleden kwetsbare functies in de samenleving gaan vervullen. Een toenemend aantal 
jongeren heeft  tijdens hun opleiding zo’n verklaring nodig om in aanmerking te komen voor een stageplaats of leerwerkbaan. In opdracht van het WODC is door KBA Nijmegen en BBSO 

*Onderzoek op basis van registerdata van CBS en DUO en extrapolatie van resultaat enquêtes onder 18.000 mbo-jongeren (respons 1.786) en ca. 2.000 vmbo-uitstromers (respons 99). Bron: Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag door jongeren als dilemma, KBA Nijmegen/ BBSO 2019.

ALTIJD VOG
In deze gevallen gaat het om ‘onterechte’ 

VOG-mijding. Zonder justitiële antecedenten 
wordt áltijd een VOG afgegeven.  

MOGELIJK VOG
Ook bij jongeren mét justitiële antecedenten

kan sprake zijn van ‘onterechte’ VOG-mijding:
• als het delict langer dan twee jaar geleden is 

gepleegd, en/of
• een relatief licht delict is, en/of

• het delict niet relevant is voor de gewenste 
stage/functie

GEEN VOG
Van mogelijk ‘terechte’ VOG-mijding is sprake als:

• het om een zwaar delict gaat, en/of
• het delict korter dan twee jaar geleden is 

gepleegd, en/of
• het delict relevant is voor de gewenste 

stage/functie

17-19% 
van de VOG-mijders 

(ca. 1.550-1.700 
jongeren) heeft  
wél justitiële 

antecedenten 
(<0,4% van de totale 

populatie)

79-84%
van de VOG-mijders 

(ca. 7.350-7.500 
jongeren) heeft  
géén justitiële 
antecedenten

(ca. 1,7% van de totale 
populatie)

35,8%
heeft  een VOG 
aangevraagd 

ten behoeve van 
de stageplaats 

of leerwerkbaan 
(ca. 157.000 

jongeren). 

• ca. 438.000 jongeren 
(ca. 436.000 mbo’ers en ca. 2.000 

vmbo-schoolverlaters). 
• schooljaar 2016/17

KANSEN TE LAAG INGESCHAT
Slechts 0,8% (1 op de 126) van de jongeren met justitiële antecedenten 
die wél een VOG aanvragen, krijgt te maken krijgt met een afwijzing.

Op basis van een simulatie-analyse concluderen de onderzoekers dat het 
aantal afwijzingen zou toenemen wanneer VOG-mijders met justitiële 
antecedenten wél een  VOG zouden aanvragen. Toch blijft  het percentage
jongeren dat dan geen VOG krijgt zeer klein. Hieruit leiden zij af dat de 
meeste VOG-mijders met justitiële antecedenten hun kans om een VOG 
te verkrijgen te laag inschatt en. Vooral jongeren in de Entree-opleiding 
(niveau 1) en op mbo niveau 2 schatt en die kans te laag in.

TOTALE POPULATIE

1,8%
(ca. 7.920 jongeren) vraagt om andere 
redenen geen VOG aan (te duur, weet 

niet hoe, te laat, vergeten etc.)

60,3% 
van de jongeren (ca. 264.000 

jongeren) heeft  voor de 
stageplaats of leerwerkbaan 

geen VOG nodig gehad.

2,1%
(ca. 8.900-9.200 

jongeren) verwacht 
géén VOG te krijgen 
en doet daarom geen 

aanvraag 
(‘VOG-mijders’)
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