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Voonvoord 

Voor u ligt het tweede onderzoeksverslag van het evaluatie-onderzoek `Kwartaal-
kursus'. In tegenstelling tot het eerste verslag dat onder de titel `Kwartaalkursus: 
een handleiding' werd uitgebracht door het Paedologisch Instituut, is dit verslag 
een gezamenlijk produkt van de afdeling Gedragstherapie-projecten van het 
Ambulatorium van het Paedologisch Instituut en het onderzoeksteam Jeugd-
bescherming & Jeugddelinquentie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie. 

Dit onderzoeksverslag is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van een groot 
aantal mensen. De onderzoekers werden geassisteerd door Marleen Beumer, Ad 
Essers en Nikol Mertens. Daarnaast zijn substantiele bijdragen geleverd aan de 
dataverzameling, in de vorm van interviews en assistentie bij registratie, door 
Louella Doornhein, Ron Goudsmit, Fernanda van Heijningen, Truare Janssen, 
Gerbert Kunst en Come de Wilde. 

Deze dataverzameling had met kunnen slagen zonder de medewerking van de 
jongeren die de Kwartaalkursus hebben bezocht, de medewerkers van de Kwar-
taalkursus en een groot aantal parketmedewerkers in Amsterdam en Haarlem. 
Een woord van dank aan hen is dan ook zeker op zijn plaats. 

Ten slotte dient hier de constructieve bijdrage van de begeleidingscommissie te 
worden vermeld. Voor de samenstelling van de begeleidingscornmissie, alsmede 
voor de samenstelling van de onderzoeksteams verwijzen wij naar bijlage 1. 

's-Gravenhage/Amsterdam, november 1989 

. 	Peter van der Laan 
Wim Slot 
Krijnie van der Veer 
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1 Inleiding 

In november 1986 ging in Amsterdam het experiment Kwartaalkursus voor straf- 
11 rechtelijk rninderjarigen van start. De Kwartaalkursus is een intensief dagpro-

gramma van drie maanden dat dient als alternatief voor (voorlopige) hechtenis. 
Van de Kwartaalkursus kan gebruik gemaakt worden door jeugdigen uit de ar-
rondissementen Amsterdam en Haarlem en sedert januari 1988 ook door jonge-
ren uit de arrondissementen Alkmaar en Utrecht. Aan het experiment is een eva-
luatie-onderzoek gekoppeld, dat wordt uitgevoerd door een samenwerlcingsver-
band van het Paedologisch Instituut in Amsterdam en het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie in 
Den Haag.' 

De afdeling GTP (Gedragstherapie-projecten) van het Paedologisch Instituut 
voert de zogenoemde procesevaluatie uit en het onderzoeksteam J&J (Jeugd-
beschenning & Jeugddelinquentie) van het WODC de effectevaluatie. 

A 

•• 

1.1 De onderzoeksvragen 

In de procesevaluatie staat de beschrijving en evaluatie van de lithoudelijke opzet 
en ontwilckeling van de Kwartaalkursus centraal. Het onderzoek omvat zes onder-
delen c.q. onderzoeksvragen: 
—Onderzoek met betrelcking tot de definiering van cursusonderdelen. Het gaat 

hierbij om het definieren en beschrijven van het trainingsprogamma en het 
vaststellen van de gehanteerde methodiek. 

—Onderzoek met betrelcking tot de diagnostiek binnen de Kwartaalkursus. Dit 
houdt in het beschrijven en evalueren van de diagnostische middelen en diag-
nostische procedure zoals deze door het team van de Kwartaalkursus zijn ont-
wikkeld en worden gehanteerd. Met andere woorden: hoe komen de individue-
le trainingsplannen tot stand en hoe wordt hiermee tijdens het prograrnma 
gewerkt? 

—Onderzoek met betrekking tot jongerenkenmerken. Daarbij gaat het om de 
volgende vraag: welke jongeren met welke psychosociale kenmerken en proble-
matiek volgen de Kwartaalkursus? Zijn er in dit opzicht verschillen te constate-
ren tussen de groep jongeren die de Kwartaalkursus afmaakt en de goep die 
voortijdig afhaakt? 

I  Tot 1 januari 1989 werd het onderzoek verricht onder auspicien van de Coordinatie-
commissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming. 
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—Onderzoek met betrekking tot het functioneren van de jongefen tijdens htin 
verblijf in de Kwartaalkursus. Zijn er veranderingen waarneembaar c.q. meet-
baar met betrekking tot de sociale competentie? 

—In hoeverre komt de in de praktijk gehanteerde methodiek overeen met het 
uitgangspunt en de oorsprordcelijke opzet? 

—Onderzoek met betrekking tot incidenten en crises. Hierbij gaat het om  be- 
schrijving en analyse van incidenten en crises die zich tijdens de Kwartaalkursus 
voordoen. 

De effectevaluatie wil antwoord geven op twee vragen: 
—Welke jongeren volgen de Kwartaallcursus en is dit de groep waarvoor de 

Kwartaallcursus in eerste instantie bedoeld is? 
—Heeft de Kwartaalkursus een zodanig effect dat jeugdigen die het programma 

hebben gevolgd, minder dan voorheen of helemaal niet meet- met justitie in 
aanralcing komen? Hoe verhoudt de recidive van de bezoekers van de Kwar-
taallcursus zich met de recidive van jeugdigen die in dezelfde periode een vrij-
heidsstraf hebben ondergaan? 

1.2 Verslaglegging 

De resultaten van het onderzoek worden beschreven in drie verslagen. In het 
eerste onderzoeksverslag is door de procesonderzoekers uitvoerig irtgegaan op de 
methodiek van de Kwartaalkursus. Het waren met name de onderzoeksvragen 1, 
2, 5 en 6 van het procesonderzoek die in dat verslag aan de orde zijn gesteld. Het 
derde verslag, in het najaar van 1989 uit te brengen door de effectonderzoekers, 
zal geheel in het teken staan van de tweede onderzoeksvraag van het effectonder-
zoek, nl. in hoeverre jongeren na de Kwartaalkursus minder of helemaal niet 
meet met justitie in aanralcing komen (vergeleken met een groep jeugdigen die 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben ondergaan). 

Van dit tweede verslag, een gezamenlijk produkt van beide onderzoeksteams, 
kan gezegd worden dat het zich vooral richt op de gang van zaken rond de Kwar-
taalkursus gedurende de experimentele periode. Er wordt een beschrijving gege-
yen van de bezoekers van de Kwartaalkursus (onderzoeksvraag 3 van het proces-
onderzoek en onderzoelcsvraag 1 van het effectonderzoek) en Cr wordt ingegaan 
op het functioneren van de jongeren tijdens hun verblijf op de Kwartaalkursus 
(onderzoeksvraag 4). 

13 Dataverzameling 

De beschreven situatie heeft betrelcking op, grofweg, de eerste anderhalf jaar van 
het experiment, waarbij we het experiment gemakshalve laten aanvangen bij de 
komst van de eerste cursist: eind november 1986. De dataverzameling had in 
principe betrekking op alle jongeren die tussen 1 november 1986 en 1 juli 1988 
op de Kwartaalkursus arriveerden. 

De dataverzameling ten behoeve van het procesonderzoek geschiedde hoofd-
zakelijk aan de hand van participerende observatie en aan de hand van de dos-
siers zoals die voor elite bezoeker van de Kwartaalkursus door de medewerkers 

2 

• 



van de Kwartaalkursus worden aangelegd. Op instigatie van de procesonderzoe-
kers m iken de volgende instrumenten/gegevens deel uit van de dossiers: 2  
—De weekkaart en de weeklcaartanalyse die informatie oplevert over het dage-

lijks Leven van de cursisten. 
—Gegevens die door het Hoofd Kwartaalkursus zijn vastgelegd op basis van zijn 

eerste gesprek met een jongere bij het begin van de Kwartaalkursus. De gege-
yens hebben betrelcking op de gezins- en woonsituatie, schoolcarriere en werk-
ervaring en reden voor verwijzing naar de Kwartaalkursus. 

—De vragenlijst Functioneren Tijdens Kwartaalkursus die door de medewerkers 
van de Kwartaallcursus wordt ingevuld bij aanvang en betindigin,g van de 
Kwartaalkursus. De lijst is gebaseerd op de AEPRA-lijst Aanpassing aan de in-
richtingssituatie (Brinkman en Kars, 1974). 

—De verkorte SOCVAR: een lijst bestaande uit 23 items welke informatie geeft 
over het naleven van huisregels, communicatievaardigheden en zelfbepalings-
vaardigheden. De lijst is gebaseerd op &le subschalen van de sociale vaardig-
heidsschaal (SOCVAR), ontwikkeld door onderzoekers werkzaam in het RGB-
project in Groningen. 

—De in het kader van de voortgangsrapportage door de medewerkers van de 
Kwartaalkursus geformuleerde trainingsdoelstellingen. Deze trainingsdoelstel-
lingen zijn opgenomen in het Algemene Trainingsplan en de Specifieke Trai-
ningsplannen. De voortgang op dit terrein wordt vastgelegd aan de hand van 
de JET (Jongerenlijst Evaluatie Trainingsdoelstellingen). Ook de Gedrags-
beschrijving, die na zes weken Kwartaalkursus wordt opgesteld, is ten behoeve 
van het procesonderzoek geraadpleegd. 

—De puntenkaarten, waarop voor nieuwe cursisten gedurende enige weken de 
gedragingen worden genoteerd waarmee zij punten verdienen of verliezen. 

—Gegevens met betrekking tot het in de Kwartaalkursus gehanteerde waarschu-
wingssysteem. 

—Gegevens over de afgelegde huisbezoeken. 

Ten behoeve van het effectonderzoek zijn in principe alle cursisten binnen twee 
tot vier weken na aanvang van de Kwartaalkursus geinterviewd door de effect-
onderzoekers. Door rniddel van het ongeveer 45 minuten durende, half-gestruc-
tureerde interview wordt informatie verzameld over gezins- en woonomstandig-
heden, dagbesteding, vrije tijd en vriendenkring. Daarnaast wordt stil gestaan bij 
de reden voor verwijzing naar de Kwartaalkursus en eventueel gepleegde 
(andere) delicten in het jaar voorafgaand aan de Kwartaalkursus. Ook wordt de 
jongeren gevraagd een (moreel) oordeel uit te spreken over een reeks van 
delicten. In principe wordt dit interview nog twee keer herhaald met tussenpozen 
van zes maanden. Voor dit verslag is overigens slechts een deel van de informatie 
uit het eerste interview gebruikt. De overige informatie komt aan de orde in het 
later dit jaar te verschijnen verslag over het effect van de Kwartaallcursus. 

2 Gezien hun omvang zijn de vragenlijsten niet in dit verslag opgenomen, maar in een 
losse bijlage gebundeld. Deze bijlage kan bij de onderzoekers worden aangevraagd. 
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In total zijn tot 1 juli 1988 51 cursisten kort na aanvan,g van Kwartaalkursus 
geinterviewd. Vijf jongeren weigerden met te werken aan het onderzoek en vier 
jongeren verbleven zo kort op de Kwartaallcursus dat geen interview plaatsvond. 

Voorts is door de effectonderzoekers op de parketadministraties in Amsterdam 
en Haarlem het RS (2ortgeren Informatie Systeem) opgezet. In het kader van het 
RS wordt (dossier)informatie verzameld over alle strafrechtelijk rninderjarigen 
die met justitie in aanraking komen (zie bijlage 3 voor het gebruncte formulier). 
lilt het RS is informatie besclulcbaar over alle cursisten. 3  Oat betekent dat ook 
informatie beschikbaar is over jongeren die de Kwartaalkursus vertieten nog 
voordat het eerste interview werd gehouden, alsmede over de weigeraars. 

Nadere bestudering van het besclulcbaar materiaal heeft uitgewezen dat de 
jongeren die kort na de aanvang van hun cursus er de brui aan gaven, zich op 
persoorllijke kenmerken en delictachtergronden Met onderscheiden van de andere 
Kwartaalkursus-bezoekers. Opmerkelijk genoeg is dat wel het geval bij de weige-
raars. Deze jongeren kunnen beschouwd worden als minder 'emstig' of `zwaar' 
(minder delicten gepleegd, geringere schade, geringere ernst van het delict) dan 
de overige cursisten. Of het juist deze achtergrond is geweest die hen deed wei-
geren aan het interview met te werken, valt niet te zeggen. 

De belangrijkste tactic van het J1S is echter het mogelijk maken van vergelij-
kingen tussen enerxlids de jongeren die naar de Kwartaalkursus zijn gestuurd en 
anderzijds de jongeren van wie de zaak op een andere wlize door oflicier van 
justitie en/of kinderrechter is afgedaan. Ook biedt het RS aanvullende informatie 
over aangelegenheden van meer justitiele aard, die niet door addel van het in-
terview zijn verkregen (uiteindelijke afdoening van de zaak, duur van de voorlopi-
ge hechtertis enzovoorts). 

be verschillende methoden van dataverzameling bij het proces- en het effect-
onderzoek hebben tot gevolg dat de lezer in dit verslag wordt geconfronteerd met 
soms wisselende aantallen cursisten. 

1.4 1ndeling van het verslag 

De indeling van dit verslag ziet er als volgt uit. 
In hoofdstuk 2 wordt in het kort de opzet en organisatie van de Kwartaallcur-

sus geschetst. Daamaast worden enige gegevens verstrekt over de bezetting van 
de Kwartaallcursus en het al dan niet volgens plan afronden van de Kwartaalkur-
sus gedurende de eerste anderhalf jar van het experiment. 

In hoofdstuk 3 wordt een avoerige beschrijving gegeven van de cursisten. Aan 
de orde komen enkele persoonlijke kenmerken, gegevens omtrent de delicten die 
tot de venvijzing naar de Kwartaalkursus hebben geleid en het eventuele justitieel 
verleden van de jeugdigen. Nadruldcelijk wordt ingegaan op mogelijke verschillen 
tussen jongeren die de Kvrartaalkursus wel hebben afgemaakt en jongeren die dat 
Met hebben gedaan en op eventuele verschillen tussen jongeren die venvezen zijn 

3 Aangezien in het arrondissement Allunaar geen RS functioneert, is aldaar aanvullend 
dossieronderzoek gedaan'voor de jongeren die naar de Kwartaalkursus-zijn:gestuurd. 
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door de kinderrechters in Haarlem en Alkmaar en jongeren die afkomstig zijn uit 
het anortdissement Amsterdam. 

In h ofdstuk 4 staat het functioneren van de cursisten tijdens de Kwartaalkur-
sus centraal. 

In hoofdstuk 5 wordt bekeken in hoeverre de samenstelling van de groep cur-
sisten in overeenstemming is met de oorspronkelijke doelgroep. 

In hoofdstuk 6 ten slotte worden de belangrijkste uitkomsten van het onder-
zoek nog eens samengevat en van commentaar voorzien. Gepoogd wordt enige 
voorlopige conclusies te treklcen en aanbevelingen te doen. 

Alhoewel dit verslag een gezamenlijk produkt is van het Paedologisch Instituut 
en het WODC, geldt dat met voor alle onderdelen. Het Paedologisch Instituut is 
verantwoordelijk voor hoofcistuk 4, het WODC voor de hoofdstukken 3 en 6. 

5 
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2 De Kwartaalkursus in het kort 

De Kwartaalkursus is een drie maanden durend ambulant dagprogramma voor 
jeugdige delinquenten. Het is opgezet als alternatief voor langdurige (voorlopige) 
hechtenis. Om die reden kan de Kwartaalkursus gesitueerd worden in het geheel 
van alternatieve sancties (leer- en werkprojecten) voor jeugdigen, waarmee alweer 
geruime tijd wordt geexperimenteerd. Meer in het bijzonder gaat het om een 
leerproject. Een leerproject dat zich echter in een aantal opzichten onderscheidt 
van de leerprojecten, zoals die sinds de start van het experiment met alternatieve 
sancties voor jeugdigen in het voorjaar van 1983 worden toegepast. Het belang-
rijkste onderscheid wordt gevormd door het intensieve karakter van de Kwartaal-
kursus. Anders dan bij meeste leerprojecten dienen de betroklcen jeugdigen gedu-
rende drie maanden lang iedere werkdag te verschijnen en daarnaast ook nog 
eens regelmatig in het weekend. Bovendien bestaat het programma uit een groot 
aantal verschillende onderdelen: onderwijs, algemene technieken, sport en sociale 
vaardigheidstrainingen. Ter vergelijking: de in de afgelopen jaren in den lande 
meest frequent toegepaste leerprojecten waren sociale vaardigheidstrainingen be-
staande uit gerniddeld acht wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur. 

Het intensieve karalcter van de Kwartaalkursus sluit nauw aan bij het uitgangs-
punt voor de verwijzing van jongeren naar de Kwartaalkursus. Waar de alterna-
tieve sancties in algemene zin volgens de door de Werkgroep alternatieve sancties 
jeugdigen (Werkgroep Slagter) opgestelde richtlijnen toegepast kunnen worden 
ter vervanging van alle bestaande sancties (dus inclusief boetes en voorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen) (vgl. Werkgroep alternatieve sancties jeugdigen, 1983), 
dient de Kwartaalkursus slechts te worden gehanteerd als alternatief voor de 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Naar de Kwartaallcursus behoren 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 aangenomen dat 
zij langere tijd in hechtenis zullen doorbrengen. Gezien de huidige gang van 
zaken rond de toepassing van vrijheidsstraffen °  bij strafrechtelijk minderjarigen 
betekent dat in de praktijk dat verwijzing naar de Kwartaalkursus voornamelijk 

4 	•• 13u vonnis opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen behelzen slechts zelden nog 
volledig uit te zitten detentieperioden. In de meeste gevallen gaat het om een omzetting 
van reeds in het kader van voorlopige hechtenis uitgezeten straftijd in een onvoorvraar-
delijk strafdeel, vraarna nog slechts korte tijd of zelfs helemaal geen tijd meer in de-
tentie hoeft te worden doorgebracht. Met andere woorden, op het moment van vonnis-
wijzing zit voor de meeste jeugdigen het grootste deel van hun straftijd er reeds op. 

7 



geschiedt in het kader van schorsing Van de voorlOpige hechtenis. Uiteraard moe- 
ten de jeugdigen wel zelf instemmen met de venvijzing naar de Kwartaalkursus. 

De eerste Mennen voor de Kwartaalkursus dateren van 1982. Een jaar eerder, in 
juli 1981, advise-erde de Cotrunissie Iierziening Strafrecht Jeugdigen (Commissie 
Anneveldt) to gaan experimenteren met altematieve sancties voor jeugdigen. 
Twee vormen van altematieve sancties werden voorgesteld: werkprojecten (of 
dienstverlening) en leerprojecten. Voor wat betreft de leerprojeaen verwees de 
commissie onder meer naar de zgn. Intermediate Treatment-projecten in Groot-
Brittarmie. De Werkgroep Slagter, in oktober 1981 geinstalleerd om eon experi-
ment met altematieve sancties op te zetten en to begeleiden, nam deze suggestie 
over. In het kader van de voorbereidingen van het experiment bezocht eon dole-
gatie van de Werkgroep enkele Intermediate Treatment-projecten in Engeland. 
Dat resulteerde onder andere in een artilcel over doze voorzieningen in Proces 
(Junger-Tas, 1983) en later in een positief advies van de Werkgroep Stagier bij 
eon subsidie-aanvraag voor de Kwartaalkursus. Ondertussen was eon viertal 
jeugd(hulpverlenings)instellingen uit Amsterdam en Noord-Holland met enkele 
medewerkers van het Ministerie van Justitie eon overleg begonnen cm to komen 
tot een Nederlandse versie van Intermediate Treatment. Die voorziening opende 
als Kwartaallcursus in november 1986 voor het cent haar deuren. 

In de oorspronkelijk plannen was uitgegaan van twee cursusvestigingen: Alk-
maar en Amsterdam. Len eerste analyse van de voorlopige-hechteniscijfers in het 
arrondissement Allcrnaar wees echter uit dat zich vanuit dat arrondissement near 
alto waarschijnlijkheid onvoldoende jongeren zouden aandienen om eon voLledige 
cursusvestiging to rechtvaardigen. De plannen werden vervolgens verlegd naar 
Haarlem en Amsterdam. Om Fmanciele redenen word echter van eon vestiging in 
Haarlem afgezien. De Kwartaalkursus in Amsterdam zou pleats moeten bieden 
aan jongeren uit het arrondissement Amsterdam en uit het arrondissement Haar-
lem. Zo nodig zou in Haarlem eon soort dependance worden opgezet waar de 
Haarlemse jongeren zich 's morgens zouden kunnen verzamelen alvorens naar 
Amsterdam to reizen. Eon dergelijke cursuspost is or tot op heden echter niet ge-
komen. De ervaringen van de eerste jaren maakten duidelijk dat Haarlemse jon-
geren zeer wel in staat blijken to zijn om naar de Kwartaalkursus in Amsterdam 
to reizen. Eon svoorpose in Haarlem lijkt vooralsnog niet noodzakelijk. 

Het eerste jaar van de Kwartaalkursus kan, afgezien van de opzet van het pro-
grartuna, de ontwikkeling van de methodiek en de training van de medewerkers, 
wellicht het beste worden gekarakteriseerd als eon continue werving van cursis-
ten. In november 1986 word gestart met drie cursisten, waarna gedurende het 
eerste jaar eon gemiddelde bezetting van zeven a acht cursisten word gereali-
seerd. Len gerniddelde dat ver achterbleef bij de maximale capaciteit van twaalf 
cursisten. Sinds begin 1988 is de bezetting aanmerkelijk verbeterd. Daartoe word 
van de zijde van de Kwartaalkursus een aantal maatregelen genomen. 
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Ten eerste werd de Kwartaalkursus open gesteld voor jeugdigen uit de arrondis-
sementen Alkmaar en Utrecht. De Kwartaalkursus fungeert thans dus voor het 
gehele ressort Amsterdam. 

Ten tweede werd de mogelijkheid geboden vanuit de Kwartaalkursus een per-
soonlijkheidsonderzoek te coOrdineren. De indruk bestond dat een groot aantal 
potentiele kandidaten voor de Kwartaalkursus uiteindelijk daar met terechtkwam, 
omdat de betrokken kinderrechters door rniddel van een persoonlijkheidsonder-
zoek meer over de betrokken jeugdigen wilden weten. Gezien de duur van derge-
lijke persoonlijkheidsonderzoeken, die bovendien voor het merendeel in rijks-
inrichtingen en de particuliere inrichtingen voor opvang worden uitgevoerd, lag 
het niet in de rede am aansluitend op een dergelijk persoonlijkheidsonderzoek 
een jongere oak nog eens voor drie maanden naar de Kwartaalkursus te sturen. 

Ten derde werd intensief overleg gevoerd met de kinderrechters over de 
verwijzingscriteria voor de Kwartaalkursus. Er was, met name in Amsterdam, een 
praktijk gegroeid am de Kwartaalkursus precies gelijk te stellen aan drie maan-
den voorlopige hechtenis. Aileen jeugdigen voor wie de verwachting bestond dat 
zij drie maanden zouden warden vastgehouden, kwamen voor verwijzing in aan-
merking. Het aantal kandidaten bleef daardoor beperkt. Naar aanleiding van dit 
overleg kwam een regeling tot stand, waarbij de grenzen wat ruimer werden gein-
terpreteerd. Als minimum grens wordt zes weken voorlopige hechtenis gehan-
teerd, waarbij overigens voor de betrokken jeugdigen een keuze tussen Kwartaal-
kursus en een werkproject van bijvoorbeeld 150 uur met wordt uitgesloten. Jon-
geren die langer dan zes weken zouden warden vastgehouden, zouden naar de 
Kwartaalkursus kunnen na een bepaalde periode van voorlopige hechtenis. 

Ten vierde werd het programma-aanbod van de Kwartaalkursus zodanig gewij-
zigd dat oak jeugdigen die een dagopleiding volgen of een baan hebben op de 
Kwartaalkursus terecht kunnen. De KwartaaLkursus ging twee avonden per week 
open met de mogelijkheid dat oak te doen op zaterdagmorgen. Het `menupro-
gramma' werd ontwikkeld, waardoor het programma-aanbod kon warden aan-
gepast aan de (rooster)mogelijkheden van de jongeren. Zoals gezegd, bleven deze 
maatregelen met zonder resultaat. De tweede helft van 1988 en de eerste helft 
van 1989 warden gekenmerkt door een voortdurende maximale bezetting. 

De belangrijkste doelstelling van de Kwartaallcursus is vergroting van de sociale 
competentie van de jongeren, onder andere door aanvulling en uitbreiding van 
het repertoire van sociale vaardigheden. Daarbij wordt uitgegaan van het zoge-
noemde taakvaardighedenmodel. Bij probleemjongeren is er sprake van onvol-
doende sociale competentie met betreldcing tot het functioneren in de maatschap-
pij. Mede daardoor komen zij tot antisociaal en delinquent gedrag. Het Kwartaal-
kursus-programma grijpt voor een belangrijk deel terug op de door het Paedolo-
gisch Instituut ontwikkelde Gedragstherapie-projecten. Dergelijke projecten zijn 
in de loop der jaren opgezet voor zowel de ambulante als de residentiele jeugd-
hulpverlening. Het Kwartaalkursus-programma is gericht op het leren van prakti-
sche vaardigheden voor het leven van alledag. Het omvat onderwijs, onderricht 
— in de terminologie van de Kwartaalkursus training genoemd — in algemene 
technieken als hout- en metaalbewerking, auto- en fietstechniek, sport en sociale 
vaardigheidstrainingen. De sociale vaardigheidstrainingen hebben betrekking op 
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algemene sociale vaardigheden als solliciteren, contact leggen;othgang met meis-
jes, seksualiteit, omgaan met geld, vrije-tijdsbesteding, het vinden van woonruim-
te, alcohol- en druggebruik, maar ook op vaardigheden met betrekking tot het 
voorkomen en vermijden van delinquent gedrag. be trainingen worden zowel in-
dividueel als groepsgewijs gegeven. Een en ander hangs af van de specifieke com-
petentie-achterstand van de cursist. Een belangrijk cursusonderdeeI wordt ge-
vormd door het leren structureren van het dagelijks leven. Van de cursisten 
wordt gedist dat zij op tijd aanwezig zijn en een actieve inbreng tonen. Verder 
lcrijgen zij huishoudelijke taken als boodschappen doen, de lunch en het avond-
eten verzorgen en schoonmalcen. Deze bezigheden vormen op hun beurt weer 
aanknopingspunten voor de vaardigheidstrainingen. 

De methodiek van de Kwartaalkursus is gebaseerd op gedragstherapeutische 
leerprincipes. De medcwerkers van de Kwartaalkursus, de trainers, observeren 
het gedrag van de cursisten in termen van vaardigheden en competentie-achter-
stand en formuleren in overleg met de cursisten individuele trainingsdoelstellin-
gen. be nadruk ligt op het leren van nieuwe vaardigheden en versterking van 
adequaat gedrag. Gedurende de eerste fase van de cursus words een puntensys-
teem gehanteerd. be jongeren kunnen punten verdienen, onder andere door op 
tijd aanwezig te zijn en opdrachten goed uit te voeren, man ook punten verlie-
zen. Met een bepaald aantal punten kunnen privileges worden verdiend. Het pun-
tensysteem wordt betindigd als de jongeren een bepaald aantal 'vooruitgangs-
punten' hebben gespaard. Naast dit alles onderhouden de trainers regelmatig 
contact met de ouder(s) en/of voogd van de cursisten. 

ZoaIs gezegd, worden de jongeren naar de Kwartaalkursus verwezen in het ka-
der van een voonvaardelijke schorsing van de voorlopige hechtenis. bit impliceert 
dat, wanneer de jongeren zich niet houden aan de regels van de Kwartaallcursus 
of tijdens de periode dat zij de cursus voigen, worden aangehouden in verband 
met het plegen van een delict, zij van de Kwartaallcursus worden verwijderd, de 
schorsing van de voorlopige hechtenis wordt opgeheven en de jongeren opnieuw 
worden vastgezet. 

be Kwartaalkursus is gevestigd in een pand in Amsterdam-Oost. Het heeft daar 
de beschildcing over twee groepsruirnten, een keuken, een sportlokaal met 
douche- en kleedruimtes en lokalen voor ondenvijs, algemene technieken en 
sociale vaardigheidstrainingen. 

Het programme beslaat dertien weken. be jongeren worden op maandag, 
woensdag en vrijdag verwacht van 10.00 tot 15.00 uur en op dinsdag en donder-
dag van 1430 tot 21.00 uur. Regelmatig vinden er activiteiten in het weekend 
pleats. Gedurende hun cursus gaan de jongeren een meal op kamp (drie dagen). 
Tijdens het kamp ligt het accent op buitenactiviteiten als wildwatervaren,  klim- 
men, droppings en dergelijke. 

Het team van de Kwartaalkursus bestaat uit zeven, gedeeltelijk part-time mede-
werkers: het Hoofd Kwartaalkursus, twee groepstrainers, een trainer sociale year-
digheden, een trainer algemene technieken, een trainer sport en een trainer on-
derwijs. be groepstrainers zijn de vaste begeleiders van de jongeren. Zij vangen 
's morgens (of 's middags) de cursisten op, assisteren bij alle cursusonderdelen, 
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verzorgen de avond- en weekendactiviteiten en coOrdineren en begeleiden de 
huishoudelijke taken, maaltijden e.d. 

Tussen november 1986 en juli 1988 bezochten 60 jongeren de Kwartaalkursus. 
Het overgrote deel imam uit het arrondissement Amsterdam (zie tabel 1). 

Tabel 1: Herkomst cursisten 

arrondissement 

Alkmaar 	 5 	8,3 
Amsterdam 	 44 	73,3 
Haarlem 	 11 	18,3 

totaal 

a. 

60 	100 

Van deze 60 jongeren hebben er 38 (63,3%) de cursus afgerond, 22 jongeren 
(36,7%) braken de cursus voortijdig af. 

In hoofdstuk 3 wordt uitvoeriger ingegaan op de achtergronden van (een deel 
van) de cursisten, alsmede op het verschijnsel uitval. 
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3 De cursisten 

In dit hoofdstuk worden de cursisten nader beschreven. De gegevens waarop dit 
hoofdstuk is gebaseerd, komen uit de door de effectonderzoekers gehouden inter-
views en uit het JIS. Om die reden gaat het in principe om 51 cursisten die tus-
sen november 1986 en juli 1988 op de Kwartaalkursus arriveerden. Uit het arron-
dissement Amsterdam waren 40 jongeren afkomstig, uit Haarlem negen en uit 
Alkmaar twee. 

Van deze 51 cursisten maakten 18 (35,3%) de cursus met af. Het percentage 
uitvallers bedroeg 35% bij de Amsterdamse jongeren. Van de negen uit Haarlem 
afkomstige cursisten maakten er drie hun cursus met af en van de twee Alkmaar-
se jongeren was dat er een. 

Om verschillende redenen brachtten 18 jongens de Kwartaalkursus met tot een 
goed eind. Wegens herhaald verzuim maakten negen jongens hun cursus met af. 
Na eerder al eens een officiele waarschuwing te hebben ontvangen, was opnieuw 
te laat komen of met verschijnen reden voor de kinderrechter de betrokken jon-
geren de verdere toegang tot de Kwartaalkursus te ontzeggen. Een van deze jon-
gens overkwam dat binnen twee weken na aanvang van de cursus. In totaal zeven 
jongens maakten de Kwartaalkursus met af, omdat zij nog tijdens de Kwartaal-
kursus werden opgepalct wegens het plegen van (nieuwe) delicten. 

Ten slotte werden twee jongens van de Kwartaalkursus verwijderd, omdat zij 
zich niet aan bepaalde voorwaarden hadden gehouden. Wat opvalt, is dat vier 
van de 18 uitvallers pas in de laatste (13e) week van de cursus uitvielen. Op een 
paar dagen na zouden zij hun cursus tot een goed einde hebben gebracht. 

In dit hoofdstuk zullen veelvuldig vergelijkingen worden gemaakt tussen de ver-
schillende arrondissementen. Vanwege de kleine aantallen zijn daarbij de arron-
dissementen Haarlem en Alkmaar vaalc samengenomen. Maar ook dan gaat het 
om een klein aantal in vergelijking met Amsterdam (respectievelijk 11 en 40). Dit 
heeft als consequentie dat, zeker als gepercenteerd wordt, verschillen al gauw 
aanzienlijk kunnen lijken. Voorzichtigheid bij het trekken van conclusies is ge-
boden, te meer daar het zelden om statistisch significante verschillen gaat. Het-
zelfde geldt voor de vergelijkingen die worden gemaakt tussen de jongeren die de 
cursus wel hebben afgemaakt en de jongeren die dat met hebben gedaan. 

Achtereenvolgens zal worden ingegaan op leeftijd en geslacht, etnische achter-
grond, verblijfplaats, dagbesteding, alcohol- en druggebrufic, justitieel verleden en 
kinderbeschermingsachtergrond, delictgegevens, gegevens inzake voorlopige hech-
tenis en de uiteindelijke justititle afdoening. Ter afsluiting van dit hoofdstuk 
worden de meningen van de Kwartaalkursus-bezoekers ten aanzien van een aan-
tal delicten vergeleken met die van een groep jongeren die een representatieve 
steekproef vormen uit de Nederlandse bevollcing. 
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3.1 Leeftijd en geslacht 

In genocmdc periode ward de Kwartaalltursus uitsluitend bezocht door jongens. 6  
In tabel 2 zijn de leeftijden weergegeven van de cursisten tijdens het ecrste in-

terview (dus kort na aanvang van hun cursus). 

Tabel 2: Leeftijd cursisten 

leeftijd 

14 jaar 	 1 	2,0 
15 jaar 	 7 	13,7 
16 jaar 	 13 	25,5 
17 jaar 	 24 	47,1 
18 jaar 	 4 	7,8 
19 jaar 	 2 	3,9 

totaal 	 51 	100 

Het accent ligt op de 17-jarigen en in wat mindere mate op de 16-jarigen. Dat 
komt ook tot uitdruldcirig in een gerniddelde leeftijd van 17 jaar en 1 maand. 7  

Fan vergelijking tussen enerzijds de jongens uit Amsterdam en anderzijds de 
jongens uit Haarlem en Alkmaar laat geen statistisch significance verschillen zien. 

Fen soortgelijke vergelijking tussen de jongens die de Kwartaalkursus hebben 
afgemaakt en de jongens die dat niet hebben gedaan levert everunin duidelllke 
verschillen op. Fan mogelijk verschil tendeert in de richting van verhoudings-
gewijs meet afgebroken cursussen bij 15- en 16-jarigen en minder bij 17-jarigen 
en ouder (tabel 1 van bijlage 2). 

3.2 Etnische achtergrond 

In tabel 3 is de etnische achtergrond van de c-ursisten opgenomen. 
Zowel de Surinaamse/Antilliaanse jongeren als de Maroldcaanse jongeren zijn 
zonder uitzondering uit het arrondissement Amsterdam afkomstig. Dientengevol-
ge is het aandeel van de Nederlandse jongeren onder de jongeren uit Haarlem en 
Alkmaar groter dan onder de Amsterdamse jongeren. Dit is overigens in over-
eenstemming met de bevolkingssamenstelling van de verschillende arrondiscemen-
ten (Essers en Van der Laan, 1988). 

Op het punt van leeftijd zijn de verschillen tussen de diverse groepen margi-
naal. Wel lijkt het er op dat de Marokkaanse jongeren %vat jonger zijn (meet 15- 
en 16-jarigen) clan de Nederlandse en Surinaamk/Antilliaanse jongeren (zie 

6 
In het najaar van 1988 heeft voor het cent ten meisje an de Kwartaalkursus deelgeno-
men. Daarna volgden Cr nog due meisjes, wat het total op vier brengt. Van hen maak-
ten Cr drie de kursus niet at. Afgezkn van enige praktische aanpassingen vergde de 
aanwezigheid van meisjcs geen andere aanpalc 
Na juli 1988 lijkt de groep cursisten als geheel lets jonger geworden. De gemiddelde 
leeftijd is gedaald naar 16 jaar en 11 maanden. 
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tabel 2 van bijlage 2). Het gaat echter om te kleine aantallen voor het trekken 
van vergaande conclusies. 

Tabel 3: Etnische achtergrond 

etniciteit 

Nederlancis 	 24 	47,1 
Surinaams/Antilliaans 	 14 	27,5 
Marokkaans 	 7 	13,7 
Turks 	 1 	2,0 
anders 	 5 	9,8 

totaal 	 51 	100 

Allochtone en autochtone jongeren Onderscheiden zich met van ellcaar waar het 
gaat om het afronden van de Kwartaallcursus. Een uitzondering hierop wordt ge-
vormd door de Maroldcaanse jongeren. Van de zeven Maroklcaanse jongens rond-
de een viertal de Kwartaallcursus met af (57,1%); bij de Nederlandse en Suri-
naamse/Antilliaanse jongens bedroegen deze percentages respectievelijk 29,2% 
en 21,4%. De wat jongere leeftijd van de Marokkaanse jeugdigen speelt hierbij 
wellicht een ro1.8  

33 Verblijfplaats 

Het merendeel (86,3%) van de jongeren verbleef bij aanvang van de Kwartaal-
kursus bij ouder(s) of familie, de overigen (9,8%) woonden zelfstandig. Slechts 
een jongen had geen vaste woon- of verblijfplaats. Bijna een derde (31,4%) van 
de jongeren was in de twee jaar voorafgaand aan hun entree op de Kwartaalkur-
sus wel een of meer keren van verblijfplaats gewisseld. In Haarlem en Alkmaar 
overkwam dat meer jongeren (45,5%) dan in Amsterdam (27,5%). 

Zonder dat er sprake is van een significant verschil, wonen verhoudingsgewijs 
meer jongeren uit Haarlem en Alkmaar zelfstandig dan jongeren uit Amsterdam 
(respectievelijk 27,3% en 10%). Op het al dan met afronden van de Kwartaal-
kursus lijkt verblijfplaats noch wisseling van verblijfplaats van invloed te zijn. 

3.4 Dagbesteding 

Tabel 4 geeft een overzicht van de dagbesteding van de cursisten direct vooraf-
gaand aan hun aankomst op de Kwartaalkursus. Het betreft flier een eigen opga-
ve van de jongeren. Of de jongeren die zeggen schoolgaand te zijn dat ook wer-
kelijk waren, is geenszins zeker. 

8 Na juli 1988 is ten aanzien van de etnische achtergrond van de cursisten weinig veran-
derd; slechts het aantal Turlcse jongeren is naar verhouding toegenomen. Wel maakten 
verhoudingsgewijs meer Marokkaansc jongeren hun cursus vijf van de zeven 
(71,4%), maar minder Nederlandse jongeren (50%). 
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Onder de schoolgaanden bevinden zich twee jongeren die in het kader van de 
partiele leerplicht slechts enkele uren per week naar school gingen. Een van de 
werkende jongeren ging eveneens enkele uren per week naar school. Van de jon-
geren die Met naar school gingen en ook Met werkten, hebben er veertien in een 
eerder stadium al wel eens gewerkt. Opmerkelijk is dat van de Amsterdamse jon-
geren bijna een derde (13 ofwel 32,5%) voorafgaand aan de Kwartaalkursus naar 
school ging en slechts weinigen (3 ofwel 7,5%) werlden. Bij de jongeren uit Haar-
lem en Alkmaar was dat anders: twee schoolgaanden (18,2%) en vier werkenden 
(36,4%). 

Tabel 4: Dagbestuling 

dagbesteding 	 n 	% 

' school 	 15 	29,4 , 
werk 	 7 	13,8 
geen school/werkloos 	 29 	56,9 

totaal 	 51 	100 

De schoolcarrieres van de jongeren worden gekenmerlct door vrij veel spijbelen 
en dermitieve venvijderingen van school. Zo zegt drie kwart (74,5%) van de jon-
geren veehruldig gespijbeld te hebben en is 43,1% wet eens voorgoed van school 
gestuurd. Op dit punt verschillen de arrondissementen Met of nauwelijks van 
elkaar. De schoolgaanden lijken meer moeite te hebben met het afronden van de 
Kwartaalkursus dan de werkenden en de jongeren die niet naar school gaan en 
geen werk hebben. Van de schoolgaanden rondden zeven jongeren (46,7%) de 
Kwartaalkursus niet af; van de jongeren die niet naar school gaan en geen werk 
hebben, waren dat er tien (34,5%) en van de werkenden een (14,3%). 

35 Alcohol- en druggebruik 

Naar eigen zeggen gebruikt een derde (333%) van de jongeren geen alcohol. 
Van de jongeren die wel drinken, houdt een derde het op een a twee glazen per 
keer en meet dan de helft op vijf glazen of meer. De jongeren uit de verschillen-
de arrondissementen stemden daarin met elkaar overeen. Jongeren die de Kwar-
taallcursus niet hebben afgerond, worden niet gekenmerkt door meer of minder 
alcoholgebruik dan de jongeren die de Kwartaallcursus wel afmaalcten. 

Ruim de helft (55%) van de jongeren zegt regelmatig drugs (voomamelijk soft-
drugs) te gebruiken. Oat geldt voor zowel de jongeren uit Amsterdam als de jon-
geren uit Haarlem en Alkmaar. Van hen die gebruiken, zegt 42,9% dit dagelijks 
te doen, de overigen af en toe. 

Druggebruilc komt niet veelvuldiger voor bij de jongeren die de Kwartaalkursus 
Met afmaken. 
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3.6 Justitieel verleden en kinderbeschermingsachtergrond 
Van 	KwartaaLkursus-bezoekers zijn er 44 (86,3%) al eerder met justitie in 
aanrakuig geweest. Slechts zeven jongens (13,7%) zijn zgn. first-offenders. 9  In 
tabel 5 is te zien dat een meerderheid van de recidivisten reeds herhaalde malen 
met justitie te maken heeft gehad v66r hun ver.vijzing naar de Kwartaalkursus. 

Tabel 5: Aantal eerdere justitiEle contacten 

aantal eerdere contacten 

totaal 

pen 	 7 	13,7 
een 	 8 	15,7 
twee of drie 	 12 	23,5 
vier of meer 	 21 	41,2 
aantal onbekends 	 3 	5,9 

51 	100 

• Dat deze jongeren eerdere justitiecontacten hebben, is zeker, het exacte aantal is echter 
niet bekend. 

De first-offenders komen, een Haarlemse jongen uitgezonderd, allen uit het ar-
rondissement Amsterdam. 

Dat de ervaringen van veel cursisten met justitie vergaand zijn, komt met 
alleen tot uitdrukking in het grote aantal jongeren met meer dan een eerder justi-
tiecontact, maar ook in de wijze waarop die eerdere contacten zijn afgehandeld. 
Zo hebben 25 cursisten (dat is 56,8% van de recidivisten) al eens een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf ondergaan. Bij zeven (15,9%) jongens bestond de 
zwaarste afdoening in het verleden uit een sepot en bij zes (13,6%) jongens uit 
een voorwaardelijke vrijheidsstraf. 

Alle first-offenders hebben de Kwartaalkursus afgemaakt. Van de acht jongens 
met den eerder contact maalcte er slechts een de cursus met af, van de 12 met 
twee of drie eerdere contacten waren dat er vijf (41,7%) en van de 21 jongens 
met vier of meer contacten waren het er 11 (52,4%). Naannate jongeren dus in 
het verleden vaker met justitie te maken hebben gehad, neemt de kans toe dat zij 
de Kwartaalkursus met volgens plan afmaken. 

Een soortgelijke conclusie dringt zich op bij de vergelijking tussen jongeren die 
als zwaarste afdoening in het verleden een sepot hebben en jongeren die al eens 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben opgedaan. Van de zeven jongens met 
een sepot maakte slechts een (12,5%) de Kwartaalkursus met af tegen 11(44%) 
van de 25 jongeren met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf als zwaarste afdoe-
ning in het verleden. Het hiermee gesuggereerde beeld 'hoe zwaarder de afdoe-
ning in het verleden hoe groter de kans op met afronden van de Kwartaallcursus' 
wordt echter verstoord door de jongeren met een voorwaardelijke vrijheidsstraf 

9 Op het niveau van de officier van justitie en de kinderrechter wel te verstaan! Alle 
jongeren waren al eerder met de politic in aanraking geweest, maar dat resulteerde dus 
niet altijd in een proces-verbaal. 
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als zwaarste afdoening in het verleden. Van hen maakte de /milt (drie van de zes) 
de cursus flier af. 

Bij aanvang van de Kwartaalkursus was op 14 (27,4%) jongeren een kinder-
beschenningsmaatregel (civiele ondertoezichtstelling) van toepassing. Van hen 
maakten Cr zes (42,8%) de Kwartaalkursus niet af. Dat zijn Cr verhoudingsgewijs 
wat meer dan bij de jongeren op wie geen maatregel van toepassing was: 12 van 
de 37 maakten de cursus niet af (32,4%). 

3.7 Delictgegevens 
De beschrijving van de door de jongeren gepleegde delicten is voomamelijk 
gebaseerd op de interviews met de jongeren zelf (self-report). Bij de interviews is 
enerzijds gevraagd naar de delicten die volgens de jongeren de aanleiding vorm-
den tot de verwijzing naar de Kwartaalkursus. Dat hoeven overigens niet dezelfde 
te zijn als die welke vermeld staan in de dagvaarding of zelfs in het parketdossier. 
De ervaring leert dat de betrokken jeugdigen niet altijd precies (meet) weten 
voor welke delicten zij gedagvaard zijn (worden), of, wanneer er meet zaken aan-
hangig zijn gemaakt, wellce nu precies tot de venvijzing naar de Kwartaalkursus 
heeft geleid. Anderzijds is gevraagd naar alle delicten the gepleegd zijn in het 
jaar voorafgaand aan de Kwartaalkursus. De interviewgegevens zijn in zeker 
opzicht onnauwkeurig. Gewezen moet worden op onnauwkeurigheden of °missies 
als gevolg van `memory decay', 'reporting load' en `telescoping' (vgl. Bushery, 
1981). In het interview wordt gevraagd naar gebeurtenissen in een periode van 
eon jaar, maar men weet zich niet altijd precies te herirmeren welke gebeurtenis-
sen zich hebben voorgedaan. Zo neemt de kans op vergeten van gebeurtenissen 
toe naarmate het om een langere periode gaat ('memory decay'). Datzelfde kan 
ook gebeuren als zich erg veel gebeurtenissen hebben voorgedaan ('reporting 
load'). Daamaast kan het voorkomen dat men niet weet of een bepaalde gebeur-
tenis zich birmen een jaar heeft afgespeeld of wellicht langer geleden plaatsvond 
('telescoping'). Dat zou in het bijzonder het geval kunnen zijn bij delicten waar-
voor men niet door politie en justitie is opgepakt en er dus Met allerlei procedu-
res volgden die nog enigszins in de tijd te plaatsen zijn. Daamaast speelt uiter-
aard de vraag in hoeverre bepaalde delicten bewust worden verzwegen of dat er 
bepaalde groepen delinquenten zijn die het achterste van hun tong niet wensen te 
laten zien. Misschien wordt door sornmigen ook wel uit bravoure meer opgegeven 
dan in werkelijkheid gebeurd is. Volledige controle hierop is niet mogelijk. Gege-
yens in de parketdossiers vormen in veel gevallen een selectie uit een groter 
geheel. Moeilijk of niet bewijsbare delicten worden buiten beschouwing gelaten, 
zeker als het gaat om de dagvaarding. Delicten waarop wel een politiecontact 
volgde, maar die niet resulteerden in een proces-verbaal, zijn (uiteraard) in de 
dossiers niet te vinden. De navolgende beschrijving zal dan ook naar alle waar-
schijnlijkheid geen volledig of in alle opzichten kloppend beeld geven. Wel stelt 
het ons in staat een indruk te vormen van de delinquente activiteiten van de cur- 
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sisten en, in een later stadium, een en ander te vergelijken met andere groepen 
deling 

3.7.1 Delicten die leidden tot de Kwartaalicursus 

In tabel 6 is weergegeven door hoeveel cursisten bepaalde delicten zijn genoemd 
als directe aanleiding voor verwijzing naar de Kwartaalkursus. Het noemen van 
meer dan een delict behoorde tot de mogelijkheden. 

Vermogensdelicten vormen de omvangrijkste categoric. Een beeld dat overi-
gens nog sterker naar voren komt uit de dossiers. De zwaarst bedreigde delicten, 
dat wil zeggen de delicten waarop de zwaarste (langste) straffen staan, in de dag-
vaardingen zijn in hoofdzaak vermogensdelicten (88,2%) en voor het overige 
agressieve delicten tegen personen en opiumdelicten (beide 5,9%). In de eigen 
opgave van de jongeren valt dan ook het relatief grote aandeel van de agressieve 
delicten tegen personen op. 

Tabel 6: Directe aanleiding tot Icwartaalkursus• 

type delict aantal jonpren 

vechtpartijen 	 8 	 16 
heling 	 5 	 10 
bedreiging 	 7 	 14 
verkrachting 	 - 	 - 
winkeldiefstal 	 2 	 4 
inbraak 	 32 	 64 
overval 	 4 	 8 
beroving 	 13 	 26 
diefstal veIVOCrrniddel 	 16 	 32 
drughandel 	 3 	 6 
wapenbezit 	 7 	 14 
brandstichting 	 1 	 2 
vernieling 	 3 	 6 
overig 	 3 	 6 

• Gebaseerd op 50 interviews. Aan din jongen is deze vraag wel gesteld, maar dat ge-
beurde in het kader van zijn onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Kort daarna werd hij voor 
een ander vergrijp naar de Kwartaalkursus gestuurd. De periode tussen het eerste inter-
view en de entree op de Kwartaalkursus werd te kort geacht voor (weer) een zinvol 
interview. 

9 Vergelijken gebeurt gedeeltelijk in dit rapport (zie hoofdstuk 5), vraar de Kwartaal-
kursusgroep op basis van de dossiergegevens wordt vergeleken met jongeren van wie de 
zaak is geseponeerd en met jongeren die een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben 
ondergaan, en gedeeltelijk in een later te verschijnen rapport, waarin interviewgegevens 
van Kwartaalkursusbezoekers worden vergeleken met die van jongeren die een vrij-
heidsstraf hebben ondergaan. 
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Een vergelijking tussen de jongeren uit het arrondissement Amsterdam en .de 
jongeren uit Haarlem en Alkmaar levert een aantal opmerkelijke verschillen op. 
Zo zien we bij de Haarlemse en Allcmaarse jongens verhoudingsgewijs meet in-
braken als directe aanleiding tot de Kwartaalkursus (81,8% tegen 59,0%) en meer 
diefstallen van vervoermiddelen (63,6% tegen 23,1%), maar minder berovingen 
(7,7% tegen 30,8%) en in het geheel geen overvallen, drughandel en vrapenbezit 
(door respectievelijk 10,3%, 7,7% en 17,9% van de Amsterdamse jongens ge-
noemd). De vraag rijst of de Antsterdamse jongeren ernstiger delicten plegen. De 
paragraaf over de gepleegde deliaen in het jaar voorafgaand aan de Kwartaalkur-
sus zal daarover uitsluitsel kunnen geven. 

Van de delitten die door ten minste vijf jongens (10%) aJs directe aanleiding zijn 
genoemd (vechtpartijen, heling, bedreiging, inbraak, beroving, diefstal van ver-
voermiddelen en wapenbezit), laten alleen inbraak en bedreiging duidelijk hogere 
percentages (respectievelijk 43,8% en 42,9%) afgebroken cursussen zien dan het 
gemiddelde (34%). Voor de andere delictsootten is dat percentage gelijk of, zoals 
bij beroving, aanzienlijk lager (7,7%). 

3.72 Delicten in het jaw' voorafgaand 

Bekijken we het overzicht in tabel 7 van de delicten gepleegd in het jaar vooraf-
gaand aan de Kwartaalkursus, dan toont de Kwartaalkursus-groep een ander ge-
zicht. 

Tabel 7: Delicten in jaar voorafgaand• 

type delict 

vechtpartijen 	 26 	 51,0 
heling 	 23 	 45,1 
bedreiging 	 12 	 235 
verkrachting 	 1 	 2,0 
winkeldiefstal 	 15 	 29,4 
inbraak 	 41 	 80,4 
overval 	 9 	 17,6 
beroving 	 20 	 39,2 
diefstal vervcermiddel 	 36 	 70,6 
drughandcl 	 12 	 23,5 
wapenbezit 	 27 	 52,9 
brandstichting 	 3 	 5,9 
vemieling 	 10 	 19,6 

• Inclusief de delicten die de directe aanleiding voor dc verwijzing naar de Kwartaalkursus 
vonnden. 

In vergetijking met de directe aanleiding tot de Kwartaalkursus zijn alle delict-
soorten door meer jongeren genoemd. Vooral aan inbraak, diefstal van vervoer-
middelen, vechtpartijen en wapenbezit hebben veel jongeren zich schuldig ge-
maalct. Uit de tabel laat zich ook alleiden dat de meeste jongeren meer dan een 
type delict hebben gepleegd. Slechts drie jongeren (5,9%) hebben niet meer dan 
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een type delict gepleegd. Bij 17 jongeren (33,3%) ging het om twee of drie typen, 
bij 18 ,tgeren (35,3%) om vier tot zes typen en bij 13 jongeren (25,5%) om 
zeven meer. Eén jongen spande de kroon met naar eigen zeggen elf verschil-
lende delictsoorten. Gemiddeld pleegden de jongeren vier soorten delicten. Dat 
geldt zowel voor de Amsterdamse als voor de Haarlemse en Alkmaarse jongeren. 
De verschillen tussen de arrondissementen in typen delicten zijn geringer of 
anders dan bij de directe aanleiding kon worden vermeld. Vechtpartijen zijn meer 
door Amsterdamse jongeren genoemd dan door Haarlemse en Alkmaarse jonge-
ren (55,0% tegen 36,4%). Andere grote verschillen zien we bij winkeldiefstallen 
(32,5% tegen 18,2%) en berovingen (47,5% tegen 9,1%). Daarentegen zijn door 
de Haarlemse en Alkmaarse jongeren vaker heling (63,6% tegen 40,0%) en dief-
stal van vervoermiddelen (90,9% tegen 65,0%) genoemd. 

Van de delicttypen die door ten rninste tien jongeren zijn genoemd, is alleen 
bij heling (47,8%), winkeldiefstal (53,3%), wapenbezit (61,1%) en in mindere ma-
te bij drughandel (44,4%) een duidelijk hoger percentage afgebroken cursussen te 
zien dan gemiddeld (35,3%). Bij bedreiging is het percentage afgebroken cur-
sussen lager (25,0%). 

Meer nog dan het grote aantal verschillende delictsoorten valt de hoeveelheid 
gepleegde delicten op." Twee jongeren zeiden slechts een delict te hebben ge-
pleegd, een ander kwam daarentegen op 111 delicten in een jaar tijd. Gemiddeld 
pleegden de jongeren bijna 40 delicten. De jongeren uit de verschillende anon-
dissementen ontlopen ellcaar in dat opzicht nauwelijks. Het verschil tussen de 
jongeren die de Kwartaalkursus wel afmaakten en zij die dat filet deden, is op dit 
punt daarentegen wel groot en zelfs statistisch significant. Jongeren die de cursus 
volgens plan beeindigden, pleegden gerniddeld 31 delicten, de jongeren die voor-
tijdig stopten gemiddeld 54. 

Lang met alle delicten resulteerden in een politiecontact. Tegen een gemiddel-
de van bijna 40 delicten per jongere staat een gemiddelde van ruim tien delicten 
die door de politie zijn achterhaald. Bij de Amsterdamse jongeren is dat gemid-
delde lets lager (ruim negen), bij de Haarlemse en Allcmaarse jongeren hoger 
(ruim 13). Op dit punt is geen verschil vastgesteld tussen de jongeren die de 
Kwartaalkursus wet en de jongeren die de cursus met hebben afgemaakt. 

Verschillen zijn er te zien als het gaat om de totale buit van de gepleegde 
delicten. 12  De gemiddelde buit voor de gehele groep bedroeg bijna 15.000 gulden 
(minimaal 100 en maximaal 45.000 gulden). Bij de jongeren die de cursus met af-
maakten, ging het echter om ruim 21.000 tegen ruim 11.000 gulden bij de 
jongeren die de Kwartaalkursus wel volgens plan afmaakten (een statistisch signi-
ficant verschil). Op dit punt is ook een (statistisch significant) verschil tussen de 
arrondissementen te zien. De gemiddelde buit bij de Atnsterdamse jongeren be- 

Het gaat hierbij overigens om een schatting. De jongeren werd gevraagd een schatting 
te doen, vraarbij de volgende categorieen werden gehanteerd: 1 keer, 2-3 keer, 4-10 
keer en 11 keer of meer. 

12 Eveneens een schatting. De jongeren moesten in geval van buit kiezen uit de volgende 
categorieen: 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. 
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droeg ruim 16.000 gulden, In- Haarlem en Alkmaar ging het onitd• helft: ruim 
8.000 gulden. 

Het in de vorige paragraaf gesuggereerde verschil ten aanzien van de emst van 
de gepleegde delicten tussen enerzijds de Amsterdamse jongeren en anderzijds de 
Haarlemse en Allcmaarse jongeren wordt ertigszins genuanceerd, wanneer we 
naar het gehele jaar voorafgaand aan de Kwartaalkursus belcliken. Dat de Am-
sterdamse jongeren emstiger delicten plegen, lijkt nog steeds vol te houden, maar 
de emstiger aard wordt in wat mindere mate bepaald door het gebruilc van ge-
weld tegen personen. Het is vooral ook de hogere buit die een indicatie voor ern-
stiger delicten is. 

De jongeren die de Kwartaalkursus niet volgens plan afronden, 'liken een 
'zwaardere' groep It vormen: meer delicten en een hogere buit. 

3.8 Voorlopige hechtenis 

Alle cursisten hebben, in de meeste gevallen direct voorafgaand aan de Kwartaal-
kursus, enige tijd in voorlopige hechtenis doorgebracht. Tabel 8 laat de grote 
verschillen in duur tussen de jongeren onderling zien. 

Tabe1 8: Duur voorlopigc hcchtenis 

duur 

tot 12 dagen 	 8 	15,7 
12 tot 42 dagcn 	 28 	54,9 
42 tot 72 dagen 	 7 	13,7 
72 tot 102 dagen 	 6 	11,8 
meer dan 102 dagen 	 2 	3,9 

totaal 

Van een snelle schorsing van de voorlopige hechtenis ten einde plaatsing op de 
Kwartaalkursus mogelijk te maken wordt weinig gebruik gemaakt. Slechts acht 
jongeren (15,7%) werden nog binnen de termijn van bewaring (dus ongeveer 
binnen twee weken) geschorst. Voor in totaal bijna 70% van de jongeren (36) 
geschiedt de schorsing binnen zes weken. Bijna 30% (15) zit echter (veep langer 
dan zes weken vast voorafgaand aan de Kwartaalkursus. 

De gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis was in Amsterdam aanmerke-
lijk !anger dan in Haarlem en Alkmaar: bijna 40 dagen respectievelijk ruim 21 
dagen (een statistisch significant verschil). Op het al dan niet afmaken van de 
Kwartaalkursus lijkt de duur van de voorlopige hechtenis niet al te veel uit te ma-
ken: gemiddeld bijna 33 dagen bij de jongeren die de cursus wel volgens plan af-
rondden en ruim 41 dagen bij hen die dat niet deden (geen statistisch significant 
verschil). Toch is het beeld verre van eenduidig. In Label 9 is dat te zien. 

In eerste instantie lijkt het or op dat hoe langer de voorlopige hechtenis heeft 
geduurd, hoe groter de kans is op voortijdig afbreken van de cursus. Deze stelling 
kan echter niet worden volgehouden als we kijken naar de zeven jongens die tus-
sen de 42 en 72 dagen in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht voorafgaand 
aan de Kwartaalkursus: zij maakten allemaal de cursus at. Vooralsnog kan dus op 
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grond van deze gegevens niet gezegd worden dat voorlopige hechtenis van een 
bepaai duur een optimale kans tot afmaken van de Kwartaalkursus biedt. 

Tabel 9: Duur voorlopige hechtenis en afronding cursus 

duur 	 wel afgemaakt 	niet afgemaakt 

tot 12 dagen 	 7 	87,5 	1 	12,5 
12 tot 42 dagen 	 17 	60,7 	11 	39,3 
42 tot 72 dagen 	 7 	100 	- 	- 
72 tot 102 dagen 	 - 	- 	6 	100 
meer dan 102 dagen 	 2 	100 	. 	- 	- 

totaal 

3.9 Justitiele afdoening 

Na al dan niet succesvol afronden van de Kwartaalkursus volgt uiteraard een von-
nis. Een overzicht van de definitieve afdoening is te vinden in tabel 10. 

Tabel 10: Definitieve afdoening 

afdoening 

schuldig zonder toepassing van straf 	 7 	13,7 
voorwaardelijke vrijheidsstraf 	 5 	9,8 
voorwaardelijke maatregel 	 1 	2,0 
voorwaardelijke + onvoorvraardelijke vrijheidsstraf 	 13 	25,5 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 	 25 	49,0 

totaal 

33 	64,7 	18 	35,3 

51 	100 

De voorwaardelijke straffen en de schuldigverklaringen zonder toepassing van 
straf hebben betreklcing op jongeren die de Kwartaalkursus volgens plan hebben 
afgerond. Bij de combinaties van voorwaardelijke en onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen en bij de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen gaat het zowel om jongeren 
die de Kwartaalkursus hebben afgemaalct als om jongeren die dat met hebben ge-
daan. Dat jongeren die de Kwartaalkursus succesvol afrondden, een onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf kregen, hangt samen met het feit dat de tijd die zij in voor-
lopige hechtenis hebben doorgebracht voorafgaand aan de Kwartaalkursus in het 
vonnis is verdisconteerd (als het ware is gerechtvaardigd). Het verschil tussen de 
jongeren die de Kwartaalkursus wel afmaakten en zij die dat met deden, komt 
zeer goed tot uitdrukking in de gerniddelde duur van de vrijheidsstraf na de 
Kwartaalkursus. Bij de succesvolle c-ursisten is dat uiteraard nihil, bij de `afbre-
kers' ruim 72 dagen. De duur van de vrijheidsstraf na een afgebroken cursus 
varieerde van 10 tot 161 dagen. De verschillen worden verklaard door het feit dat 
de lcinderrechters bij vonniswijzing rekening blijken te houden met de lengte van 
het verblijf op de Kwartaalkursus. 
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3.10 Meningen over delieten 

Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat we bij de Kwartaalkursus 
te maken hebben met een allesbehalve 'doorsnee jeugdige'. Het gnat om jongeren 
die veel en vaalc emstige delicten hebben gepleegd en vaak al meet malen met 
justitie in aanraidng zijn geweest. Bovendien hebben velen van hen een weinig 
voorspoedig verlopen schoolcarriere achter de rug. Vooruitlopend op hoofdstulc 5 
kunnen we hier alvast vermelden dat de 'gemiddelde' cursist zich ook onder-
scheidt van de meeste andere jeugdigen die met justitie in aanralcing komen. De 
bezoekers van de Kwartaalkursus kunnen gerekend worden tot de groep 'zware 
jeugddelinquenten'. Dat her om een bijzondere groep gaat, wordt op nog een an-
dere manier duidelijk. Tijdens het interview is aan de jongeren gevraagd een oor-
deel Le geven over een aantal delicten in termen van 'erg' (kan niet, kun je niet 
maken), 'hangt ervan (onder bepaalde omstandigheden kan het we!, ben je er 
wel toe `gedwongen) en 'Met erg' (geen moeite mee). Dezelfde vragen zijn in het 
najaar van 19843 voorgelegd aan een representatieve steekproef van Nederlanclse 
jongens in een in opdracht van her WODC door het Bureau Burke/Interview 
gehouden enquete. En hoewel de uitspralcen van de jeugdigen verder geen enkele 
voorspellende waarde hebben waar het het eventueel plegen van deze delicten 
betreft, bieden zij de mogelijkheid verschillende groepen jeugdigen met elkaar te 
vergelijken waar her gnat om een zekere morele oordeelsvonning. In tabel 11 is 
te zien dat de Kwartaalkursus-jongeren bij een aantal delicten er geheel andere 
ideeen op nahouden dan 'doorsnee' jongeren. 

Aileen over verkrachting en brandstichting lijken 'doorsnee' jongeren en Kwar-
taalkursus-bezoekers het met elkaar eens te zijn: een grote meerderheid vindt dat 
dat Met kan. Bij de overige delicten verschillen de meningen vaalc aanziertlijk. In 
grote lijnen komt het crop neer dat de Kwartaalkursus-bezoekers aanzienlijk min-
der vaak afwijzend staan tegenover bepaalde delicten en er (derhalve) aanzienlijk 
minder problemen mee hebben dan de 'doorsnee' jongeren. Oat geldt zowel voor 
delicten waarbij sprake is van (dreiging met) geweld als voor vermogensdelicten. 
Met andere woorden, delictgedrag lijkt voor de Kwartaalkursus-bezoekers accep-
tabeler (en waarschijnlijk ook 'gewoner') dan voor de 'doorsnee' jeugdige. Ver-
meldenswaard is dat de Kwartaalkursus-bezoekers die de cursus Met hebben afge-
maakt, 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. 

Hoewel deze uitspraken, her zij nog eens herhaald, geen enkele zeggingskracht 
hebben ten aanzien van het daactwerkelijk plegen van genoemde delicten, lijkt her 
desondanlcs niet al te gewaagd te veronderstellen dat voor de Kwartaalkursus-jon-
geren de drempels voor het plegen van bepaalde delicten lager zijn dan voor de 
'doorsnee' jongeren en voor sommige cursisten weer lager dan voor andere cur-
sisten. 
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Tabel 117 Mening over delicten (in %) 

delict 	 oordeel 	respondentgrDep 
Nederlandse jeugd• 	Kwartaalkursus•• 

vechtpartijen 	erg 	 33,1 	 10,0 
hangt ervan af 	 50,8 	 64,0 
niet erg 	 16,1 	 26,0 

heling 	 erg 	 43,3 	 12,2 
hangt ervan af 	 36,8 	 16,3 
niet erg 	 19,4 	 71,4 

bedreiging 	erg 	 81,8 	 50,0 
hangt erran af 	 15,7 	 32,0 
niet erg 	 2,5 	 18,0 

verkrachting 	erg 	 94,2 	 94,0 
hangt ervan af 	 5,4 	 6,0 
niet erg 	 0,4 	 - 

winkeldiefstal 	erg 	 52,1 	 14,0 
hangt ervan af 	 33,5 	 12,0 
nict erg 	 14,5 	 74,0 

inbraak ••• 	erg 	 81,8 	 26,0 
hangt ervan af 	 14,7 	 22,0 
niet erg 	 3,5 	 52,0 

beroving 	erg 	 88,4 	 58,0 
hangt ervan af 	 7,9 	 18,0 
niet erg 	 3,7 	 24,0 

overval 	erg 	 83,5 	 52,0 
hangt ervan af 	 12,0 	 12,0 
niet erg 	 4,5 	 36,0 

diefstal vertoer- 	erg 	 85,7 	 20,0  
middel"•• 	hangt ervan af 	 11,6 	 12,0 

niet erg 	 2,7 	 68,0 
drughandel 	erg 	 89,3 	 50,0 

hangt erran af 	 7,9 	 12,0 
niet erg 	 2,9 	 38,0 

wapenbezit 	erg 	 39,7 	 30,0  
hangt ervan af 	 41,3 	 24,0 
niet erg 	 19,0 	 46,0 

brandstichting 	erg 	 70,7 	 74,0 
hangt ervan af 	 22,7 	 16,0 
niet erg 	 6,6 	 10,0 

vernieling 	erg 	 61,2 	 56,0 
hangt ervan af 	 32,6 	 20,0 
niet erg 	 5,8 	 24,0 

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

•• N=50 (66n cursist heeft zich niet over heling uitgesproken). 
• e• Voor wat betreft de Nederlandse jeugd een samenvoeging van 'inbraak in woning' en 

inbraak in bedrijr. 
•••• Voor wat betreft de Nederiandse jeugd een samenvoeging van `diefstal van (brom-) 

fiets' en `diefstal van auto'. 
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3.11 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn 51 jongeren beschreven die tussen november 1986 en juli 
1988 op de Kwartaalkursus arriveerden. De belangrijkste kenmerken worden bier 
nog eens kort samengevat. 

3.11.1 Persoonlijke achtergrond 

De gerniddelde leeftijd van de jongeren bedraagt 17 jaar en 3 maanden. In bijna 
de helft (47%) van de gevallen gaat het om autochtone jongeren. Onder de al-
lochtone jongeren wordt de grootste groep gevormd door Surinaamse of Antil-
liaanse jongeren (57% van de totale groep cursisten), gevolgd door de Marok-
kaanse jongeren (14% van de totale groep). Bij aanvang van de Kwartaallcursus 
blijken vrijwel alle jongeren (87%) (nog) thuis te wonen. Meer dan de helft 
(57%) van de jongeren gaat niet naar school en heeft geen weric. De overigen 
gaan naar school (29%) of hebben een baan (14%). Twee derde van de jongeren 
geeft aan regelmatig alcohol te drinken en ruin de helft gebrulla regelmatig 
(voomamelijk soft)drugs. 

3.11.2 Justitiele achtergrond 

De meeste cursisten (86%) zijn al een of nicer malen met justitie in aaruaking 
geweest. Bij 41% van de jongeren gaat het om ten minste vier eerdere contacten. 
Bijna de helft van de jongeren (49%) heeft in een eerder stadium al eens een 
vrijheidsstraf ondergaan. Meer dan een kwart van de jongeren (27%) staat onder 
een maatregel van kinderbeschenning. 

3.11.3 Delictachtergrond 

Vrijwel alle jongeren (94%) hebben zich naar eigen zeggen in het jaar vooraf-
gaand aan de Kwartaalkursus aan twee of meer typen delicten schuldig gemaakt. 
Ten minste de helft van de jongeren heeft meegedaan aan vechtpanijen, inbraken 
gepleegd, vervoermiddelen gestolen en verboden wapens in zijn bezit (gehad). 
Gemiddeld pleegden de jongeren ongeveer 40 delicten in dat jaar (minimaal een 
delict en maximaal elf delicten). De gemiddelde buit bedroeg naar schatting 
15.000 gulden (minimaal 100 en maximaal 45.000 gulden). In vergelijking met een 
representatieve steekproef uit de Nederlandse jeugd tonen de cursisten zich over 
het algemeen minder afvrijzend ten aanzien van een aantal delicten. Zij hebben 
daar als het ware minder moeite mee. 

3.11.4 Voorlopige hechtenis 

Ruin de helft van de jongeren (55%) heeft tussen de 12 en 42 dagen in voorlopi-
ge hechtenis gezeten alvorins zij een aanvang maakten met de Kwartaalkursus. 
Ruin 29% zat langer dan 42 dagen vast. 
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3.11.5 Afmaken cursus 

Ruim een derde van de jongeren heeft de cursus niet afgemaalct. In de helft van 
de gevallen was dit het gevolg van herhaald verzuim of te laat komen. Zeven jon-
geren zijn opgepakt wegen het plegen van een (nieuw) delict tijdens de Kwar-
taallcursus. 

3.11.6 Vergehiking arrondissementen 

De twee belangrijkste verschillen tussen enerzijds het arrondissement Amsterdam 
en anderzijds de arrondissementen Haarlem en Alkmaar hebben betreldcing op 
de delictachtergrond van de jongeren en de gemiddelde duur van de voorlopige 
hechtenis voorafgaand aan de Kwartaalkursus. Wat dit laatste betreft, bedroeg 
deze in Haarlem 21 dagen en in Amsterdam 40 dagen. 

De Amsterdamse jongeren plegen over het algemeen ernstiger delicten, die 
gepaard gaan met meer schade en waarbij, in vergelijking met de Haarlemse en 
Alkmaarse jongeren, vaker geweld bij wordt gebrufict. 

3.11.7 Vergekking wel en niet afmaken cursus 

Jongeren die de cursus met afmaken, onderscheiden zich van hen die het wel 
doen vooral op de volgende punten: 
—zij plegen gemiddeld meer delicten (54 tegen 31); 
—zij brengen meer schade teweeg (geschatte gemiddelde buit 21.000 tegen 11.000 

gulden). 

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat jongeren met veel eerdere justitiecontacten de 
cursus minder gemalckelijk afmaken, alsmede Marokkaanse jongeren. 
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4 Het functioneren van de cursisten tijdens de 
Khartaalkursus 

4.1 Onderzoeksvraag 

Alle onderdelen van de Kwartaalkursus zijn gericht op het vergroten van de so-
ciale competentie bij de cursisten. Vanuit dit uitgangspunt redenerend werd er bij 
aanvang van het experiment voor gekozen om het functioneren van de cursisten 
tijdens de Kwartaalkursus te analyseren. Na de start van het project werd de on-
derzoeksvraag nader gespecificeerd; ze luidde: Weemt de sociale competentie van 
de jongeren toe ujdens hun verbhjf in de Kwartaallairsus?' 

Op de afdeling GTP is het begrip sociale competentie gedurende de laatste 
jaren nader uitgewerkt. Slot definieerde het begrip sociale competentie als volgt: 
'De mate waarin iemands gedrug tijdens taken die deel uitmalcen van zijn alledaagse 
contact met de samenleving, air adequaat wordt beoordeeld' (1988, p. 23). 

De beoordeling geschiedt door de persoon zelf of door belangrijke derden. So-
dale competentie is op te vatten als een evemvicht tussen taken en vaardigheden. 
Vaardigheden zijn taak-specifieke gedragsrepertoires. Taken zijn opgaven waar-
voor een persoon komt te staan in zijn alledaagse contact met de samenleving. 
Taken kunnen op een elementair niveau gedefinieerd worden of op een meer 
complex niveau. Een voordeel van het begrip sociale competentie ligt in het feit 
dat het kan stimuleren tot het denken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Onder 
de taken waar een jongere in zijn alledaagse contact met de samenleving mee te 
maken krijgt, kunnen immers ook de zogenaamde ontwikkelingstaken begepen 
worden. Onder ontwikkelingstaken vallen: het leggen van contacten met leeftijd-
genoten, het eigen maken van kennis en vaardigheden om je zonder hulp van vol-
wassenen in de naaste omgeving te bewegen, e.d. 

Achteraf geredeneerd was de onderzoeksvraag met betrekking tot het functio-
neren van de cursisten in het onderzoeksvoorstel te vaag geformuleerd. De on-
derzoekers hadden op basis van hun ervaring met onderzoek in residentiele 
settingen de verwachting dat het gedrag van de Kwartaalkursisten verbetering zou 
tonen. Een kwartaal leek wel een korte periode maar het GT1-onderzoek (Slot 
e.a., 1981) had geleerd dat de meeste veranderingen bij jongeren in een tehuis 
tijdens de eerste zes maanden van hun verblijf plaatsvonden. Drie maanden was 
natuurlijk korter, maar leek toch een realistisch uitgangspunt. 

Afgezien van de vraag of gedragsveranderingen binnen zo'n korte periode 
meetbaar zouden zijn, lag er de vraag ten aanzien van welke gedragingen verbe-
teringen verwacht werden. In termen van sociale competentie: voor welke taken 
worden jongeren in een Kwartaallcursus geplaatst, welke vaardigheden horen 
daarbij en ten aanzien van welke taalcvaardigheidcombinaties, valt verbetering te 
verwacht en? 

• 
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In het onderzoeksvoorstel werd hierover niet gesproken. Dat kon ook niet, omdat 
het fenomeen Kwartaallcursus tot dusver onbekend was. De onderzoekers zijn bij 
de verdere werlting van de onderzoeksvraag betreffende het functioneren van de 
jongeren uitgegaan van hun ervaringen in residentieel effectonderzoek. Achteraf 
gezien is dit een minder geluklcige benadering geweest. Een dagprogramma van 
drie maanden is geen (kort) residentieel progranuna. 

42 Nadere uitwerking van de onderzoeksvraag 

Zoals in de vorige paragraaf werd vermeld, is de ondettoeksvraag nader gebcpli-
citeerd met behulp van instrumenten die hun bruikbaarheid in residentiele set-
tings hebben bewezen: de Inrichtings Aanpassingscriteria (AC) van Brinkman en 
Kars (1972) en Mesman Schulz (1977) en de Sociale Vaardigheidsschaal 
(SOCVAR), een instrument uit het Groningse Residentieel Gedragstherapeutisch 
Behandelingsprograrnma-onderzoek (RGB-project) (Kok, MenIcehorst en Naayer, 
1987). Als aanvulling daarop werd gekozen voor een analyse van de voortgangs-
verslagen welke door de Kvrartaallcursus-trainers gemaakt worden en een inciden-
tenanalyse, waarbij het aantal en de inhoud van de incidenten welke zich tijdens 
het experiment zouden voordoen, geanalyseerd worden. 

4.2.1 De Aanpassingscriteria (AC) 

De AC werden opgesteld in het kader van het Aanpassing en Predictie van Aan-
passing-onderzoek (AEPRA-onderzoek), dat gericht was op het ontwikkelen van 
predictie-instrumenten met betreklcing tot het toekomstig functioneren van jonge-
ren thuis of in een tehuis. Tal van items waarin naar het funttioneren van jon-
gens werd gevraagd, werden gereduceerd tot de zogenaamde Aanpassingscriteria. 
In her Kwartaallcursus-onderzoek werden vier AC gebruilct: 
—AC2: overall aanpassing; 
—AC3: kwaliteit van relaties met andere cursisten; 
—AC4: vergrijpen binnenshuis; 
—ACS: exteme delicten. 

De criteria werden in de zogenaamde Wragenlijst Functioneren Tijdens 
Kwartaalkursus' ondergebracht. De lijst werd door de groepstrainer ingevuld bij 
het begin en het einde van her verblijf in de Kwartaalkursus. 

4.2.2 De SOCVAR 

De SOCVAR is ill 1986 in Groningen door onderzoekers werlczaam in het RGB-
project ontwilckeld, ten einde de ontwildceting van sociale vaardigheden van pro-
bleemjongeren in residentiele setting te meten. De lijst bestaat uit 68 items, ver-
deeld over tien categorieen vaardigheden. Op grond van een eerste analyse door 
genoemde onderzoekers (augustus 1986) hebben de Kwartaalkursus-onderzoekers 
voor eigen gebrua de meest gesclulte en de meest betrouwbare (in de zin van 
homogene) subschalen geselecteerd: 
—HUISR: naleven van de huisregels (a =81); 
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—COMMVAR: communicatievaardigheden (a =87); 
- zelfbepalingsvaardigheden (a =71). 

De lijst bestaat uit 23 items en wordt voor ieder jongere aan het begin en aan het 
einde van de Kwartaalkursus door de goepstrainer ingevuld. 

43 Resultaten 

Van 50 cursisten zijn begin- en eindmetingen beschikbaar met betrekking tot de 
vier AC en de drie SOCVAR-variabelen. 

4.3.1 Een vergehjking van begin- en eindmetingen met betrekking tot AC2 
t/m ACS en SOCVAR 

Figuur 1 bevat de begin- en eindmetingen met betrekking tot AC2, AC3, AC4 en 
AC5. Het eerste wat opvalt, is het feit dat de groepstrainers geen verbetering 
lijken te constateren; de AC-scores zijn bij de tweede meting zelfs minder gunstig 
in vergelijking met de beginmeting. 

Figuur 2 bevat de begin- en eindmetingen met betrekking tot HUISR, 
COMM VAR en ZELF, uit de SOCVAR. Hier zien we een iets gunstiger beeld 
in vergelijking met de vier AC: de verschuivingen zowel die in gunstige zin (corn-
municatievaardigheden) als die in ongunstige zin (huisregels en zelfbepaling) zijn 
minimaal. 

Figuur 1: Pre-en postmetingen AC 
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Figuur 2: Pre- en postmetingcn SOCVA-R 
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Figuur 3a: Afmakers: pre- en postmetingen AC 
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Vervolgens is een onderscheid gemaalct tussen cursisten die de Kwartaalkursus 
hebben afgemaakt (n=35) en zij die de Kwartaalkursus voortijdig hebben beein-
digd: de latlakers' (n=15). Figuur 3 en 4 laten zien dat er bij de afhakers sprake 
is van een aanmerkelijke verslechtering op de vier AC, terwill dat voor de afma-
kers in veel mindere mate geldt. Bij de SOCVAR-variabelen zijn de verschuivin-
gen nog steeds minimaal. Wel geldt dat het bij de afhakers om negatieve ver-
schuivingen gaat, tenvijl er bij de afmakers bij twee van de drie variabelen spralce 
is van positieve verschuivingen. 
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Figuur 4a: Afbakers: pre- en postmetingen AC 



Figuur 4b: /Makers: pit- en postmetingcn SOCVAR 
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4.3.2 De resuhaten nader beschouwd 

De beoordeling van de Kwartaalkursus-jongeren op de AC levert een onverwacht 
beeld op. Ten einde meer zicht te krijgen op de betekenis van de onderzoeks-
gegevens zoals die in de vorige paragraaf beschreven werden, is een vergelijking 
gemaakt met AC-beoordelingen zoals die in eerdere GT-onderzoeken hebben 
plaatsgevonden bij andere populaties. 

In figuur 5 staan per AC de gemiddelde begirunetingen van een groep FtijIcs-
inrichting-jongens (RI), van een groep Kursushuisbewoners (K11) 1°, van de Kwar-
taalkursus-afmakers (Kit+) en van de Kwartaalkursus-afhakers (KK-). De RI en 
KB data zijn afkomstig uit het GT3 en GT5 onderzoek (Slot, 1988). 

to 
Kursushuis: ten kleinschalig behandelingshuis voor jongeren met cmstige psychosociale 
problematiek, waaronder antisociaal gedrag. 
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Figuur 5: AC premetingen; gestandaardiseerd 
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Het valt op dat de Kwartaalkursus-jongeren bij aanvang het gunstigst beoordeeld 
worden. Dit is merkwaardig. Uit de delictgegevens van de desbetreffende Kursus-
huis- en Rijksinrichting-jongeren (vgl. Slot, 1988) valt namelijk af te leiden dat de 
Kwartaalkursus-jongeren — wat betreft delicten — zeker vergelijkbaar zijn met 
eerstgenoemde jongeren. In ieder geval is het met aannemelijk dat de deelnemers 
aan de Kwartaalkursus minder problematisch zijn dan de Kursushuis- en RijIcs-
inrichting jongeren, tenvijl de lagere beoordeling op de AC dit wel suggereert. 
We achten het met uitgesloten dat de Kwartaalkursus-jongeren te gunstig zijn 
beoordeeld bij de beginmeting. Het uitblijven van verbetering en zelfs een achter-
uitgang is dan heel logisch. • 

De vraag is nu hoe een dergelijke beoordeling zou hebben kunnen plaatsvin-
den. Een verklaring kan liggen in een onbetrouwbare beoordeling — dat wil zeg-
gen systematisch te rooskleurig — van het gedrag van de Kwartaallcursus-jongeren 
door de groepstrainers. Een tweede verklaring betreft het gedrag van de Kwar-
taalkursus-jongeren bij aanvang van de cursus. Wellicht is het gedrag wel op een 
betrouwbare manier beoordeeld, maar is er, vanwege het justitiele kader van de 
cursus inclusief 'de stok achter de deur' dat afhaken leidt tot hechtenis, sprake 
van een tendens bij de jongeren om zich bij aanvang zeer voorzichtig op te stel-
len. Een derde verklaring betreft het feit dat de groepstrainers hun Kwartaalkur-
sus-jongeren slechts 6 tot 8 uur per dag kunnen observeren. In een residentiele 
setting — waar de AC en de SOC VAR voor ontwildceld waren — heeft de leiding 
24 uur zicht op de jongeren. Wellicht komt de Kwartaalkursus-groepstrainer tot 
een gunstige beoordeling door de geringe informatie die hij/zij over de jongere 
heeft. Zo redenerend is ook een achteruitgang te verklaren: tijdens de cursus 
krijgt de goepstrainer meer zicht op het gedrag van de jongere tijdens de overige 
16 uur, hetgeen in sorrunige gevallen tot een lcritischer beoordeling van de vaar-
digheden van de desbetreffende jongere zal leiden. 
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4.4 Discussie 

4.4.1 De afhakers 

Het onderzoek leert dat jongeren die de Kwanaalkursus voonijdig verlaten, zich 
onderscheiden van hen die de cursus afmaken. Eerstgenoemden tonen een evi-
dence achteruitgang tijdens het verblijf. Deze verslechtering had betrekking op 
AC2: de 'overall aanpassing' en AC5 'exteme delicten'. Het laatste hoeft niet te 
verbazen. Bij een derde van de afhakers vormden de exteme delicten immers de 
directe aanleiding voor het beeindigen van de cursus. Bij dit alles moet warden 
bedacht dat bij de afhakers de nveede beoordeling plaatsvond nadat zij hun deel-
name voortijdig beeindigd hadden. Wellicht is de leiding bij hun invulling van de 
AC en de SOC VAR beinvloed door de wetenschap dat het om een afhaker ging. 

De cijfers laten ook zien dat er nauwelijks onderscheid is tussen afhakers en af-
makers bij de eerste beoordeling. Met andere woorden: de afhakers vallen gedu-
rende de eerste weken van hun deelname aan de Kwartaalkursus niet op door 
extra problematisch gedrag of een geringere sociale competentie. 

4.4.2 Vooluitgang enterugval in het functioneren van de jongeren tijdens 
hun deelname in het dagprogramma 

De resultaten van het onderzoek roepen de vraag op in hoeverre het functione-
ren van de jongeren tijdens hun verblijf gezien kan worden als een afspiegeling 
van de effecten van de cursus. Betekent stilstand of terugval gedurende het ver-
blijf dat de deelname geen positief effect heeft gehad, en omgekeerd: kan er 
slechts van een positief effect gesproken worden als het functioneren van de jon-
geren tijdens de Kwartaalkursus verbetert? 

hit onderzoek in residentiele settings weten we dat het bier om een gecompli-
ceerd probleem gaat. Van der Hooft en Mesman Schultz (1981) vonden in een 
onderzoek betreffende 660 jongens welke in het kader van jeugd-TBR en Bijzon-
dere Behandeling in een tehuis verbleven, dat het oordeel van de behandelende 
groepsleiding over het functioneren van de jongeren tijdens hun verblijf in het te-
huis geen voorspellende waarde had ten aanzien van de post-residentiele effecten 
van de behandeling. Opvallend genoeg bleek de groepsleidirtg wel in staat tot een 
oordeel met predictieve waarde als hen gevraagd werd in te schatten hoe de jon-
gere zou functioneren na vertrek uit het tehuis. Kennelijk is het gedrag van een 
jongere tijdens het verblijf in een tehuis, en met name de beleving van dit gedrag 
door de groepsleiding, geen betrouwbare predictor met betreldcing tot het func-
tioneren na venrek uit het tehuis. In het GT3-onderzoek (Slot ea., 1980) Meek 
hetzelfde. De eerste beoordeling van Rijksinrichtingbewoners met behulp van 
AC2 t/m AC6 (deels dezelfde die in het Kwartaalkursus-onderzoek zijn gebruikt) 
bleek nauwelijks te verschillen van de laatste beoordeling, vlak voor het vertrek. 14  

14  De tussenliggende beoordelingcn waren anvankclijk gunstig, mast daalden na een half 
jaar weer aanzienlijk; vaak zelfs tot het aanvangsniveau of lager (vgl• Slot, 1988). 
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Op het eerste gezicht waren de jongeren dus met vooruitgegaan. Dit werd echter 
weersprnken door significante, positieve follow-up-effecten. 

Het aat hier met slechts om de vraag in hoeverre een gedrag op een bepaald 
tijdstip indicatief is voor soortgelijk gedrag op een later tijdstip, maar ook om de 
vraag in hoeverre een beoordeling door de ene informant (groepsleiding, trainers 
Kwartaalkursus) overeenkomt met het oordeel van andere informanten. Meijer 
en Veerman (1989) vinden bijvoorbeeld dat het oordeel van de groepsleiding 
over het functioneren van kinderen in een jeugdpsychiatrische ldiniek met over-
eenkomt met dat van de ouders. Laatstgenoemden oordelen veel positiever. 

Bovenstaande opmerkingen gelden voor residentiele behandeling, waarbij de 
groepsleiding in staat is om gedurende een heel etmaal het gedrag van de bewo-
ners te observeren. Dit levert veel mogelijkheden om een indruk te krijgen van 
de sociale competentie van de jongere, daar immers een belangrijk deel van de 
taken waar de jongeren voor staan in hun dagelijks leven, in de dagelijkse routine 
van het tehuis aan bod komen. (Uitgaande van goed opgezette tehuizen/Idinie-
ken met een dagelijkse routine die voldoende prikkels tot ontwikkeling en leren 
omvat.) In een dagprograrruna komen echter tal van taken waar jongeren in hun 
dagelijks leven voor staan, met aan bod: we zien de jongens en meisjes met om-
gaan met ouders, we zien hen met in riskante situaties met leeftijdsgenoten die 
uitnodigen tot antisociaal gedrag e.d. Dit kan leiden tot een inaccurate inschat-
ting van de sociale competentie. Zoals in paragraaf 4.3.2. reeds werd gesteld, 
achten we het mogelijk dat dit verschijnsel ook in het Kwartaalkursus-onderzoek 
heeft plaatsgevonden. 

De conclusie luidt dat we in onvoldoende mate zicht hebben kunnen krijgen op 
de ontwikkeling van de sociale competentie van de Kwartaalkursus-participanten 
tijdens de cursus. Contacten met andere dagprogramrna's voor jongeren met ern-
stige psychosociale problematiek, zoals het PPIA te Amsterdam, Merhaba in Rot-
terdam en het SKK-dagprogramma in Den Haag, hebben geleerd dat men ook 
daar zoekt naar een goede wijze van procesevaluatie. In toekomstige onderzoeks-
projecten zal dit aspect mime aandacht moeten krijgen. 

4.4.3 Proceseffecten in relatie tot de inhoud en uitvoering van het dagpro-
gramma 

In de vorige paragraaf werden de moeilijkheden rond het meten van sociale com-
petentie op een dagprogramma en de vraag in hoeverre gedragsbeoordelingen 
door de leiding een accurate weerspiegeling zijn van de effecten van het pro-
gramma benaderd vanuit een onderzoekstechnische optiek. Er is echter meer. 
Het feit dat de trainers onvoldoende zicht hebben op de sociale competentie van 
de cursisten en weinig vorderingen bij hen waarnemen, kan van invloed zijn op 
de wijze waarop zij de cursus uitvoeren. Trainers die verwachten dat cursisten 
merkbaar verbeteren tijdens hun verblijf in de Kwartaalkursus, kunnen teleurge-
steld raken en daardoor minder dynannsch het programma gaan uitvoeren, wan-
neer het gedrag van de cursisten op sommige aspecten moeilijker wordt. Om te 
voorkomen dat dit laatste gebeurt, dienen de onderdelen van de sociale compe- 
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tentie die aan de orde zijn in de Kwartaalkursus, nader getzpliciteerd te wocden. 
De Aanpassingscriteria en de SOCVAR-onderdelen hebben als nadeel dat ze te 
globaal zijn. 

Bij een nadere uitwerlcing van de sociate-competentie-aspecten kan het taalc-
vaardigheid model behulpzaarn zijn (vgl. paragraaf 4.1). Duidelijk moet worden 
voor welke taken een jongere komt te staan bij het doorlopen van de Kwartaal-
kursus. Voor de begeleiding van eta dagprogramma zoals de Kwartaalkursus be-
tekent dit dat de leerdoelen voor iedere cursist en de taken zoals die voortvloeien 
uit de deelname aan het programma, iedereen duidelijk voor ogen dient te staan. 
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5 De doelgroep bereikt? 

Volgens de oorspronkelijke uitgangspunten is de Kwartaalkursus een alternatief 
voor (voorlopige) hechtenis. Dat betekent dat de Kwartaalkursus uitsluitend 
bedoeld is voor die jeugdigen die, ware de Kwartaalkursus er met geweest, enige 
tijd in hechtenis zouden zijn genomen. Een belangrijke vraag voor het onderzoek 
(effectevaluatie) luidt dan ook: vormen de jongeren die de Kwartaalkursus bezoe-
ken de groep waarvoor de Kwartaalkursus in eerste instantie is opgezet? De 
vraag kan ook anders worden gesteld: verwijzen de kinderrechters de juiste groep 
jeugdige delinquenten? 

Voor de beantwoording van deze onderzoeksvraag is het JIS (Jongeren Infor-
matie Systeem) opgezet. Door middel van het JIS is informatie verzameld over 
alle jeugdigen die in de periode september 1986 tot augustus 1988 in de arrondis-
sementen Amsterdam en Haarlem met justitie in aanralcing zijn gekomen. Het 
JIS omvat gegevens met betrekking tot de persoon van de jeugdige, de gepleegde 
delicten, het justitieel verleden en de strafrechtelijke afdoening (zie bijlage 3 voor 
het registratieformulier). Op basis van deze gegevens kunnen jeugdigen met ver-
schillende strafrechtelijke afdoeningen met elkaar vergeleken worden. Bezoekers 
van de Kwartaallcursus kunnen vergeleken worden met jongeren van wie de zaak 
door justitie is geseponeerd, met jongeren die een boete hebben gekregen en met 
jongeren die een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben op-
gelegd gekregen. Willen we kunnen concluderen dat de Kwartaalkursus de juiste 
groep jongeren in huis heeft gekregen, dan moet de groep cursisten derhalve op 
een aantal kenmerken overeenkomen met jongeren die een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf hebben gekregen en verschillen van jongeren van wie de zaak op 
een andere wijze is afgedaan. 

In het navolgende wordt een aantal vergelijkingen gepresenteerd. Aangezien in 
het arrondissement Alkmaar het JIS niet functioneert, zijn de Allunaarse jongens 
die de Kwartaalkursus hebben bezocht, buiten beschouwing gebleven. Dat houdt 
in dat niet beoordeeld kan worden of vanuit het arrondissement Alkmaar de 
`juiste' jeugdigen naar de Kwartaalkursus zijn gestuurd. De analyse beperkt zich 
tot Amsterdam en Haarlem. 

Ten behoeve van de vergelijlcing zijn zogenoemde ernstscores berekend. Deze 
ernstscores zijn samengesteld op basis van delictgegevens (aard van het delict, 
aantal gepleegde delicten, toegebrachte schade en letsel), justitieel verleden en de 
zwaarste afdoening in het verleden. 14  De keuze voor deze gegevens is gebaseerd 
op de veronderstelling dat zij een rol spelen bij de beslissing tot al dan met ver- 

14 De wijze waarop de scores zijn samengesteld, staat beschreven in bijlage 3. 
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volgen en, indien er is vervolgd, bij de uiteindelijke afdoening van de zaak door 
de lcinderrechter. De score 'an sich' zegt niet zo veel, het gaat om de verschillen 
die naar voren komen bij vergelijking tussen verschillende groepen delinquenten. 
We Icijken eerst naar het arrondissement Amsterdam en vervolgens naar het 
arrondissement Haarlem. 

5.1 Amsterdam 

In het arrondissement Amsterdam zijn in de periode september 1986 tot augustus 
1988 4864 processen-verbaal van strafrechtelijk rninderjarigen ingeschreven. Het 
navolgende handelt over 3556 jongeren, voor wie emstscores zijn berekend. 15  De 
volgende zaken zijn buiten beschouwing gelaten: 608 (recente) zaken waarvan 
nog geen dossiers zijn ingezien, 59 zaken waarvan de beslissing van de officier 
van justitie over al dan niet vervolgen nog niet bekend was, 500 technische sepots 
en 141 zaken waarbij de afdoening door de lcinderrechter nog niet bekend was. In 
tabel 12 is te zien op welke wijze de 3.556 zaken zijn afgedaan. 

Tabel 12: Afdoening zaken Amsterdam 

afdocning 

sepot 	 1385 	38,9 
transactie 	 215 	 6,0 
voeging 	 790 	22,2 
schuldig zonder straf 	 126 	 3,5 
berisping 	 21 	 0,6 
onvoonvaardelijke boete 	 214 	 6,0 
voorivaardclijke vrijheidsstraf 	 270 	 7,6 
onvoorrvaardelijke vrijheidsstraf 	 427 	12,0 
maatregel 	 3 	 0,1 
vrijspraak 	 55 	 1,5 
overige 	 50 	 1,4 

totaal 

De gemiddelde emstscore voor alle zaken bedraagt 13,37 (scl =4,32). De gemid-
delde ernstscores voor de verschillende afdoeningsvormen wijken hiervan soms 
sterk af. In tabel 13 wordt dat duidelijk. 

15 Het gnat bier om het aantal ingeschmren zaken en niet om het aantal jongeren. Een 
groat aantal jongeren is in die periode meer dan ccns met justitie in aanraking geko-
men, elk justitieeel contact (elk proces-verbaal) resultcert echter in ten aparte zaak en 
krijgt een eigen parketnummer. Het aantal jogncren (individucn) is in werkelijkheid dus 
kleiner. 
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Tabel 13: ,Ernstscores naar afdoening in Amsterdam 

sepot 	 11,37 	3,76 
transactie 	 11,00 	3,27 
voeging 	 14,52 	3,87 
schuldig zonder straf 	 14,62 	4,40 
berisping 	 12,90 	3,57 
onvoonvaardelijke boete 	 13,81 	4,24 
voorvraardelijke vrijheidsstraf 	 15,30 	3,46 
onvoomardclijke vrijhcidsstraf 	 17,22 	3,81 
maatregel 	 17,33 	2,52 
overige 	 12,48 	3,49 
vrijspraak 	 13,49 	3,92 

Tabel 13 laat een beeld zien van een toenemende ernstscore naarmate de afdoe-
ning zwaarder wordt. De verhoudingsgewijs hoge score bij 'schuldig zonder toe-
passing van straf wordt verklaard door het feit dat in het arrondissement Am-
sterdam deze afdoening nogal eens wordt gehanteerd nadat geheel volgens plan 
een alternatieve sanctie is uitgevoerd. De alternatieve sancties worden in de regel 
niet bij de lichtste zaken toegepast. De relatief lage score bij `overige' hangt 
onder meer samen met het feit dat de voorwaardelijke boetes, een tamelijk lichte 
afdoening, tot deze categoric zijn gerekend. Worden bij ernstscores voor de 
afdoeningen door de kinderrechter tevens de gevoegde zaken verdisconteerd, dan 
worden deze (uiteraard) hoger (zie tabel 14), ook al blijkt dat niet direct uit de 
gemiddelde ernstscore voor alle zaken: 13,99 (sd =5,11). 

Tabel 14: Ernstscores Amsterdam (incl. voegingen) 

afdoening 

ernstscore 	sd 

ernstscore 	sd 

schuldig zonder straf 	 15,87 	5,18 
berisping 	 13,52 	3,44 
onvoorwaardelijke boete 	 15,07 	5,08 
voorwaardelijke vrijheidsstraf 	 17,41 	4,80 
onvoorvraardelijke vrijheidsstraf 	 19,82 	5,29 
maatregel 	 20,33 	4,62 
overige 	 13,32 	4,32 
vrijspraak 	 14,04 	4,38 

De gemiddelde ernstscore voor de Kwartaalkursus-bezoekers uit het arrondisse-
ment Amsterdam bedraagt 19,07 (sd =3,76) en met verrekening voegingen 22,80 
(sd =5,08). Op grond van deze score mogen we aannemen dat deze groep jonge-
ren tot de `zwaarste' groep behoort in het arrondissement Amsterdam. De ernst-
scores van de Kwartaallcursus-jongeren komen nog het meest overeen met die 
van de jongeren die een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben gekregen. We 
dienen ons daarbij overigens te realiseren dat de Kwartaallcursus-groep deel uit-
maakt van de groep onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in de tabellen 13 en 14. 
Dat de gemiddelde scores van de Kwartaalkursus-jongeren zelfs hoger zijn dan 
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die van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, hangt waarschijnlijk samen met 
het felt dat bij deze afdoeningscategorie ook de zeer korte vrijheidsstraffen zijn 
inbegrepen (de wat lichtere zaken derhalve). Voor wat betreft het arrondissement 
Amsterdam kunnen we daarom de conclusie trekken dat, waar het gaat om de 
venvijzing van jongeren naar de Kwartaalkursus, de juiste groep gekozen wordt. 
Het zijn de jongeren die, gezien aard, ernst en frequentie van de door hen ge-
pleegde delicten, toegebrachte schade en eventueel persoonlijk letsel en hun justi-
tieel verleden, een grote kans liepen een (langere) onvoonvaardelijke vrijheids-
straf opgelegd te krijgen. Zij onderscheiden zich duidelijk van de jon,geren van 
wie de zaalc is geseponeerd of getransigeerd, dan wel met een berisping, boete of 
voonvaardelijke vrijheidsstraf is afgedaan. 

De aangekondigde wijziging in de bantering van de minimum grenzen bij ver-
wijzing naar de Kwartaalkursus door de Amsterdamse kinderrechters (zie Inlei-
ding) zien we weerspiegeld in de emstscores. De gemiddelde emstscore (inclusief 
voegingen) voor de jongeren die in 1986 en 1987 op de Kwartaallcursus terecht-
kwamen, bedroeg 23,5. Daarna, in 1988, ging de score omlaag: 19,8. Dat vrijst 
weliswaar op een minder 1z:ware' groep, maar het is nog altijd een groep die 
vergelijkbaar is met de groep `onvoonvaardelijke vrijheidsstraffen'. Overigens, een 
'uiteenrafeling' van de emstscores maalct duidelijk dat bij het gewijzigde verwij-
zingsbeleid vooral is gelet op het justitieel verleden van de betrokken jongeren. 
Wanneer de factor lustitieel verleden' uit de emstscore wordt weggelaten, is het 
verschil tussen de jongeren van 1986 en 1987 en die van 1988 minder groot: 
respectievelijk 18,7 en 16,9 (inclusief gevoegde zaken). Met andere woorden, het 
gaat nog altijd om jongeren die veel en emstige deliaen hebben gepleegd, maar 
die verhoudingsgewijs minder vaak met justitie te maken hebben gehad en ook 
minder vaak zijn geconfronteerd met de zwaarste afdoertingsvorm (onvoonvaar-
delijke vrijheidsstraf). 

De emstscore voor de Kwartaalkursus-groep biedt daamaast nog eens de gele-
genheid den groep nader te bekijken. In het bijzonder waar het gaat om het al 
dan Met afmaken van de cursus. De gemiddelde ernstscore voor de Amsterdamse 
Kwartaalkursus-groep als geheel bedraagt 19,07. Voor de 26 jongens die de air-
sus volgens plan hebben afgerond, ligt de score iets lager: 18,92 (sd =3,54), voor 
de 14 jongens die de cursus niet afmaakten, lets hoger: 19,36 (sd =4,27). Het ver-
schil tussen beide groepen wordt echter hoger, als we de gevoegde zaken verdis-
conteren. Voor de groep als geheel bedraagt de score 22,80. Voor de jongens die 
cursus afrondden, is de score 21,19 (sd =3,95) en voor de jongens die voortijdig 
stopten, 25,79 (sd= 5,71). Van de 21 jongens met een emstscore van 23 of hoger 
maakten er 12 (57,1%) hun cursus niet at. Van de 19 jongens met een emstscore 
van 21 of lager maakten er twee (10,5%) hun cursus niet at Hiermee krijgen we 
opnieuw een bevestiging voor onze stelling dat het vooral de 'zwaarste jongens 
zijn die de cursus niet tot een goed einde brengen. 

5.2 Haarlem 

In het arrondissement Haarlem zijn in de periode september 1986 tot augustus 
1988 3341 processen-verbaal van strafrechtelijk minderjarigen ingeschreven. Voor 
2.643 jongeren zijn emstscores berekend. Buiten beschouwing bleven: 320 (recen- 
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te) zaken waarvan nog geen dossiers zijn ingezien, 24 zalcen waarvan de beslissing 
van de officier van justitie over al dan met vervolgen nog met bekend was, 285 
technische sepots en 69 zalcen waarbij de afdoening door de kinderrechter nog 
niet bekend was. De afdoening van de zaken van de 2.643 jongeren is weergege-
ven in tabel 15. 

Tabel 15: Afdocning zaken Haarlem 

afdoening 

sepot 	 1.334 	50,5 
t ransacties 632 	23,9 • 
voeging 	 293 	11,1 
schuldig zonder straf 	 8 	0,3 
berisping 	 4 	0,1 
onvoorwaardelijke boete 	 100 	3,8 
voorwaardelijke vrijheidsstraf 	 156 	5,9 
onvoorwaardclijke vrijheidsstraf 	 91 	3,4 
maatregel 	 3 	0,1 
overige 	 11 	0,4 
vrijspraak 	 11 	0,4 

totaal 

De gemiddelde ernstscore voor alle zaken in Haarlem bedraagt 12,15 (sd =4,40). 
In tabel 16 zijn de gemiddelde ernstscores voor de afzonderlijke afdoeningen 
opgenomen. 

Tabel 16: Ernstscores naar afdoening Haarlem 

afdoening 

2.643 	100 

ernstscore 	sd 

sepot 	 11,28 	3,90 
transactie 	 10,92 	3,86 
voeging 	 14,00 	4,19 
schuldig zonder straf 	 12,00 	5,50 
berisping 	 11,50 	1,00 
onvoorvraardelijke boete 	 12,79 	4,47 
voorvraardelijke vrijheidsstraf 	 16,55 	3,97 
onvoorvraardclijke vrijheidsstraf 	 18,36 	3,99 
maatregel 	 21,00 	1,00 
overige 	 13,00 	4,45 
vrijspraak 	 15,18 	3,79 

Ook hier zien we een hogere ernstscore naarmate de afdoening zwaarder wordt. 
In vergelijking met het arrondissement Amsterdam zien we in de meeste gevallen 
een score die een fractie lager ligt, maar bij de voorwaardelijke en onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen en bij de maatregel een wat hogere score. In tabel 17 is 
voor een aantal afdoeningsvormen de ernstscore weergegeven, waarbij gevoegde 
zaken zijn ingecalculeerd. De gemiddelde score bedraagt nu 12,34 (sd =4,75). 
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Tabel 17: Emstscorcs Haarlem (incl. vocgingen). 

afdoening 

schuldig zonder straf 	 12,37 	6,14 
berisping 	 1150 	1,00 
onvoorsvaardelijke bocte 	 13,63 	5,21 
voonvaardcfijke vrijheidsstraf 	 17,94 	4,74 
onvoonvaardelijke vrijhcidsstraf 	 20,34 	550 
maatregel 	 21,00 	1,03 
overigc 	 13,91 	5 28 
vrijspraak 	 16,73 	5,44 

De gemiddelde emstscore voor de negen Haarlemse Kwartaalkursus-bezoekers 
bedraagt 21,78 (sd =2,22) en inclusief voegirtgen 24,89 (sd =5,78). Ook voor Haar-
lem kunnen we derhalve vaststellen dat het rond de venvijzing naar de Kwartaal-
kursus wel goed zit. De doelgroep is bereilct. De emstscore van de Kwartaalkur-
sus-groep komt het sterkst overeen met die van de onvoonvaardelijke vrijheids-
straffen. De Kvrartaalkursus-jongeren onderscheiden zich op grond van de emst-
score duidelijk van de-andere afdoeningen. De Kwartaalkursus vormt derhalve 
daadwerkelijk een (gedeeltelijk) altematief voor de onvoonvaardelijke vrijheids-
straf. 

Ook in Haarlem is op het punt van de emstscore een verschil vast te stellen 
tussen de jongens (6) die de cursus wet afmaakten en de jongens (3) die dat niet 
deden: respectievelijk 21,17 (sd =2,48) en 23,00 (sd= 1,00). Het verschil wordt dui-
delijker als we de gevoegde zaken meenemen: respectievelijk 23,50 (sd=5,32) en 
27,67 (sd =6,03). Derhalve geldt ook voor Haarlem dat met name de `zwaarste' 
jongeren de cursus niet volgens plan afronden. 

Overigens, het verschil tussen de jongeren uit Amsterdam en de jortgeren uit 
Haarlem, zoals we dat vaststelden in hoofdstuk 3, komt in de emstcores minder 
tot uiting. Integendeel, de ernstscores suggereren dat het bij de Haarlemse Kwar-
taalkursus-bezoekers om emstiger zaken gaat dan bij de Amsterdamse jongens 
(inclusief voegingen is de score 22,80 voor de Amsterdamse jongens en 24,89 
voor de Haarlemse jongens). Er moet echter rekening mee worden gehouden dat 
de emstscores gebaseerd zijn op de gegevens uit onder meer de proressrn-ver-
baal in de parketdossiers en de gegevens in hoofdstuk 3 voomamelijk op de door 
de jongeren zelf verstrekte inforrnatie (self-report). In de dossiers spreekt als het 
ware de beoordeling van de zaken door de politic mee: wat wordt er wel en wat 
niet in de processen-verbaal vermeld. 

53 Samenvatting 

De berekening van 'emstscores', gebaseerd op gegevens uit de processen-verbaal 
van de politie, maalct duidelijk dat de Kwartaalkursus wordt bezocht door die 
jongeren, voor wie de cursus is bedoeld. De ernstscores van deze jongeren komen 
overeen met die van jongeren die een onvoonvaardellike vrijheidsstraf opgelegd 
hebben gelcregen. (Bij de berekening van de ernstscores wordt rekening gehou-
den met delictgegevens en justified verleden.) Dit geldt zowel voor het arrondis-
sement Amsterdam als voor het arrondissement Haarlem. 
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De ernstscores maken tevens duidelijk dat jongeren die de Kwartaalkursus niet 
afmaken, als `zwaardee kunnen worden beschouwd dan de jongeren die de cursus 
wel afmaken. De ernstscores van de afhakers zijn duidelijk hoger. 

Nadere analyse van de ernstscores leert dat in de loop der tijd de Amsterdam-
se lcinderrechters een andere groep jongeren naar de Kwartaalkursus is gaan ver-
wijzen. De ernstscores zijn lager geworden, voornamelijk als gevolg van het feit 
dat jongeren met een `zwa .ar' of langdurig justitieel verleden filet meer of minder 
vaak naar de Kwartaallcursus worden gestuurd. De lagere score is dus met het ge-
volg van minder ernstige delicten met minder schade of letsel. 
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6 Slotbeschouwing 

In het huidige stadium van het (effect)onderzoek zijn er nog geen gegevens be-
kend over de situatie en het doen en laten van de jongeren na de Kwartaalkur-
sus. 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 ter-
mijn — dat wil zeggen tijdens de Kwartaalkursus — bestaat eveneens weinig dui-
delijkheid. In hoofdstuk 4 hebben we kunnen zien dat het meten van dergelijke 
korte-termijneffecten allenninst een eenvoudige zaak is. Dat betekent echter met 
dat we met in staat zouden zijn een voorlopige balans op te maken over het ex-
periment Kwartaallcursus. Het in het voorgaande gepresenteerde materiaal biedt 
zeker de gelegenheid voor het trekken van enkele voorlopige conclusies. We die-
nen daarbij overigens rekening te houden met het feit dat het om de eerste groep 
cursisten gaat. De jongeren die na juli 1988 de kwartaalkursus bezochten, onder-
scheiden zich op enkele punten van de eerste groep. De hier te presenteren con-
clusies hebben dan ook vooral betrekking op de eerste groep. 

6.1 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 sanctiemo-
gelijkheden voor strafrechtelijk tninderjarigen. Blijkens de toenemende benutting 
van de capaciteit hebben de kinderrechters in de arrondissementen Amsterdam 
en Haarlem, en later ook Allcmaar en Utrecht, de weg naar de Kwartaalkursus 
gevonden. Daar gingen enige aanloopproblemen aan vooraf, maar in gezamenlijk 
overleg met de justitiele autoriteiten konden deze binnen betrekkelijk korte tijd 
worden opgelost. 

Dat de Kwartaalicursus eigenlijk al met 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 
betroklcenen (justitiele autoriteiten, organiserende instellingen, Kwartaalkursus-
medewerkers, 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 experi-
ment alternatieve sancties ontwilcicelde leerprojecten. Aileen het leerproject van 
Nederlancisch Mettray in Eefde richt zich op een vergelijkbare groep `zware' 
delinquenten, dat wil zeggen op jongeren die in voorlopige hechtenis zijn gene-
men. 

Van nog groter belang is de vaststelling dat de juiste categorie jeugdigen op de 
Kwartaalicursus terechtkomt. Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat de Kwar- 
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taalkursus voor de jongeren die Cr komen, inderdaad een thematic( vormt voor 
(een deel van) een onvoonvaardelijke vrijheidsstraf. Er komen geen jongeren op 
de Kwartaalkursus terecht, die normaliter — dat wil zeggen als de Kwartaallcursus 
Cr niet was geweest — slechts een geldboete of een voonvaardelijke vrijheidsstraf 
zouden hebben gekregen. Van 'aanzuigende werking' is derhalve geen spralce. 
Daarmee voldoet de Kwartaallcursus aan een van zijn belangrijkste doelstellingen. 

6.2 Ultval 

Len logisch gevolg hiervan is dat de Kwartaalkursus niet bezocht wordt door de 
'maldcelijkste jongeren. Het gaat om jongeren die bij wijze van spreken hun spo-
ren reeds verdiend hebben binnen het jeugdstrafrecht. Zij plegen veelvuldig, vaak 
emstige delicten, die gepaard gaan met veel schade en soms ook persoonlijk 
letsel. Veel cursisten hebben al een reeks van justitiele contacten achter de rug, 
wanneer zij op de Kwartaallcursus arriveren. Het hoeft dan ook geen verbazing te 
weklcen 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. Kort-
om, een regebnatig en gestructureerd leven, waaraan veel jongeren veer hun cur-
sus — voorzichtig gezegd — niet gewend waren. Grofweg een derde van de cursis-
ten betindigt de cursus dan ook voortijdig: in de helft van de gevallen als gevolg 
van herhaald verzuirn of veelvuldig te laat komen en in bijna de helft van de ge-
vallen in verband met het plegen van (nieuwe) delicten. 

Zeker als we het vergelijken met andere alternatieve sancties, is het percentage 
afvallers bij de Kwartaallcursus hoog: ongeveer 35% tegen ruim 10%. Vergelijken 
we het uitvalpercentage van de Kwartaallcursus echter met dat van de leerprojec-
ten in het arrondissement Amsterdam, dan is het verschil minder groot. In de 
jaren 1985 en 1986 maakte 21,2% van de jongeren hun leerproject (voomamelijk 
trainingen sociale vaardigheden) rtiet at (Van der Laan, 1987). In de beginfase 
van het experiment was de uitval zelfs-nog hoger. In de periode maart 1983 tot 
juni 1984 maalcte ruim 40% van de jongeren hun leerproject niet af (Van der 
Laan en Van Hecke, 1985). Op basis van deze ervaringen met de leerprojetten 
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. 

63 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 
abiallers 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 crop bedacht moeten zijn dat het in haat gestelde ver-
trouwen (door, in dit geval, de justitiele autoriteiten) zal afnemen. Op termijn 
zou daardoor het bestaansrecht in gevaar kunnen komen. 
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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 achtergron-
den van de uitvallers en het uitvallen noodzakelijk. De in dit rapport gepresen-
teerde gegevens 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 en-
kele gevallen gebeurde dat binnen twee A drie weken na aanvang van de cursus. 
Bij sorrunige anderen in de allerlaatste week (dertiende) van de cursus. Met name 
voor wat betreft de uitval kort na aanvang van de cursus kan men met 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 ondersteu-
fling van de jongeren door direct betrokkenen, zoals gezinsleden, vrienden e.d. 16  
De minirnale voorwaarden voor een succesvolle afloop van de cursus lijken met 
aanwezig. 

Daarnaast is veel uitval het gevolg van het plegen van delicten. Sommige jon-
geren gaan (gewoon) door met het plegen van delicten. De bezoeken aan de 
Kwartaalkursus kunnen hen daar 'net van afhouden. 

Een tweede onderscheid is te maken naar de persoonkke achtergronden van de 
jongeren. 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 ern-
stige aard en die bovendien al veelvuldig met justitie te maken hebben gehad. 

Bij het voorgaande dient te worden aangetekend, dat het bij de uitvallers niet 
zelden om een cumulatie van de beschreven (problematische) achtergronden en 
kenmerken gaat. 

6.4 Terugdringen van uitval 

Het aldus verkregen inzicht in redenen en achtergronden van uitval maakt duide-
lijk dat voor het terugdringen van de uitval een tweeledige aanpak gewenst is. 
Enerzijds zou bekeken moeten worden in hoeverre de Kwartaalkursus het pro-
gramma zodanig kan bijstellen of aanvullen dat de uitval tot een minimum wordt 
gereduceerd. Anderzijds verdient het plaatsingsbeleid wellicht enige aanpassing. 

Ten aanzien van een mogelijke aanpassing van het Kwartaallcursus-programma 
moeten we allereerst vaststellen dat ongeluldcigerwijs geen informatie voorhanden 
is over de gang van zalcen met betrekking tot de jongeren tijdens de KwartaaLkur-
sus. Weliswaar is vastgesteld dat, waar het gaat om de sociale competentie, er 
sprake is van achteruitgang gedurende de cursus (in het bijzonder bij de afval-
lers), maar vooralsnog is met duidelijk in hoeverre dit met eerder het gevolg is 
van een te gunstige beoordeling bij het begin van de Kwartaalkursus, doordat 

16 	• In cid verband is het goed er op te wijzen dat er bij de Kwartaalkursus niet zoiets is als 
een intakeprocedure. Alle jongeren die naar de Kwartaalkursus worden gestuurd, kun-
nen daar terecht (als er plaats is). Jongeren kunnen niet geweigerd worden op grond 
van inhoudelijke criteria als 'onvoldoende gemotiveerd', 'Met ernstig genoeg', of vrat 
dan ook. 
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jongeren zich voorzichtig opstellen en de groepstrainers de jongeren slechts zes 
uur per dag zien. Groepstrainers lijken weinig zicht te hebben op de sociale corn-
petentie van de cursisten en nemen weinig vorderingen waar. De vraag rijst of 
het instrument dat voor het meten van de sociale competentie wordt gebruikt, 
juist wordt gehanteerd. Daar komt bij dat over de individuele vorderingen op 
afzondertijke cursusonderdelen geen gegevens voorhanden zijn, voornamelijk als 
gevolg van onvolledige schriftelijke rapponage door de Kwartaalkursus-medewer-
kers (zie het onderzoeksverslag 'Handleiding Kwartaalkursus'). In het bijzonder 
waar het gaat om het formuleren van de specifieke individuele trainingsplannen 
en de (schriftelijke) evaluatie daarvan moet gesproken worden van een onvolko-
men organisatie. 

Het eindverslag dat over elke cursist wordt gemaakt voor de lcinderrechters, 
biedt evenmin inzicht, omdat er wel in wordt aangegeven welke activiteiten tij-
dens de cursus hebben plaatsgevonden, maar rtiet of er sprake is geweest van 
bepaalde vorderingen of stagnaties. De inhoudelijke gang van zaken tijdens de 
Kwartaalkursus !evert derhalve vooralsnog geen aanwijzingen of houvast voor een 
gerichte aanpak van het probleem van de uitval. 

Ben aspect biedt wellicht we! mogelijkheden. In de 'Handleiding Kwartaallcursus' 
is vastgesteld dat het oorspronkelijk geplande 'monitor-systeem', het op intensieve 
wijze onderhouden van contacten met het thuisfront van de cursisten met als doel 
de cursisten als het ware een steuntje in de rug te bieden, onvoldoende van de 
grond is gekomen. Gedurende de drie maanden dat een jongere de Kwartaalkur-
sus bezoekt, dienen in principe drie huisbezoeken plaats te vinden. In de praktijk 
blijkt dit aantal zelden te worden gehaald. In veel gevallen vindt er zelfs in het 
geheel geen huisbezoek plaats. I7  Bekeken zou kunnen worden of het 'monitor-
systeem' geen nieuw !even kan worden ingeblazen om zo, met hulp van het thuis-
front, 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 soneren. Daarbij 
is het denkbaar dat ten aanzien van jongeren met een verhoogd risico op uitval 
speciale voorzieningen worden getroffen om te kunnen bewerkstelligen dat de 
ouders of andere familieleden of kennissen bij de Kwartaalkursus en de voort-
gang tijdens de cursus worden betrokken. 

Hoewel er dus mogelijkenvijs nog wel wegen zijn waarlangs vanuit de Kwar-
taalkursus pogingen kunnen worden ondemomen om de uitval terug te dringen, 
is het illusoir te denken dat de Kwartaalkursus invloed zou kunnen uitoefenen op 
alle vormen van uitval. De Kwartaalkursus krijgt ook jongeren waar de misluk-
king (uitval) als het ware al is ingebakken (we spraken van ontbrekende motivatie 
en onvoldoende ondersteuning door gezinsleden ed.). De Kwartaalkursus zal 
daar weinig (meer) aan kunnen veranderen. Zelfs allerlei speciale maatregelen en 
aanpassingen zijn naar alle waarschijnlijkheid gedoemd te mislulcken. In dergelij-
ke gevallen kan gesproken worden van verkeerd plaatsen. Derhalve is er ook 

17  Dat • 
cwerigens niet altijd zo verbazingwekkend Ms het lijkt. Er zijn cursisten die niet 

nicer thuis wonen en ook niet of nauwelijks nog contact met thuis hebben. In dergelijke 
gevallen zijn huisbezoeken weinig opportuun. 
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voor de plaatsende instanties (justitiele autoriteiten) 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 palcken, dan lijkt het aanbevelenswaardig vooraf-
gaand aan de beslissing tot plaatsen een inschatting te maken van de kans van 
slagen van de Kwartaalkursus. Dat een jongere zich weinig gemotiveerd toont om 
naar de Kwartaalkursus te gaan, is op zichzelf zeker geen contra-indicatie. Aange-
nomen mag worden dat die motivatie in veel gevallen toch at verre van optimaal 
is. Veeleer zou gekeken kunnen worden naar de mate van ondersteuning die 
door gezinsleden, vrienden of bijvoorbeeld de gezinsvoogd aan de jongere gebo-
den zal worden. Lijkt die ondersteuning 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 bepaald met groter op. Van plaatsing 
op de Kwartaalkursus zou in dergelijke gevallen misschien moeten worden afge-
zien. 

Daarnaast is het van belang te letten op het justitieel verleden van de jeugdi-
gen. Niet zozeer de ernst en/of de frequentie van de gepleegde delicten als wet 
het justitieel verleden van de jongeren zou als plaatsingscriterium gehanteerd 
kunnen worden. We hebben immers kunnen zien dat een 'fang' justitieel verle-
den, waarbij een jongere te maken heeft gehad met zware afdoeningsvormen (on-
voorwaardelijke 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. 

6.5 Plaatsingsprocedure en moment van plaatsing 

Een aandachtspunt van geheel andere orde betreft de procedure rond de plaat-
sing van jongeren naar de KwartaaLkursus. Geheel volgens de verwachtirtg wor-
den jongeren naar de Kwartaalkursus gestuurd, onmiddellijk nadat hun voorlopi-
ge hechtenis is geschorst. 18  Tot zover lijkt er niets aan de hand te zijn. Vast-
gesteld moet echter worden dat de periode die de jongeren in voorlopige hech-
tenis hebben doorgebracht voorafgaand aan de Kwartaalkursus, in lengte sterk 
kan verschillen (varierend van enkele dagen tot meer dan drie maanden). Gecon-
cludeerd moet worden dat de doelstelling van de Kwartaalkursus, namelijk dat de 
cursus een alternatief dient te zijn voor de onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming, 
slechts ten dele wordt bereikt. Hoewel we er met aan hoeven te twijfelen dat de 
Kwartaalkursus, ook al vangt deze pas aan nadat er al enkele maanden in voorlo-
pige hechtenis is doorgebracht, nog altijd in de plaats komt van vrijheidsbene-
ming, een werkelijk terugdringen van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt 
slechts ten dele bereikt. Dat betekent dat de ongewenste neveneffecten van de 

18 	i In ncidentele gevallen volgde de aanvang van de Kwartaalkursus niet onmiddellijk op 
de schorsing. Plaatsgebrek op de Kwartaalkursus deed de kinderrechters besluiten de 
betrokken jongeren toe te staan thuis te blijven in afwachting van een plaats op de 
Kwartaalkursus. 
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vrijheidsstraf die steeds weer worden genoemd als•een van de belangrijkste rede-
nen voor het stimuleren van altematieven, niet worden verrneden. 

Ter afsluiting kan gesteld worden dat de Kwartaalkursus een interessant en even-
wichtig progranuna omvat en dat er sprake is van een hechte organisatie met een 
gering verloop onder de medewerkers. Dat de justitiele autoriteiten over het al-
gemeen de juiste groep jongeren heeft gestuurd, stemt optimistisch. Of de cursus 
effectief is, moet worden afgewacht. Wells duidelijk dat bepaalde groepen cursis-
ten extra aandacht verdienen, evenals bepaalde onderdelen van de cursus. In het 
bijzonder moet ook aandacht worden gevraagd voor het schriftelijk bijhouden van 
gegevens en ontwilcketingen met betrelcicing tot de individuele cursisten. 
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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 Rh. 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 

Afdeling GT-onderweken 

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

J&J 

AA.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: Tabellen 

Tabel 1: Leeftijd en al dart flier afmaken Kwartaalkursus 

leeftijd 	 afgemaakt 	niet afgemaakt 
ri 	 ii 	To 

14 jaar 	 1 	1® 	- 	- 

15 jaar 	 4 	57,1 	3 	42,9 
16 jaar 	 7 	53,8 	6 	46,2 
17 jaar 	 17 	70,8 	7 	29,2 
18 jaar 	 2 	50,0 	2 	50,0 
19 jaar 	 2 	100 	- 	- 

tom& 	 33 	64,7 	18 	35,3 

Tabel 2: Etnische achtergrond en leeftijd 

etnische 	 leeftijd 
adder- 	 14 jaar 	15 jaar 	16 jaar 	17 jaar 	18 jaar 	19 jaar 

pond 	 n To n To n % n % n % n % 

Ned 
Sur/Ant 
Tur 
Mar 
anders 

totaal 
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- 	- 	3 	12,5 	6 	25,0 11 	45,8 	3 	12.5 	1 	4,2 
- 	- 	2 	14,3 	4 	28,6 	6 	42,9 	1 	7,1 	1 	7,1 
- 	- 	4 100 	1 	- 	1 	- 	1 	- 	1 

- 	2 	28,6 	2 	28,6 	3 	42,8 	- 	- 	1 	- 

1 	2,0 	8 	15,7 13 	25,5 25 	49,0 	5 	9,8 	4 	7,8 
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Bijlage 3: Samenstelling ernstscore 

De ernstscore is samengesteld uit zes variabelen: type delict, aantal gepleegde 
delicten, hoogte van de toegebrachte schade, aard van het toegebrachte letsel, 
eerdere justitiele 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 verle-
den is afkomstig van het in het parketdossier aanwezige uittreksel uit het justi-
t ieel 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 Wet-
bock van Strafvordering van het desbetreffende delict: 
1 = 3 - 6 maanden 
2 = 7 maanden - 2 jaar 
3 = 2 jaar - 4 jaar 
4 = 3 jaar 
5 = 3 jaar - 6 jaar 
6 = 4 jaar 
7 = 4 jaar - 6 jaar 
8 = 6 jaar 
9 = 7 jaar - 8 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 meet delicten 

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

e. Recidive 
0 = geen recidive 	 onbekend = 0 
1 = wel recidive 

f. Zwaarste afdoening in het verieden 
0 = geen recidive 	 onbekend = 1 
1 	sepot 	 alt. sanctie = 4 
2 = transactie 	 overige 	= 4 
3 = boete/berisping 
4 = voonv. vrijheidsstraf 
5 = onvoonv. vrijheidsstraf 
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