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Justitiële jeugdinrichting Den Engh is bestemd voor de behandeling van ‘gedragsgestoorde en/of crimi-
nele jongens die functioneren op zwakbegaafd niveau’ (www.den-engh.nl). Sinds enige jaren wordt in 
Den Engh gewerkt met de zogenaamde SocioGroepsStrategie (SGS). In het proefschrift Niet opsluiten, 
maar opvoeden (Jonker, 2004) wordt verslag gedaan van een recidivemeting onder 46 jongens die de SGS 
volledig hebben doorlopen. Het gaat om een deel van de jongeren die in de periode 2001-2003 Den Engh 
zijn uitgestroomd. Vier van hen (9%) zouden binnen één jaar (opnieuw) met justitie in aanraking zijn 
gekomen in verband met het plegen van een misdrijf. Dit aantal is uitzonderlijk laag. In de totale popu-
latie van ex-pupillen van justitiële behandelinrichtingen bedraagt de strafrechtelijke recidive één jaar na 
uitstroom meer dan 30 procent. De minister van Justitie heeft de Tweede Kamer in november 2005 toe-
gezegd nader onderzoek te laten doen naar de uitstroomresultaten van de SGS en heeft het WODC ge-
vraagd de recidivemeting onder de 46 jongeren te herhalen.  

 
Box 1: Belangrijkste bevindingen 
 

 Dertien van de 46 jongens die de SocioGroepsStrategie volledig hebben doorlopen, hebben binnen één jaar na 
vertrek uit Den Engh (opnieuw) een misdrijf gepleegd waarvoor zij werden vervolgd en berecht;  

 Van de voortijdige afvallers is 70 procent binnen één jaar voor een (nieuw) delict vervolgd; 
 Wanneer de recidive onder SGS-deelnemers wordt berekend volgens gebruikelijke criteria, op een wijze die ver-

gelijking met andere groepen mogelijk maakt, is zij hoger dan uit eerder onderzoek (Jonker, 2004) bleek. Na één 
jaar bedraagt het percentage recidivisten onder de geslaagde SGS-deelnemers niet 9 maar 28 procent; 

 De 1-jarige algemene recidive onder de succesvolle SGS-deelnemers verschilt niet significant van die van ex-
pupillen van andere justitiële behandelinrichtingen en is niet hoger of lager dan de recidive die op grond van hun 
achtergrondkenmerken mocht worden verwacht; 

 Drie jaar na vertrek uit de inrichting is het percentage recidivisten onder de geslaagde SGS-deelnemers hoger dan 
onder jongeren die zijn uitgestroomd uit overige jeugdbehandelinrichtingen. 

 
Methode van onderzoek 

Dit rapport richt zich op de uitstroomresultaten 
van de SGS in termen van de strafrechtelijke reci-
dive. Er wordt niet ingegaan op de herkomst, in-
houd en betekenis van de SGS, noch op de moge-
lijke effecten daarvan in termen van onmiddellijke 
behandeldoelen. Voor een uitgebreide beschrij-
ving van de aanpak die Den Engh voorstaat, zij 
verwezen naar het eerder genoemde proefschrift 
of het rapport van de DSP-groep, het onderzoeks-
bureau dat in opdracht van het WODC een pro-
gramma-evaluatie van Den Engh uitvoerde (Van 
Heerwaarden, Hilhorst en Slabbèrtje, 2005).  
 
In dit onderzoek staan vier vragen centraal: 
1. Welk recidivepercentage wordt bij herhaling 

van de meting onder de betreffende 46 jonge-
ren gevonden, één jaar en later na het verlaten 
van de inrichting?  

2. Hoe kan een eventueel verschil met het resul-
taat uit eerder onderzoek (Jonker, 2004) wor-
den verklaard?  

3. Hoe verhoudt het gevonden percentage zich 
met de recidive in andere groepen ex-pupillen 
van justitiële behandelinrichtingen? 

4. Welk recidivepercentage mocht gelet op de 
(statische) achtergrondkenmerken van de 46 
jongeren worden verwacht en hoe verhoudt dit 
zich met het gevonden percentage? 

 
Ad 1) Het onderzoek verloopt volgens procedures 
ontwikkeld in het kader van de Recidivemonitor, 
een project waarin jaarlijkse metingen worden 
verricht onder volwassenen en jeugdigen die zijn 
uitgestroomd uit een justitiële inrichting. De Re-
cidivemonitor maakt gebruik van gegevens uit de 
onderzoek- en beleidsdatabase justitiële docu-
mentatie (OBJD), een geanonimiseerde versie van 
het justitiële documentatiesysteem.1 Het gebruik 

                                                  
1 Voor een uitgebreide toelichting op de werkwijze van de 

Recidivemonitor, zie een brochure (Wartna, Blom & Tollenaar, 
2004) verkrijgbaar via www.wodc.nl. Naast de automatische 
verwerking van de OBJD-gegevens, zijn de uittreksels uit de 
justitiële documentatie van de jongeren bij de Centrale Justitiële 
Documentatiedienst opgevraagd en met de hand verwerkt. De 
uitkomsten van beide werkwijzen gaven geen verschillen te zien.  
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van de OBJD impliceert dat in dit recidiveonder-
zoek alleen de criminaliteit die onder de aandacht 
komt van het Openbaar Ministerie (OM), in kaart 
wordt gebracht. Delicten die niet worden opge-
spoord of niet worden doorgegeven aan het OM, 
blijven buiten beschouwing.  
In dit rapport wordt aandacht besteed aan de 
zogenaamde algemene recidive. Hieronder wordt 
verstaan: een nieuwe strafzaak naar aanleiding 
van een misdrijf, niet afgedaan met een vrij-
spraak, een technisch sepot of een andere techni-
sche uitspraak. Deze definitie komt overeen met 
de definitie die is gehanteerd bij de eerste recidi-
vemeting onder de Den Engh-jongeren (Jonker, 
2004; p. 174). Belangrijk verschil is dat in het 
proefschrift van Jonker wordt uitgegaan van de 
pleegdatum om het tijdstip van de eventuele reci-
dive vast te stellen. In de Recidivemonitor geldt 
de datum dat het delict bij het OM wordt inge-
schreven. Van deze standaard zal hier omwille 
van de vergelijkbaarheid worden afgeweken.  
Ook in dit onderzoek vormt de pleegdatum dus de 
basis voor het vaststellen van het tijdstip van de 
eventuele recidive.2 Nagegaan wordt welk deel 
van groep van 46 binnen één jaar na vertrek uit 
Den Engh een misdrijf heeft gepleegd waarop het 
OM of de rechter heeft gereageerd met een niet-
technische afdoening. Dit gebeurt door de justi-
tiële gegevens van de betrokken jongeren uit de 
OBJD te selecteren. De daartoe benodigde perso-
nalia werden door tussenkomst van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) door de directeur van 
Den Engh aan het WODC verstrekt. Ook op de 
iets langere termijn - twee jaar en drie jaar na het 
vertrek – wordt de strafrechtelijke recidive ge-
meten.3  
 
Ad 2) Ten aanzien van de door Den Engh ver-
strekte gegevens deed zich een complicatie voor. 
In meer dan de helft van de gevallen wijken de 
uitstroomdata van de jongeren af van datum van 
invrijheidsstelling vastgelegd in TULP-JJI, het be-
leidsinformatiesysteem van de sector justitiële 
jeugdinrichtingen. De datum opgegeven door Den 
Engh ligt steeds eerder in de tijd dan de datum 
van invrijheidsstelling uit de JJI-administratie. 
Soms scheelt het enkele dagen, maar meestal een 
paar maanden.4 Analyse van de TULP-gegevens 
wees uit dat er na de datum die door Den Engh 
als vertrekdatum werd opgegeven, veelal nog een 
periode van verblijf in de inrichting volgde. Er 
vonden verloven plaats en een aantal maal wordt 
melding gemaakt van een transport van en naar 
de rechtbank in verband met verlenging van de 
maatregel. Eén jongen werd op de door Den Engh 

                                                  
2 Gemakshalve zal ook bij civielrechtelijk geplaatste jongeren (ots-

ers en voogdijpupillen) gesproken worden van ‘recidive’, ook al is 
daarvan in technische zin geen sprake, omdat zij niet naar 
aanleiding van een strafzaak in Den Engh werden geplaatst.  

3 Omdat de jongeren op verschillende tijdstippen zijn uitgestroomd 
en de één dus langer kon worden gevolgd dan de ander, wordt 
gebruik gemaakt van survival analyse (Norusis, 1992) om het 
percentage recidivisten vast te stellen. 

4 Zie de bijlage voor een overzicht van de verschillen. Voor de 46 
SGS-deelnemers bedroeg het verschil gemiddeld 102 dagen.   

verstrekte datum overgeplaatst naar een andere 
inrichting. 
De datum van invrijheidsstelling die in TULP 
wordt vastgelegd geeft het einde van de periode 
van opname in de inrichting aan. Ze valt niet al-
tijd samen met het formele einde van de onder-
toezichtstelling, de voogdij- of PIJ-maatregel, 
maar markeert het moment waarop de jongere 
niet langer onder verantwoordelijkheid van de 
inrichting valt. In TULP wordt dit tijdstip aange-
merkt als ‘einde behandeling’ of ‘plaatsing in het 
centrale archief’.  
De dag van de invrijheidsstelling vormt het logi-
sche startpunt van de observatietermijn van het 
recidiveonderzoek. In alle Nederlandse studies 
onder ex-JJI-pupillen gaat men van deze datum 
uit (Boendermaker, 1998; Van der Heiden-Attema 
& Wartna, 2000a en 2000b; Hendriks & Bijleveld, 
2004; Van der Geest, Bijleveld & Wijkman, 2005; 
Wartna, El Harbachi & Van der Laan, 2005; 
Wartna, Kalidien, Tollenaar & Essers, 2006).5  
Wanneer men de effecten van een interventie op 
het toekomstige gedrag wil meten, is het niet cor-
rect de termijn waarover wordt nagegaan of er 
nieuwe justitiecontacten zijn, te laten ingaan 
wanneer de jongeren nog in de inrichting verblij-
ven of op (proef)verlof zijn. Zij staan dan immers 
nog onder toezicht van de inrichting. Om het ef-
fect vast te kunnen stellen moet men wachten 
totdat de jongeren in vrijheid zijn. Tot de invrij-
heidsstelling wordt de kans dat zij crimineel ge-
drag vertonen mede bepaald door de fysieke en 
psychologische beperkingen die hen zijn opge-
legd. Het uitblijven van recidive is in deze periode 
niet, of in elk geval niet alleen, het gevolg van het 
bewuste programma.  
In de onderhavige studie hanteren we daarom 
zoals gebruikelijk bij dit type onderzoek de datum 
van invrijheidsstelling als startpunt van de obser-
vatietermijn. De recidive zal ook worden berekend 
vanaf de datum die door de administratie van 
Den Engh werd verstrekt, maar alleen om te be-
zien of hierin wellicht de verklaring schuilt voor 
de lage recidive die bij het promotieonderzoek 
werd aangetroffen. Indien men begint te meten 
terwijl de jongeren nog in de inrichting zijn opge-
nomen, zal de recidive immers lager uitvallen.  
 
Ad 3) Voor de beantwoording van de derde on-
derzoeksvraag wordt de recidive onder de 46 jon-
gens die figureren in het proefschrift (Jonker, 
2004) en de SGS in de periode 1999-2003 volledig 

                                                  
5 Jonker (2004, p. 174) zet de recidive onder de SGS-jongeren af 

tegen de resultaten van Van der Heiden-Attema & Wartna (2000a). 
Maar die vergelijking gaat dus niet goed op, omdat de 
observatieperiode in het onderzoek van Jonker op een eerder 
moment dan de dag van de invrijheidsstelling begint. Overigens 
roept ook de manier waarop Jonker het ruwe recidivepercentage 
van de jongeren uit het onderzoek van Van der Heiden-Attema & 
Wartna corrigeert, vragen op. Hij gebruikt de hazard ratio’s uit de 
analyses van Van der Heiden-Attema & Wartna om het 
recidivepercentage onder jongeren uit behandelinrichtingen beter 
vergelijkbaar te maken met dat van zijn groep (2000, p.28). Hij mist 
echter informatie over de baseline en over enkele variabelen in het 
gebruikte model, dus de correctie is op zijn minst onnauwkeurig.  
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hebben doorlopen, afgezet tegen die van drie an-
dere groepen: 

 26 jongens die in dezelfde periode een start 
hebben gemaakt met de SGS, maar het pro-
gramma niet hebben afgerond (de zoge-
noemde ‘afhakers’); 

 143 jongeren die in de periode 2001-2003 zijn 
uitgestroomd uit Den Engh, maar niet behoor-
den tot één van de voornoemde twee groepen 
die voorkwamen in het eerdere onderzoek 
(‘overig Den Engh’); 

 1.655 jongeren die in 2001-2003 zijn uitge-
stroomd uit een andere behandelinrichting 
(‘overig JJI-beh.’) 

De 26 afhakers maakten op enig moment onder-
deel uit van één van de zes SGS-leefgroepen die in 
het onderzoek van Jonker (2004) centraal staan. 
Ze vielen om uiteenlopende redenen voortijdig 
uit. Sommigen werden naar een andere leefgroep 
binnen Den Engh geplaatst, anderen vielen af 
omdat zij de inrichting ontvluchtten of omdat 
hun maatregel eindigde (zie verder box 2).  
De gegevens van de 26 jongens zijn door het 
WODC opgevraagd zodat kon worden nagegaan 
of er sprake is geweest van selectieve uitval. Het 
kan zijn dat in het onderzoek alleen jongens zijn 
overgebleven die op voorhand gunstige vooruit-
zichten hadden. De lage terugval zou in dat geval 
niet het gevolg zijn van de aanpak zelf, maar van 
selectieprocessen die onbelicht blijven indien 
men alleen naar de ‘afmakers’ kijkt. Om te voor-
komen dat men deze processen over het hoofd 
ziet, dient bij onderzoek naar de effecten van 
(justitiële) interventies altijd een beschrijving te 
worden gegeven van degenen die voortijdig zijn 
uitgevallen (zie o.m. Colledge, Collier & Brand, 
1999).6  
De gegevens van de twee andere groepen zijn 
afkomstig uit de Recidivemonitor. De Dienst Jus-
titiële Inrichtingen levert jaarlijks persoonsgege-
vens aan van alle jongeren die zijn uitgestroomd 
uit een opvang- of behandelinrichting. Het WODC 
verwerkt deze gegevens en berekent van elk uit-
stroomcohort het recidivepercentage. De twee 
groepen vormen een selectie uit het materiaal 
beschreven in het rapport Strafrechtelijke recidive 
van jongeren uit justitiële jeugdinrichtingen 
(Wartna, Kalidien, Tollenaar & Essers, 2006). Het 
handelt om jongeren die zijn uitgestroomd uit 
Den Engh in dezelfde periode als de SGS-deelne-
mers, respectievelijk om de jongeren die in die 
periode zijn uitgestroomd uit een andere justitiële 
behandelinrichting. In het proefschrift van Jonker 
(2004) wordt de recidive onder de SGS-deelne-
mers ook afgezet tegen die van jongeren uit justi-
tiële behandelinrichtingen (Jonker, 2004; p.174).7 
Daar gaat het om jongeren die in de periode 1993-

                                                  
6 Uit inspectie van TULP-JJI gegevens bleek dat vier van de 26 

voortijdige afvallers bij het sluiten van de gegevensverzameling 
nog vastzaten en dat twee van hen nooit in Den Engh zijn 
opgenomen. Deze zes jongens worden bij de herhaalde recidive-
meting niet meegeteld. 

7 Daarvoor gebruikt hij cijfers uit Van der Heiden-Attema & Wartna 
(2000a). In dat onderzoek wordt de recidive echter berekend vanaf 
de datum van invrijheidstelling. De uitkomsten van beide onder-
zoeken zijn daardoor in feite onvergelijkbaar. 

1998 de inrichting verlieten. In het onderhavige 
onderzoek is de periode van uitstroom voor alle 
vier groepen globaal dezelfde.8  
 
De vergelijking met de recidive in andere groepen 
levert geen hard bewijs op van het succes van de 
SGS. Formeel kan de effectiviteit alleen worden 
vastgesteld als de jongeren in de controle-
groep(en) in alle relevante opzichten vergelijkbaar 
zijn met de jongeren die de methodiek onder-
gaan. Dat is hier niet het geval.9 Den Engh is een 
behandelinrichting voor zwakbegaafde jongeren. 
Daarin onderscheidt zij zich van de meeste an-
dere inrichtingen. Bovendien herbergt Den Engh 
alleen jongens. Een directe vergelijking van de 
recidivepercentages is dus niet op zijn plaats. 
Toch geven de cijfers wel een indicatie, de uit-
stroomresultaten van Den Engh krijgen een zeker 
reliëf. Mocht de recidive in de SGS-groep ook bij 
dit herhalingsonderzoek veel lager blijken te zijn 
dan bij jongeren uit andere behandelinrichtingen, 
dan is dit op zijn minst een aanwijzing dat de SGS 
effectief zou kunnen zijn. Omgekeerd, als zou 
blijken dat de recidive niet verschilt, dan is die 
aanwijzing er niet. 

                                                  
8 93 Procent van de ‘afmakers’ stroomde uit in de periode 2001-

2003. Zeven procent in 2004.  
9 Hoewel Jonker aangeeft dat de jongeren uit de zes leefgroepen in 

zijn onderzoek een willekeurige steekproef vormen uit de populatie 
van Den Engh (Jonker, 2004; p.135), blijken er verschillen te 
bestaan tussen de deelnemers aan het onderzoek en de overige 
bewoners (zie de tabel op p.7).  
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Box 2: Voortijdige uitval  
 

Op verschillende plaatsen in het proefschrift geeft Jonker (2004) aan dat er jongeren onbedoeld uit het onderzoek 
zijn weggevallen. Zijn opzet was het onderzoek te houden bij 72 jongens verdeeld over 6 leefgroepen, maar meteen 
bij de start vielen vier jongens af (p. 136). Veertien jongens verdwenen in de periode tussen de voor- en nameting 
van de ‘attitudeschaal sociale limieten’ (p.161) en nog eens acht konden volgens Jonker niet mee doen aan de follow 
up (p.172). Het WODC heeft bij de directie van Den Engh de redenen van de uitval opgevraagd. Ze staan weergege-
ven in de bijlage. Eén jongen viel af vanwege een ‘vormfout’, vier vanwege ‘latere instroom’ en zes omdat zij zich 
‘onttrokken aan het programma’. Een groep van vijftien jongens viel voortijdig af in verband met ‘overplaatsing’ naar 
een andere leefgroep binnen Den Engh of naar een andere inrichting, of vanwege ‘uitplaatsing’ in verband met de 
beëindiging van de maatregel. Het is jammer dat binnen deze laatste groep geen onderscheid kan worden gemaakt, 
want men mag veronderstellen dat het voor de kans op latere recidive uitmaakt of iemand tussentijds afvalt vanwege 
een overplaatsing of omdat de maatregel werd stopgezet. Een overplaatsing wijst mogelijk op het disfunctioneren 
van de jongere binnen de groep. Samen met de ‘onttrekkingen’ kan een overplaatsing een indicatie zijn dat het pro-
gramma voor deze jongere is mislukt. Jonker besteedt verder geen aandacht aan de voortijdige uitvallers. Toch is het 
goed om ook van deze jongeren de achtergronden en de recidive na te gaan. Dit om vast te stellen of er sprake is van 
selectieve uitval. Mochten zij op welke grond dan ook een negatieve selectie vormen uit de totale groep van 72, dan 
kan dat één van de redenen zijn waarom het recidivepercentage onder de 46 afmakers in het proefschrift zo laag 
uitkomt. Het is denkbaar dat juist de jongens met de hoogste recidivekansen in de loop van het onderzoek verdwij-
nen en op het eind alleen de goede leerlingen overblijven. Een verschijnsel dat bekend staat als ‘creaming’ (Rossi & 
Freeman, 1985). Een andere reden om de voortijdige uitval te bestuderen is meer inhoudelijk van aard: het maakt 
duidelijker voor wie het programma wel of niet geschikt is. De informatie die over de uitval wordt verzameld kan 
worden gebruikt om de toelatingscriteria voor de interventie scherper te krijgen of de inhoud van het programma 
aan te passen (Wartna, 2005).  

 
Ad 4) Teneinde de interpretatie van de uitstroom-
resultaten verder te vergemakkelijken, zal van elke 
groep ook de verwachte recidive worden bere-
kend. In de verschillende deelprojecten van de 
Recidivemonitor wordt gebruik gemaakt van een 
voorspellingsmodel. Met een statistisch model 
kan van elke groep justitiabelen een prognose 
worden opgesteld van het percentage dat na ver-
loop van een bepaalde periode een (nieuw) justi-
tiecontact zal hebben opgedaan. De prognose 
vindt plaats op basis van de scores op (statische) 
achtergrondkenmerken die samenhang vertonen 
met de kans dat er na het vertrek uit de inrichting 
recidive optreedt (zie verder box 3). Een hoge 
voorspelde recidive geeft aan dat men met een 

‘moeilijke’ groep JJI-pupillen te maken had, een 
laag voorspeld percentage geeft aan dat de kans 
op recidive al bij instroom in de inrichting niet 
erg hoog was. De verwachte recidivepercentages 
laten zien hoe ‘zwaar’ de vier onderzoeksgroepen 
zijn. Een vergelijking van de voorspelde en de 
geobserveerde recidive van een groep, maakt dui-
delijk of de feitelijke recidive die men in de groep 
heeft aangetroffen binnen normale marges valt of 
dat er sprake is van een opmerkelijk resultaat. Als 
de SGS-groep lager scoort dan de andere, maar 
niet lager dan verwacht, dan is geen sprake van 
een opmerkelijk resultaat en is er geen reden om 
aan te nemen dat de SGS succesvoller is dan de 
aanpak in andere jeugdbehandelinrichtingen.  

 
Box 3: Het voorspellen van de recidivekans  
 

Het WODC heeft op basis van gegevens uit de onderzoek- en beleidsdatabase justitiële documentatie (OBJD) een 
voorspellingsmodel ontwikkeld. Met dit model kan voor elke dadergroep een prognose worden gedaan van het per-
centage dat na verloop van tijd opnieuw met justitie in aanraking komt. De voorspelling vindt plaats op grond van 
een beperkt aantal dader- en delictkenmerken die alle samenhangen met de kans op latere recidive. Bij jongeren uit 
justitiële jeugdinrichtingen komen de volgende factoren als belangrijkste correlaten naar voren:  

 sekse jongens vertonen een hogere kans op recidive dan meisjes; 
 leeftijd bij uitstroom hoe jonger de ex-pupil, hoe hoger het recidiverisico; 
 leeftijd bij eerste veroordeling hoe jonger men was t.t.v. de eerste strafzaak, hoe hoger het risico; 
 etniciteit  bij allochtone ex-JJI-pupillen is de kans op recidive groter; 
 aantal eerdere veroordelingen hoe groter het aantal eerdere strafzaken, hoe hoger de recidivekans; 
 het type delict het risico is het grootst na een vermogensdelict zonder gebruikmaking van geweld; 
 verblijfstitel de recidivekans van pupillen met een pij-maatregel is hoger dan onder ots-ers 

Zijn deze grootheden voor een bepaalde groep bekend, dan rekent het model het verwachte recidivepercentage uit. 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een variant van het model dat is ontwikkeld voor alle jongeren die in 1997-
2003 zijn uitgestroomd uit een justitiële jeugdinrichting (Wartna, Kalidien, Tollenaar & Essers, 2006). Het werd toege-
spitst op de jongeren uit de behandelinrichtingen en op de uitstroomperiode 2001-2003. De pleegdatum fungeerde 
als criterium voor de timing van de recidive en de datum van invrijheidsstelling als startpunt van de observatieter-
mijn. Het model werd gefit op één helft van de onderzoeksgroep en gevalideerd op de andere helft. De kwaliteit van 
de voorspelling is goed te noemen. De voorspelde recidive week één jaar na vertrek uit de inrichting slechts 1,0 pro-
cent af van de geobserveerde recidive. Dit betekent dat het model op dat moment een betrouwbare schatting geeft 
van de invloed van bovenstaande factoren. Natuurlijk zijn er meer factoren die bepalen of een jongere in recidive 
vervalt, maar de kans die het model berekent geeft een idee van de ‘zwaarte’ van de groep waartoe hij op grond van 
zijn achtergrondkenmerken behoort. De voorspelde recidive is het percentage recidivisten dat men gelet op deze 
achtergronden kon verwachten. 
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Figuur 1: Prevalentie van algemene recidive bij 46 jongens die de SGS volledig hebben 
doorlopen; uitgestroomd uit Den Engh in de periode 2001-2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaten 
1)  Welk percentage van de SGS-deelnemers 
 recidiveert? 
Figuur 1 toont het percentage algemene recidive 
in de groep van de 46 jongens die de SGS volledig 
hebben doorlopen. De analyse betreft niet alleen 
de recidive tot één jaar na de invrijheidsstelling. 
Ook de percentages tot twee en tot drie jaar na 
het vertrek uit Den Engh worden in beeld ge-
bracht.  
De 1-jarige algemene recidive onder de jongeren 
die de SGS volledig hebben doorlopen bedraagt 
28 procent. Niet vier, zoals in het proefschrift 
wordt vermeld (Jonker, 2004; p. 175), maar dertien 
van de 46 deelnemers hebben binnen één jaar na 
vertrek uit Den Engh een of meer misdrijven ge-
pleegd. Zo blijkt uit de herhaalde analyse van hun 
justitiële documentatie. Zes van de dertien recidi-
visten kwamen binnen het eerste jaar dat volgde 
op hun vertrek meer dan eens in aanraking met 
justitie. Eén jongen had acht strafzaken voor dief-
stallen, diefstallen met geweld, bedreigingen en 
lichtere delicten. Hij kreeg naast andere straffen, 
een lange onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opge-
legd. De vijf andere jongens volgden zijn voor-
beeld, met straffen variërend van drie tot dertig 
maanden. Eén jongen kreeg naar aanleiding van 
het plegen van meerdere geweldsdelicten een 
strafrechtelijke maatregel opgelegd, een ander 
kreeg naast een lange taakstraf een tbs met voor-
waarden. Bij de overigen bleven de straffen be-
perkt tot een korte werkstraf, een transactie of een 
beleidssepot. 
Na één jaar neemt het aantal recidivisten onder 
de SGS-afmakers verder toe. Twee jaar na de in-
vrijheidsstelling heeft 53 procent een (nieuw) jus-
titiecontact; het gaat om 24 van 45 jongens; één 
jongen was nog niet twee jaar uit de inrichting. 
Na drie jaar bedraagt het percentage recidivisten 
75 procent. Dit laatste percentage is vastgesteld 
op basis van 40 deelnemers. Zes deelnemers wa-
ren bij sluiting van de dataverzameling, in mei 
2006 nog geen drie jaar uit de inrichting. Dertig 
van de veertig geslaagde SGS-deelnemers zijn 

binnen drie jaar na het vertrek uit Den Engh één 
of meermalen vervolgd en berecht voor het ple-
gen van (nieuwe) misdrijven. Zeventien van hen 
kregen in die periode één of meer onvoorwaarde-
lijke vrijheidstraffen opgelegd. 
 
2) Waarom is het recidivepercentage onder SGS-
 deelnemers nu hoger? 
De percentages in figuur 1 zijn vastgesteld vanaf 
de formele datum van invrijheidsstelling, vastge-
legd in TULP-JJI. Zoals vermeld, vallen de uit-
stroomdata die door Den Engh aan het WODC 
zijn verstrekt bij veel deelnemers aanmerkelijk 
vroeger uit. Ook als deze datum als startpunt van 
de observatietermijn wordt gehanteerd, komt de 
1-jarige recidive hoger uit dan in het proefschrift. 
Niet 9, maar 17 procent van de SGS-jongeren 
heeft binnen één jaar na de opgegeven datum 
strafbare feiten gepleegd waarvoor hij werd be-
recht.  
De bijlage maakt duidelijk welke jongens binnen 
één jaar hebben gerecidiveerd, zowel gerekend 
vanaf de datum van invrijheidstelling als vanaf de 
datum die door de administratie van Den Engh 
als uitstroomdatum werd doorgegeven. Het ver-
moeden bestaat dat de laatste datum in de buurt 
ligt van de dag waarop het (collectieve deel van 
het) opvoedprogramma eindigde en dat dit mo-
ment als startpunt van de meting is gebruikt, on-
afhankelijk van de toenmalige verblijfsplaats of 
status van de jongere. Inspectie van de registra-
tiekaarten in TULP-JJI wijst uit dat deze datum 
vaak niet overeenkomt met de dag van de officiële 
invrijheidsstelling van de jongere. In veel gevallen 
vonden eerst nog overplaatsingen, verloven of 
verlengingen van de maatregel plaats. De invrij-
heidstelling volgde later. 
Indien men rekent vanaf de dag van de invrij-
heidsstelling blijken bij herhaling van het onder-
zoek dus niet vier, maar dertien van de 46 jonge-
ren binnen één jaar te hebben gerecidiveerd. De 
negen extra gevallen van recidive kunnen in twee 
groepen worden verdeeld: 
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Figuur 2: Prevalentie van algemene recidive in vier groepen van ex-pupillen van justitiële 
behandelinrichtingen uitgestroomd in de periode 2001-2003  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Er zijn vijf jongens die wel binnen één jaar 
hebben gerecidiveerd indien men, zoals in dit 
type onderzoek gebruikelijk is, rekent vanaf het 
moment van de invrijheidsstelling. Deze jongens 
zijn in het proefschrift niet meegeteld, omdat een 
te vroege startdatum van de observatietermijn 
werd gehanteerd.  
(2) Vier jongens hadden volgens de gangbare 
maatstaven moeten worden aangemerkt als reci-
divist, zelfs indien men rekent vanaf de dag die 
door Den Engh als vertrekdatum aan het WODC 
werd opgegeven. Zij werden veroordeeld voor 
delicten gepleegd binnen één jaar na de door Den 
Engh verstrekte datum. Eén jongen kreeg bij zijn 
eerste zaak onvoorwaardelijke jeugddetentie op-
gelegd, een ander tbs met voorwaarden en een 
derde een werkstraf. Eén jongen werd mogelijk 
niet meegeteld omdat het vonnis naast een straf-
rechtelijke maatregel ook gedeeltelijke vrijspraak 
en ontslag van rechtsvervolging vermeld. Waarom 
de andere drie niet zijn aangemerkt als recidivist 
blijft onduidelijk.10 Mogelijk waren de strafzaken 
nog niet administratief verwerkt. Volgens de di-
recteur van Den Engh is bij de eerste meting 
echter steeds geruime tijd gewacht voordat de 
justitiële documentatie bij de CJD werd opge-
vraagd. Het is dus niet waarschijnlijk dat de 
nieuwe strafzaken nog niet in het JDS waren op-
genomen.  
 
3) Hoe verhoudt zich de recidive met die van 
 andere groepen? 
Figuur 2 vertoont naast de recidive van de SGS-
afmakers ook de ontwikkeling in de terugval van 
de andere drie groepen. We zien dat één jaar na 
het vertrek de geslaagde SGS-deelnemers een ver-
gelijkbare score hebben als de groep die uit-
                                                  
10 Omdat de WODC-onderzoekers een deel van de uittreksels die in 

het eerste recidiveonderzoek bij de CJD zijn aangevraagd hebben 
ingezien, is bekend welke vier jongeren in dat onderzoek als 
recidivist werden aangemerkt. Van één van hen werd het verblijf in 
Den Engh beëindigd nadat hij tijdens proefverlof een aantal 
misdrijven pleegde. Hij kreeg hiervoor aansluitend een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Nadien werd hij nog 
vier keer vervolgd. 

stroomde uit andere behandelinrichtingen: (28 
tegen 30%). Het verschil bedraagt 2 procent, is 
veel kleiner dan in het onderzoek van Jonker 
(2004) naar voren kwam en is niet significant 
(p=0,40; 1-zijdig). Er is dus geen aanwijzing dat de 
1- jarige recidive onder SGS-deelnemers lager is 
dan onder andere ex-pupillen van justitiële be-
handelinrichtingen. De 1-jarige recidive in de 
SGS-groep is wel lager dan onder de overige ex-
pupillen van Den Engh (28 tegen 42%, p=0,04). Dit 
geldt echter alleen voor de afmakers. De recidive 
onder de afvallers van de SGS is van alle groepen 
het hoogste. Zeventig procent van deze groep 
heeft binnen één jaar na het vertrek uit de justi-
tiële jeugdinrichting een (nieuw) misdrijf ge-
pleegd.11 
Op de langere termijn is het beeld iets anders. De 
SGS-afhakers vertonen nog steeds de hoogste 
percentages, maar de recidive onder de SGS-af-
makers neemt in de periode na één jaar na de 
invrijheidstelling sneller toe dan onder overige 
Den Engh-jongeren en ex-pupillen uit andere 
behandelinrichtingen. Twee jaar na het vertrek uit 
de inrichting lijkt het recidivepercentage in de 
SGS-groep hoger te zijn dan voor ex-pupillen van 
andere behandelinrichtingen (53 tegen 42%), 
maar het verschil is niet significant (p=0,15; 2-
zijdig). Een jaar later is dat wel het geval (75 tegen 
51%, p=0,00; 2-zijdig) Het recidivepercentage on-
der de geslaagde SGS-deelnemers is na drie jaar 
hoger dan onder ex-pupillen uit andere behan-
delinrichtingen. Driekwart van de geslaagde SGS-
deelnemers heeft binnen drie jaar na het vertrek 
uit Den Engh een (nieuw) misdrijf gepleegd waar-
voor hij werd vervolgd en berecht. Een percentage 
dat niet langer significant afwijkt van het recidi-
vepercentage in de groep afhakers (75 tegen 84%, 
p=0,23; 1-zijdig). 
 

                                                  
11 De verschillen in de figuur zijn getoetst met een verschiltoets voor 
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Tabel 1: Achtergronden van vier groepen van ex-pupillen van justitiële  
behandelinrichtingen uitgestroomd in de periode 2001-2003  

  
Percentage 

afmakers 
SGS (n=46) 

afhakers 
SGS (n=26) 

overig 
Den Engh 

(n=143) 

overig 
JJI-beh. 

(n=1.655) 
Jongens 100 100 100 61,9 

OTS (incl. voogdij) 73,9 61,5 62,6 76,5 
Leeftijd bij uitstroom         

Jonger dan 16 jaar 13,0 11,5 2,8 10,2 
16 tot 17 jaar 37,0 53,8 37,1 41,5 

18 jaar of ouder 50,0 34,6 60,1 48,3 
Etnische achtergrond         

Nederlands 43,5 46,2 43,4 59,6 
Antilliaans/Arubaans 10,9 15,4 7,0 3,4 

Surinaams 15,2 11,5 17,5 10,0 
Marokkaans 8,7 7,7 16,1 6,9 

Turks 0,0 3,8 3,5 2,4 
overig niet-westers 17,4 15,4 9,8 12,7 

Uitgangsdelict         
Geen 69,6 60,0 46,2 69,0 

Vermogen zonder geweld 10,9 4,0 13,4 8,3 
Vermogen met geweld 15,2 20,0 14,3 9,9 

Agressie 2,2 8,0 16,0 8,2 
Zeden 2,2 8,0 8,4 3,7 

Strafrechtelijk verleden         
% zonder eerdere contacten 45,7 42,3 26,7 53,7 
gem. leeftijd bij 1e strafzaak 14,8 14,6 15,0 15,5 

gem. aantal eerdere zaken 2,3 2,3 3,7 2,1 

 
4) Welke recidive mocht van de jongeren in de SGS-
 groep worden verwacht? 
Tabel 1 geeft enkele karakteristieken van de jon-
geren uit de vier onderzoeksgroepen. We zien dat 
Den Engh alleen jongens huisvest en relatief veel 
pupillen van allochtone herkomst herbergt. Ver-
gelijkt men de drie groepen binnen Den Engh dan 
lijkt het zo dat de SGS-deelnemers uit het onder-
zoek (afmakers èn afhakers) jonger waren dan de 
overige bewoners. Ze hadden iets vaker een ots, 
waren minder vaak van Marokkaanse afkomst en 
hadden minder vaak al een strafrechtelijk verle-
den. Tussen de succesvolle deelnemers en dege-
nen die voortijdig afhaakten deden zich ogen-
schijnlijk ook verschillen voor. De afvallers waren 
vaak pij-ers en waren bij vertrek opvallend vaak 
16 of 17 jaar oud. Bij hun uitgangzaak pleegden ze 
vaker een gewelddadig delict dan de deelnemers 
die het gehele traject afrondden. De omvang van 
hun strafrechtelijk verleden was echter vergelijk-
baar. 
Omdat de grootheden in tabel 1 samenhangen 
met de kans op latere recidive (zie box 3), kan op 
basis van de waarden van deze grootheden voor 
elk van de vier groepen een voorspelling worden 
gedaan van de recidive één jaar na de invrijheids-
stelling van de jongeren. Deze scores vindt men 
terug onderaan figuur 3. In de figuur wordt voor 
elke groep zowel de geobserveerde als de ver-
wachte recidive afgebeeld. De verwachte recidive 
bij de afmakers van de SGS lijkt iets lager te liggen 
dan bij de overige ex-bewoners van Den Engh en 
hoger dan bij pupillen uit andere behandelinrich-
tingen. Dit betekent dat de groep afmakers bin-
nen Den Engh op de hier gemeten kenmerken 
een ‘lichtere’ selectie vormt, maar in vergelijking 

tot alle jongeren uit behandelinrichtingen nog 
altijd nog iets ‘zwaardere’ achtergronden kent. Dit 
laatste heeft natuurlijk ook te maken met het feit 
dat Den Engh geen meisjes opneemt.  
We zien ook dat het verwachte recidivepercentage 
in de groep afmakers globaal overeenkomt met 
dat in de groep van de voortijdige afvallers. Ken-
nelijk heeft zich in termen van de grootheden in 
tabel 1, per saldo geen selectieve uitval voorge-
daan. Misschien zijn er andere verschillen tussen 
de afmakers en de afhakers die het grote verschil 
in de feitelijke recidive van beide groepen kunnen 
verklaren, aan de verschillen in de in tabel ge-
noemde statische kenmerken ligt het in elk geval 
niet.  
De geobserveerde recidive onder de succesvolle 
deelnemers van de SGS lijkt lager dan verwacht, 
maar het verschil is statistisch niet significant 
(p=0,28; 2-zijdig). Het verschil is zo klein dat het 
evengoed aan toevalsfluctuaties kan worden toe-
geschreven. De conclusie is dat er geen aanleiding 
is om aan te nemen dat jongeren die de SGS heb-
ben afgerond één jaar na het vertrek uit Den Engh 
meer of minder hebben gerecidiveerd dan mocht 
worden verwacht. De enige groep waarbij het 
verschil tussen het geobserveerde en verwachte 
recidivepercentage significant is, is de groep met 
afhakers (p=0,00). Deze groep doet het veel 
slechter dan vooraf op grond van hun (statische) 
achtergronden mocht worden verwacht. Mogelijk 
wijken zij in andere opzichten dan op de hier ge-
meten kenmerken van de succesvolle deelnemers 
af. Of het komt omdat zij negatief op het pro-
gramma hebben gereageerd. 
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Figuur 3:   Verwachte en geobserveerde 1-jarige algemene recidive in vier groepen van ex-
pupillen van justitiële behandelinrichtingen; uitgestroomd in de periode 2001-2003  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusies en discussie  
Op verzoek van de minister van Justitie heeft het 
WODC het recidiveonderzoek uit het proefschrift 
Niet opsluiten, maar opvoeden (Jonker, 2004) ge-
repliceerd. Het proefschrift handelt om de Socio-
GroepsStrategie (SGS), de opvoed- en onderwijs-
methode die in de JJI Den Engh wordt gehan-
teerd. Het onderzoek heeft betrekking op 72 
zwakbegaafde jongeren, uitgestroomd in de peri-
ode 2001-2003: 46 jongens die het opleidingspro-
gramma met succes hebben afgerond en 26 jon-
gens die de SGS niet hebben kunnen afmaken. 
Van twintig van de afhakers kon de recidive wor-
den nagegaan. De herhaling van de recidiveme-
ting wijst het volgende uit:  

 Dertien van de 46 jongens die de SGS hebben 
afgemaakt, hebben binnen één jaar na vertrek 
uit Den Engh (opnieuw) een misdrijf gepleegd 
waarvoor zij werden vervolgd en berecht;  

 Van de 20 voortijdige afvallers werden 14 jon-
geren binnen één jaar voor een nieuw delict 
vervolgd; 

 De terugval onder SGS-deelnemers is hoger 
dan in het proefschrift wordt vermeld. Als de 
recidive op een gangbare manier wordt bere-
kend, op een wijze die vergelijking met ander 
onderzoek mogelijk maakt, bedraagt het per-
centage recidivisten onder de jongeren die het 

programma hebben afgerond na één jaar niet 
9, maar 28 procent; 

 De 1-jarige algemene recidive onder de succes-
volle SGS-deelnemers verschilt niet significant 
van die van ex-pupillen van andere justitiële 
behandelinrichtingen en is niet hoger of lager 
dan op grond van hun achtergrond-kenmerken 
mocht worden verwacht; 

 Drie jaar na vertrek uit de inrichting is het per-
centage recidivisten onder geslaagde SGS-
deelnemers hoger dan onder jongeren die zijn 
uitgestroomd uit andere justitiële behandelin-
richtingen. 

Al met al levert de herhaling van het recidiveon-
derzoek geen aanwijzingen op dat de SGS succes-
vol is in het terugdringen van de terugval in deze 
specifieke groep van justitiabelen. Het recidive-
percentage dat in het proefschrift van Jonker 
(2004) wordt vermeld, is niet accuraat vastgesteld. 
Bij meer dan de helft van de jongens is de obser-
vatie gestart terwijl zij zich nog onder toezicht van 
de inrichting bevonden. De uitkomsten van het 
onderzoek zijn daardoor onvergelijkbaar met de 
resultaten van andere studies. Bovendien zijn niet 
alle geldige gevallen van recidive vermeld in de 
justitiële documentatie, meegeteld. Gemeten vol-
gens gangbare maatstaven ligt de recidive onder 
ex-SGS-deelnemers hoger dan uit het eerdere 
onderzoek bleek. 
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Bijlage: Uitstroomresultaten 72 (kandidaat)deelnemers SocioGroepsStrategie; JJI Den Engh 
2001/2003  

 
Aantal strafzaken 

Nr. Titel 
SGS 

afgerond 

Reden 
uitval vlg 

DE 
Datum instroom Uitstroom vlg DE 

Uitstroom vlg 
TULP/JJI 

Pleegdatum 1e 

recidivedelict 

Rec < 1 
jaar 

uitDE  

Rec < 1 
jaar uitJJI  

Rec < 2 
jaar uitJJI  

Rec < 3 
jaar 

uitJJI  Nsv Nuz Ntijd Nna 

1 pij ja   2-mrt-99 6-mrt-01 6-mrt-01          
2 pij ja   22-jun-99 7-mei-01 7-mei-01          
3 pij ja   22-jun-99 7-mei-01 7-mei-01          
4 pij ja   20-jul-00 23-nov-01 31-dec-01          
5 ots ja   22-jun-99 23-apr-01 23-apr-01          
6 ots ja   22-jun-99 2-feb-01 2-feb-01          
7 pij ja   2-mrt-99 23-nov-01 23-nov-01          
8 pij ja   12-sep-00 11-mrt-02 25-okt-02          
9 pij ja   22-jun-99 19-sep-01 19-sep-01          

10 ots ja   22-jun-99 23-apr-01 23-apr-01          
11 ots ja   12-sep-00 15-jun-02 2-okt-02          
12 pij ja   22-jun-99 28-nov-01 1-jul-03          
13 pij ja   27-mrt-00 23-nov-01 27-nov-01          
14 ots ja   2-mrt-99 27-nov-01 27-jan-02          
15 ots ja   7-sep-00 23-nov-01 23-nov-01          
16 ots ja   7-sep-99 21-aug-01 10-sep-01          
17 ots ja   22-jun-99 23-apr-01 23-apr-01          
18 ots ja   22-jun-99 23-apr-01 23-apr-01          
19 voogdij ja   26-jul-99 21-aug-01 27-aug-01          
20 ots ja   7-sep-99 15-okt-01 4-jan-02          
21 ots ja   28-apr-00 27-jul-01 27-jul-01          
22 ots ja   23-nov-99 23-nov-01 23-nov-01          
23 ots ja   12-jun-01 15-jan-03 13-jun-03          
24 ots ja   12-sep-00 30-nov-02 30-nov-02          
25 ots ja   7-sep-99 21-aug-01 21-aug-01          
26 ots ja   7-sep-99 20-aug-01 20-aug-01          
27 ots ja   7-sep-99 21-aug-01 10-sep-01          
28 ots ja   7-sep-99 22-apr-02 17-jun-02          
29 ots ja   7-sep-99 21-aug-01 10-sep-01          
30 ots ja   12-sep-00 1-jul-02 12-sep-02          
31 voogdij ja   7-sep-99 17-sep-01 17-sep-01          
32 ots ja   2-feb-00 6-aug-01 17-sep-01          
33 pij ja   12-sep-00 1-jun-02 7-mrt-04          
34 ots ja   12-sep-00 1-jun-02 24-feb-03          
35 ots ja   23-nov-99 23-nov-01 30-nov-01          
36 pij ja   13-mrt-01 1-okt-02 21-sep-03          
37 pij ja   12-jun-01 15-jan-03 27-mei-04          
38 ots ja   12-sep-00 12-sep-02 12-sep-02          
39 ots ja   13-mrt-01 1-okt-02 12-jun-03          
40 pij ja   13-mrt-01 1-okt-02 23-mrt-04          
41 ots ja   12-sep-00 8-okt-02 8-okt-02          
42 ots ja   13-mrt-01 18-nov-02 18-nov-02          
43 ots ja   12-jun-01 15-jan-03 24-jun-03          
44 ots ja   13-mrt-01 1-okt-02 4-apr-03          
45 ots ja   12-jun-01 15-jan-03 13-jun-03          
46 ots ja   12-jun-01 15-jan-03 30-jun-03          
47 pij nee onttr 12-sep-00 21-feb-03 12-okt-04          
48 pij nee ov/uit 22-jun-99 feb-05* 7-mei-01          
49 pij nee vorm 23-nov-99 21-okt-01 21-okt-01          
50 pij nee onttr 11-sep-00 3-okt-01 3-okt-01          
51 pij nee ov/uit 22-jun-99 1-okt-00 23-apr-01          
52 pij nee laat 15-mrt-01 7-nov-03 7-nov-03          
53 pij nee onttr 13-mrt-01 15-okt-01 15-okt-01          
54 ots nee ov/uit 23-nov-99 9-okt-01 9-okt-01          
55 ots nee laat 16-okt-01 30-sep-02 30-sep-02          
56 pij nee ov/uit 13-mrt-01 nog vast nog vast          
57 ots nee laat 12-jan-01 9-jul-04 9-jul-04          
58 ots nee ov/uit 22-mrt-00 21-nov-01 21-nov-01          
59 ots nee ov/uit 13-mrt-01 10-feb-04 24-mrt-03          
60 ots nee onttr 13-mrt-01 5-nov-01 5-nov-01          
61 pij nee onttr 12-sep-00 15-okt-01 15-okt-01          
62 ots nee onttr 23-mei-00 19-nov-01 9-nov-02          
63 pij nee ov/uit 13-mrt-01 4-feb-04 nog vast          
64 ots nee ov/uit 12-jun-01 21-jan-04 23-jun-04          
65 ots nee ov/uit 12-jun-01 13-sep-05 13-sep-05          
66 ots nee ov/uit 12-jun-01 15-dec-04 nog vast          
67 voogdij nee laat 1-nov-01 8-aug-03 8-aug-03          
68 pij nee ov/uit 11-sep-01 5-sep-04 5-sep-04          
69 voogdij nee ov/uit 12-jun-01 11-jan-05 11-jan-05          
70 ots nee ov/uit geen nvt nvt          
71 ots nee ov/uit geen nvt nvt          
72 ots nee ov/uit 10-jan-02 nog vast nog vast          

 
* Datum van een vervolgverblijf; Reden uitval: onttr onttrekking programma ov/uit overplaatsing of beëindiging maatregel vorm vormfout laat verlate instroom 
Peildatum: 1-1-2006 voor de inrichtinggegevens/1-5-2006 voor de justitiële documentatie; Nsv aantal geldige strafzaken voorafgaand aan verblijf Nuz  aantal strafzaken behorend bij verblijf Ntijd 
aantal strafzaken tijdens verblijf Nna aantal strafzaken na vertrek  
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Deze reeks omvat korte verslagen van onderzoek dat door of in opdracht van het WODC is verricht. Opname in de 
reeks betekent niet dat de inhoud het standpunt van de minister van Justitie weergeeft. Alle rapporten van het 
WODC zijn gratis te downloaden van www.wodc.nl. De bijlage die in dit rapport is opgenomen, is onvolledig. Dit 
omwille van de privacy van de betrokken jongeren. De ontbrekende gegevens zijn voor onderzoeksdoeleinden 
beschikbaar. Zij kunnen worden ingezien door een ieder die daartoe toestemming heeft verkregen van de minister 
van Justitie. 

 
Dit rapport is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van prof. dr. F.L. Leeuw en prof. dr. S. Bogaerts. Het 
onderzoek en de rapportage zijn beoordeeld door de begeleidingscommissie van de Recidivemonitor onder leiding 
van prof. P.G.M. van der Heijden, hoogleraar Statistiek aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de 
Universiteit Utrecht. Het WODC publiceert geen (recidive)cijfers over specifieke inrichtingen, anders dan op verzoek 
van de betrokken inrichtingsdirecteuren. Van deze lijn is hier in opdracht van de minister afgeweken. De namen van 
de SGS-jongeren die nodig waren voor de herhaling van de recidivemeting zijn slechts na herhaald verzoek door Den 
Engh aan het WODC verstrekt.  

 
 


