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Voorwoord
In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een onderzoek
naar de populatie in de elf justitiële behandelinrichtingen voor jeugdigen die
ons land kent.
Het populatie-onderzoek is het eerste deel van het onderzoek `justitiële
behandelinrichtingen: populatie, behandeling en follow-up'. In dat onderzoek komen ná de populatie ook de behandeling en de situatie van jongeren
na vertrek uit een justitiële behandelinrichting aan de orde.
Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking en
inzet van personeel en pupillen in de elf inrichtingen. Dank is daarom
verschuldigd aan de betreffende directeuren, onze contactpersonen in de
behandelinrichtingen (die ons aanspreekpunt waren en de afspraken met
de jongeren regelden) en de jongeren die bereid waren mee te werken aan
het invullen van vragenlijsten.
Een groot aantal mensen heeft aan dit onderzoek meegewerkt. Zo heeft
Carlijn Verwers een onmisbare bijdrage geleverd aan alle fasen van het
onderzoek. Verder namen verschillende studenten, in het kader van een
onderzoekstage, deel aan de gegevensverzameling. Van hen hebben vooral
Patricia Koole en Karin Reurslag lange tijd meegewerkt aan het coderen van
dossiers en het afnemen van vragenlijsten.
Voor de invoer van de gegevens uit de justitiële documentatie was Charlotte
van de Meij verantwoordelijk. Marisca Brouwers heeft een deel van de
analyse van de door jongeren ingevulde vragenlijsten en de informatie uit de
justitiële documentatie op zich genomen. Truus Remmelzwaal en Udo Aron
waren een waardevolle praatpaal bij de analyse van het materiaal.
Een woord van dank aan de leden van de begeleidingscommissie mag hier
niet ontbreken. Door hun actief meedenkende houding hebben zij een
belangrijke bijdrage geleverd aan dit onderzoek.
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Samenvatting
Dat er in de justitiële behandelinrichtingen moeilijke jongeren opgenomen
worden, is bekend. Minder bekend is wat er met die jongeren aan de hand
is en hoe ernstig hun problemen zijn. In dit rapport wordt de populatie in
de justitiële behandelinrichtingen beschreven en komt de problematiek
uitgebreid aan de orde. Daarbij staan drie vragen centraal. Allereerst de
vraag in hoeverre jongeren in de justitiële behandelinrichtingen verschillen
van jongeren in andere, niet-justitiële inrichtingen. Bij de tweede vraag gaat
het erom of er binnen de justitiële behandelinrichtingen verschillende typen
van jongeren te onderscheiden zijn met bijvoorbeeld elk een eigen problematiek. De derde vraag draait om de verschillen tussen de justitiële behandelinrichtingen onderling. Onderscheiden zij zich van elkaar in het soort van
jongeren dat zij opnemen?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is informatie verzameld uit de
dossiers van de 383 jongeren die in 1993 opgenomen zijn in de justitiële
behandelinrichtingen. Daarnaast is er kort na opname aan jongeren
gevraagd een aantal gestandaardiseerde vragenlijsten in te vullen.
Vergelijking met jongeren buiten de justitiële behandelinrichtingen
Op basis van de verzamelde informatie kan gesteld worden dat de jongeren
in de justitiële behandelinrichtingen een zeer moeilijke groep vormen. Zij
kampen met ernstigere psychosociale problematiek dan jongeren in nietjustitiële tehuizen. Daarnaast rapporteren zij zelf significant meer gedragsproblemen dan de gemiddelde jongere in Nederland en ook hun persoonlijkheidsproblematiek is veel ernstiger dan bij de `doorsnee jongere'. Qua
persoonlijkheidsproblematiek lijken zij erg op andere probleemjongeren
die bijvoorbeeld opgenomen zijn in observatiehuizen of in de geestelijke
gezondheidszorg.
Jongeren in de justitiële behandelinrichtingen
Jongens zijn in de justitiële behandelinrichtingen in de meerderheid (73%).
De gemiddelde leeftijd bij opname is vijftien jaar en de helft van de jongeren
heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Onder de allochtone jongeren is de
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groep Marokkaanse jongens het grootst. Bij de meeste jongeren (80%) is
sprake van een civielrechtelijke verblijfstitel (civiele ots, voogdij). Bij de
overige 20% is een strafrechtelijke maatregel uitgesproken (bb, tbr of
strafrechtelijke ots).
Typologie
De kern van de populatie in de behandelinrichtingen bestaat uit een groep
van 135 jongeren (35% van de hele populatie) met een voor de justitiële
behandelinrichtingen kenmerkende problematiek. Het gaat om jongeren
die delicten gepleegd hebben, erg driftig en opstandig zijn, die vóór hun
opname weggelopen zijn en drugs gebruiken of gebruikt hebben. Verder is
er sprake van ontwikkelingsproblemen, bijvoorbeeld een stoornis in hun
seksuele ontwikkeling, in de ontwikkeling van hun geweten of in de agressieontwikkeling. Enkele jongeren kampen met psychiatrische klachten, er
spelen sociaal-emotionele problemen en problemen met hechting.
Naast deze kerngroep zijn er zes kleinere subgroepen van jongeren te onderscheiden, waarbij telkens een of twee probleemgebieden in heel ernstige
mate voorkomen. Zo zijn er `driftkikkers' (21 jongeren), die er vooral uitspringen vanwege zeer ernstige driftbuien en recalcitrant gedrag. Er zijn
notoire weglopers (46 jongeren) en er is een groep die vooral hechtingsproblemen vertoont (49 jongeren). Voorts is er een groep met ernstige
ontwikkelingsproblematiek (41 jongeren) of met ernstige sociaal-emotionele
problemen (17 jongeren). De laatste en allerkleinste groep wordt gevormd
door 16 jongeren waarbij alle problemen in ernstige mate voorkomen: een
`multi-problemgroep'.
Ernst van de problematiek
Hoe meer problemen er voorkomen, des te ernstiger de problematiek
genoemd kan worden. In vergelijking met hun medebewoners zijn de 'kerngroepjongeren' er nog het minst ernstig aan toe, terwijl de problematiek in
de `multi-problemgroep' het meest ernstig is. Daartussenin liggen de overige
groepen waarbij de `driftkikkers', de jongeren met hechtingsproblemen en de
weglopers meer naar de kerngroep neigen en de beide andere groepen dicht
tegen de `multi-problemgroep' aanliggen.
De ernst van de problematiek kan niet alleen afgeleid worden uit de problemen die in de dossiers genoemd worden, maar ook uit de plaatsings-
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geschiedenis van de jongeren. Hoe ernstiger de problematiek, des te
meer plaatsingen zij, vóór hun opname in de behandelinrichtingen,
achter de rug hebben. Het gemiddelde voor de hele groep ligt op drie
eerdere plaatsingen.
Behalve aan de plaatsingsgeschiedenis is de ernst van de problematiek ook
af te meten aan de delicten die jongeren voor opname hebben gepleegd.
Zowel de delictinformatie uit de dossiers als de geregistreerde delicten in de
justitiële documentatie laten zien dat de zeven typen van jongeren ook van
elkaar verschillen in het aantal delicten dat voor opname gepleegd is. De
jongeren met hechtingsproblematiek en de weglopers hebben de minste
delicten op hun geweten, de jongeren met ontwikkelingsproblematiek de
meeste.
Ook de informatie van jongeren zelf geeft verschillen tussen de typen te zien.
Jongeren uit de kerngroep rapporteren de minste gedragsproblemen en die
uit de `multi-problemgroep' de meeste.
Jongens en meisjes
Het aantal jongens en meisjes in elk van de bovengenoemde typen verschilt.
Meisjes zijn vooral te vinden onder de weglopers en in de groep met
hechtingsproblemen. Zij hebben over het algemeen veel minder delicten
gepleegd dan jongens en vertonen aanzienlijk vaker problemen op het
gebied van hechting, weglopen en druggebruik. Op grond hiervan kan
gesteld worden dat de problemen die aanleiding zijn tot plaatsing in een
justitiële behandelinrichting, bij meisjes anders zijn dan bij jongens. Dit
gegeven is niet nieuw. Ook in ander onderzoek werd al geconstateerd dat
meisjes vaker opgenomen worden in verband met problemen die te maken
hebben met relaties of ter bescherming van zichzelf, bijvoorbeeld in verband
met jeugdprostitutie. Jongens worden vaker opgenomen ter bescherming
van de maatschappij.
Psychiatrische problematiek
Een van de veel gehoorde opmerkingen over de populatie in de justitiële
behandelinrichtingen is dat deze `steeds psychiatrischer' wordt. Dit onderzoek biedt geen informatie over een eventuele toename van psychiatrische
problematiek in deze inrichtingen. Wel geeft het onderzoek inzicht in het
aantal jongeren bij wie in het persoonlijkheidsonderzoek psychiatrische
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problematiek geconstateerd wordt. Psychiatrische problemen komen bij
44 jongeren voor (12%), verspreid over alle zeven typen. Onder de 54
jongeren met een bb-maatregel zijn er 10 bij wie psychiatrische problemen
genoemd worden (17%). Daarnaast hebben 29 jongeren met een civiele ots,
4 jongeren met een strafrechtelijke ots en 1 voogdijpupil psychiatrische
klachten. De psychiatrische klachten zijn dus niet gebonden aan verblijfstitel, geslacht of bijvoorbeeld probleemtype. Tevens blijken de psychiatrische klachten zowel oorzaak als gevolg van het vertoonde delictgedrag
te kunnen zijn.
Verblijfstitels
Er wordt vaak verondersteld dat jongeren met een strafrechtelijke verblijfstitel de moeilijkste groep vormen in de justitiële behandelinrichtingen.
Jongeren met een strafrechtelijke maatregel krijgen die immers opgelegd
door de kinderrechter in een strafzaak en een maatregel als bijvoorbeeld
de bb kan niet 'zomaar' opgelegd worden. Er dient sprake te zijn van een
gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke stoornis van de geestvermogens.
De onderzoeksgegevens laten zien dat de strafrechtelijke groep niet zonder
meer moeilijker genoemd kan worden. De strafrechtelijke titel blijkt niet
'exclusief' verbonden aan een bepaald type jongere. In elk van de zeven
onderscheiden typen zijn jongeren zowel met een civielrechtelijke als met
een strafrechtelijke verblijfstitel te vinden en de problematiek van jongeren
met beide titels vertoont dus een fikse overlap.
Informatie uit de justitiële documentatie laat zien dat jongeren met een
strafrechtelijke titel meer delicten plegen, zowel in aantal als in verscheidenheid. Het is daarmee aannemelijk dat het delict bij hen de directe
aanleiding tot de maatregel vormt, terwijl hun problematiek verder gelijk
is aan die van de civiele groep. Dat geldt ook voor de mate waarin er sprake
is van een 'gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens'. Eerder kwam al aan de orde dat de psychiatrische problematiek niet bij alle bb'ers aan de orde is en ook zeker niet alleen bij hen voorkomt. Van een 'gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens' is vooral
sprake bij jongeren in de groep met ernstige ontwikkelingsproblematiek
en deze groep bestaat voor meer dan de helft uit jongeren met een civiele
maatregel.
Het lijkt er daarom op dat bij het opleggen van een strafrechtelijke maatregel
ook andere overwegingen een rol spelen. Zo is het mogelijk dat men in het
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opleggen van een strafrechtelijke maatregel een mogelijkheid ziet om een
jongere binnen het jeugdstrafrecht te houden en toch langer dan een half
jaar (de maximale tuchtschoolstraf) ergens te plaatsen. Verder zou de
bestaande voorrangsregeling voor bb'ers wel eens van invloed kunnen zijn
op de beslissing een bb op te leggen. Jongeren kunnen dan immers vrij snel
geplaatst worden. Ook leeftijd kan een rol spelen. Bij een jongere van 17 jaar
zal, indien behandeling geïndiceerd is, misschien eerder een bb overwogen
worden dan een civiele ots of tbr. Bij deze laatste maatregelen stopt de
behandeling immers wanneer de jongere meerderjarig wordt terwijl de bb
kan voortduren tot 21-jarige leeftijd.
Verschillen tussen de inrichtingen onderling
De zeven typen van jongeren zijn in (bijna) alle inrichtingen terug te
vinden. Geen enkele inrichting heeft maar één type in huis, bij de meeste
inrichtingen ligt wel het accent op één of twee typen.
Doordat elke inrichting een min of meer'eigen' combinatie van typen van
jongeren kent, is het niet mogelijk de inrichtingen te ordenen naar ernst van
hun populatie. De accentverschillen tussen inrichtingen maken èchter wel
duidelijk dat de ene inrichting een meer 'gelijksoortige' populatie in huis
heeft dan de andere. Hoe kleiner de kerngroep, hoe meer een inrichting zich
immers moet richten op kleine groepjes jongeren met, op deelterreinen heel
ernstige, problematiek.
Omdat geen enkele inrichting slechts één type van jongeren opneemt,
geldt voor alle inrichtingen dat ze niet 'toe kunnen' met een vaststaand
behandelingsaanbod, dat specifiék gericht is op een bepaalde groep
-jongeren met een bepaalde problematiek. De inrichtingen zijn allemaal
genoodzaakt in te spelen op specifieke noden van de individuele jongeren.
De veelsoortigheid van de problematiek vraagt individuele behandelingsdoelen en een gedifferentieerde beoordeling van de 'uitkomsten' van de
behandeling.
Het voordeel van gemengde populaties is natuurlijk dat de inrichtingscapaciteit ten volle benut kan worden. Zou er meer gedifferentieerd worden
naar problematiek, dan zou het minder makkelijk zijn optimaal gebruik te
maken van de capaciteit. Of een probleemspecifieke populatie aanbeveling
verdient, is op grond van de beschrijving van de populatie niet te zeggen.
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Open en gesloten inrichtingen
Ongeveer een derde van de beschikbare plaatsen in justitiële behandelinrichtingen zijn op het moment van onderzoek gesloten plaatsen. Jongeren
uit dezelfde typen blijken zowel in open als in gesloten inrichtingen te
verblijven. De gesloten inrichtingen nemen wat meer weglopers, jongeren
die veel delicten gepleegd hebben en jongeren met een strafrechtelijke titel
op, maar ook in open inrichtingen zijn dergelijke jongeren te vinden.
Omgekeerd zijn ook jongeren waarbij de problematiek minder ernstig is
(bijvoorbeeld jongeren uit de kerngroep), te vinden in gesloten settings. Dit
kan natuurlijk samenhangen met de beschikbare capaciteit. Als de (open)
inrichtingen geen plaatshebben, is de keuze voor een gesloten inrichting
snel gemaakt en vice versa. De verkeerde jongeren komen dan op de
verkeerde plaats terecht. Met het oog op de huidige uitbreiding van het
aantal gesloten plaatsen verdient het daarom aanbeveling aandacht te
besteden aan de criteria op grond waarvan besloten wordt een jongere
al dan niet gesloten te plaatsen.
Besluit
Hierboven is een beeld geschetst van de populatie in de justitiële behandelinrichtingen in 1993. Op dit moment zijn er allerlei ontwikkelingen gaande
in het veld van de justitiële jeugdhulpverlening die waarschijnlijk van
invloed zullen zijn op die populatie.
Een eerste belangrijke verandering is de al genoemde uitbreiding van
het aantal gesloten plaatsen. De bedoeling is dat er een fasering in de
behandeling tot stand komt van maximaal gesloten inrichtingen naar open
inrichtingen, waarbij het accent ligt op terugleiding naar de maatschappij.
Op dit moment wordt het verschil tussen open en gesloten inrichtingen
vooral bepaald door het feit dat gesloten inrichtingen méér weglopers
opnemen, evenals druggebruikers en jongeren die veel delicten hebben
gepleegd. Als vastgehouden wordt aan deze `criteria', valt te verwachten
dat, met de toename van het aantal plaatsen, in de toekomst alle notoire
weglopers, druggebruikers en jongeren die veel delicten plegen (eerst) in
een gesloten setting zullen verblijven. De open inrichtingen zullen dan een
andere groep in huis hebben, waarschijnlijk bestaande uit de `kerngroepjongeren', jongeren met hechtingsproblematiek en jongeren die het gesloten
deel van hun behandeling erop hebben zitten.
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Een tweede belangrijke ontwikkeling is de op handen zijnde invoering
van het nieuwe jeugdstraf(proces) recht. Dit betekent dat de behandelinrichtingen te maken krijgen met jongeren aan wie de nieuwe maatregel
'plaatsing in een inrichting voor jeugdigen' (PIJ) is opgelegd. Anders dan nu
het geval is met de bb en tbr, zal de PIJ niet aflopen bij het bereiken van een
vastgestelde leeftijd. Voortaan wordt de maatregel uitgesproken voor twee
jaar, waarna de PIJ één keer met twee jaar verlengd kan worden. Bij jongeren
bij wie sprake is van ontoerekeningsvatbaarheid, kan de PIJ zelfs maximaal
zes jaar duren.
De PIJ kan worden opgelegd aan toerekeningsvatbare, verminderd toerekeningsvatbare en volledig ontoerekeningsvatbare jongeren indien er
sprake is van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. De
maatregel kan alleen opgelegd worden als 'de veiligheid van anderen dan
wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van de
maatregel eist en als de maatregel in het belang is van een zo gunstig
mogelijke ontwikkeling van de jeugdige verdachte' (art. 77s lid 1 WvSr.).
Met wat nu bekend is over de populatie, kan gerust gesteld worden dat
deze omschrijving van toepassing is op bijna alle jongeren in de justitiële
behandelinrichtingen, inclusief een groot deel van de jongeren met een
civiele ots. In die zin zal er voor de inrichtingen waarschijnlijk niet veel
veranderen, al zal uit het opleggingsbeleid van de PIJ moeten blijken of de
populatie in de behandelinrichtingen daadwerkelijk dezelfde zal blijven.
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Inleiding
Er zijn in ons land vele tehuizen en internaten voor jeugdigen. In dit rapport
wordt een beeld geschetst van de populatie in een klein deel van de
tehuizen: de justitiële behandelinrichtingen. Deze behandelinrichtingen
maken onderdeel uit van de justitiële jeugdinrichtingen.
In dit hoofdstuk wordt eerst kort toegelicht welke soorten van justitiële
jeugdinrichtingen er zijn en wanneer jongeren daar opgenomen kunnen
worden. Daarna komen aanleiding, doel en opzet van het onderzoek aan
de orde.
1.1

Opvang- en behandelinrichtingen

Bij aanvang van dit onderzoek, in 1993, waren er in Nederland zeventien
justitiële jeugdinrichtingen. Hiervan waren zes opvanginrichtingen, acht
behandelinrichtingen en drie waren inrichtingen met zowel een opvang- als
een behandelafdeling. In totaal beschikten deze inrichtingen in 1993 over
846 plaatsen: 360 opvang- en 486 behandelplaatsen. Bij het verschijnen van
dit rapport ziet het capaciteitsplaatje er waarschijnlijk al weer anders uit.
In 1995 en 1996 openen namelijk drie nieuwe inrichtingen de deuren (met
zowel opvang- als behandelplaatsen). Daarnaast worden enkele van de
bestaande inrichtingen uitgebreid met gesloten plaatsen. In 1996 zal de
capaciteit zijn uitgebreid tot een totaal van 1205 plaatsen: 501 opvang- en
704 behandelplaatsen.1
1.2

Titels van verblijf

Opvanginrichtingen
Jongeren kunnen op drie manieren in een opvanginrichting terechtkomen.
Allereerst kan de kinderrechter hen een straf opleggen. Dit kan een tuchschoolstraf zijn (met een maximum van een half jaar) of een arreststraf
(met een maximum van veertien dagen).2

1

De capaciteitsuitbreiding brengt voor sommige inrichtingen een wijziging in bestemming (van
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open naar gesloten) en daarmee een aanpassing van de methodiek met zich mee.
In juli 1994 is door de Eerste Kamer een wet aangenomen tot wijziging van het jeugdstraf(proces)recht. De daadwerkelijke invoering van de nieuwe wet is nog afhankelijk van de
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Ook kunnen jongeren, terwijl het onderzoek naar hun zaak loopt, in voorlopige hechtenis zitten. Ten slotte kunnen jongeren tijdelijk in een opvanginrichting geplaatst worden. Dit kan ter observatie zijn of in afwachting van
een plaats in een behandelinrichting. Ook kunnen jongeren vanuit een
behandelinrichting een tijdje ter correctie in een opvanginrichting geplaatst
worden.
Behandelinrichtingen
In een behandelinrichting verblijven jongeren die door de kinderrechter een
maatregel opgelegd gekregen hebben. Dat kan een civielrechtelijke of een
strafrechtelijke maatregel zijn.
Bij de civielrechtelijke maatregelen gaat het om ondertoezichtstelling (ots)
en voogdij. Een ots wordt uitgesproken als een kind zodanig opgroeit, dat
zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden
bedreigd.3 De kinderrechter benoemt dan een gezinsvoogd die het gezin
opvoedingsondersteuning biedt. Ongeveer de helft van de kinderen kan
thuis blijven wonen, de overige kinderen worden uit huis geplaatst.
Een deel van de uit huis geplaatste kinderen en jongeren komt in tehuizen
terecht. Dit zijn doorgaans tehuizen in de regio waar zij vandaan komen.
Sommigen van de in tehuizen geplaatste ots'ers blijken te moeilijk voor de
regionale tehuizen. Zij komen uiteindelijk terecht in een justitiële behandelinrichting.4 Een ots wordt uitgesproken voor de duur van een jaar en kan
jaarlijks verlengd worden tot het moment waarop de jongere meerderjarig
wordt.
Kinderen worden onder voogdij geplaatst wanneer de ouders ontheven of
ontzet zijn uit de ouderlijke macht. In geval van ontheffing is er sprake van
totstandkoming van enkele algemene maatregelen van bestuur. De verwachting is echter, dat
de wet in de eerste helft van 1995 in werking zal treden. In de nieuwe wet worden de tuchtschool- en arreststraf vervangen door één nieuwe straf: de jeugddetentie. De jeugddetentie zal
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voor jongeren tot 16 jaar maximaal één jaar, en voor jongeren vanaf 16 jaar maximaal twee jaar
kunnen duren.
Een ots is pas aan de orde als blijkt dat vrijwillige hulpverlening niet tot de gewenste resultaten
heeft geleid.
Dat de groep die uiteindelijk in een behandelinrichting wordt geplaatst, klein is, moge blijken
uit de volgende cijfers. In 1992 stonden 13.332 jongeren van 0 tot en met 17 jaar onder toezicht.
Van hen verbleef 49% thuis, 26% in een tehuis en 19% In een pleeggezin. Verder woonde 2%
van de jongeren zelfstandig en 4% verbleef elders. Van de 'tehuisjongeren' verbleef 5% in een
justitiële jeugdinrichting. Dat is ongeveer 2,5% van het totale aantal jongeren dat in 1992 onder
toezicht stond (cijfers WODC).
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onmacht of ongeschiktheid van de ouders. De maatregel kan niet tegen de
zin van de ouders opgelegd worden. Bij ontzetting uit de ouderlijke macht
moet er sprake zijn van verwijtbaar wangedrag van de ouders. Deze maatregel kan wèl tegen de zin van de ouders genomen worden en is de meest
ingrijpende kinderbeschermingsmaatregel.5
Wanneer een jongere wegens een strafbaar feit voor moet komen bij de
kinderrechter, heeft deze naast de eerder genoemde tuchtschool- en
arreststraf, de keuze uit het opleggen van een drietal strafrechtelijke maatregelen: plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling (pibb),
de jeugd-tbr (tbr) en de strafrechtelijke ots.6
De pibb wordt normaal gesproken aangeduid met 'bb' (buitengewone
behandeling). Een bb kan alleen worden opgelegd aan jongeren bij wie
sprake is van een 'gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de
geestvermogens' (art. 77j en art. 77k WvSr.). De bb is daarmee de maatregel
voor de ontoerekeningsvatbaren en vergelijkbaar met de tbs voor volwassenen. De duur van een bb is onbepaald. Elke twee jaar beoordeelt de rechtbank of voortzetting van de buitengewone behandeling nodig is. De bb
eindigt in ieder geval op 21-jarige leeftijd.
De jeugd-tbr is bedoeld voor gevallen waarbij heropvoeding nodig is en heeft
niet te maken met ontoerekeningsvatbaarheid. De jeugd-tbr wordt niet meer
zoveel uitgesproken. Zo werd in 1993 aan 3 jongeren een jeugd-tbr opgelegd
en aan 59 jongeren een bb (cijfers D&J, 1995).7 Ook bij de jeugd-tbr wordt
elke twee jaar bekeken of verlenging nodig is, alleen loopt de tbr in ieder
geval af als de jongere 18 jaar wordt.
Een strafrechtelijke ots verschilt eigenlijk niet van een civielrechtelijke. Het
enige verschil is dat de ots in dit geval als een strafrechtelijke maatregel
wordt opgelegd.
In de behandelinrichtingen verblijft ook een kleine groep jongeren in
het kader van 'voortgezette hulpverlening'. Zij verblijven vrijwillig in de

5

Er zijn overigens ook jongeren die om andere redenen onder voogdij geplaatst worden. Zo zijn
er bijvoorbeeld minderjarige vluchtelingen die zonder ouders of andere volwassenen in ons
land aan komen en voor wie in het gezag voorzien moet worden.

6

In het nieuwe jeugdstrafrecht zullen de pibb, de jeugd-tbr en de strafrechtelijke ots vervangen
worden door één nieuwe maatregel: de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ). De PIJ
kan opgelegd worden voor een periode van twee jaar. Indien nodig kan de PIJ eenmaal met
twee jaar verlengd worden en In bepaalde omstandigheden is verlenging tot zes jaar mogelijk.

7

In 1994 is het aantal opgelegde bb's toegenomen tot 71. De tbr Is in 1994 aan tien jongeren
opgelegd.
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Tabel 1:

Percentage jongeren per verblijfstitel in opvang- en behandelinrichtingen
in 1993'
opvang

behandeling

(n=327)

(n=454)

preventieve hechtenis
tuchtschoolstraf
arreststraf
buitengewone behandeling
jeugd-tbr
correctieplaatsingen

66
13
0
4
1
1

nvt
nvt
nvt
13
1
nvt

ots

14

76

0
nvt
1

6
4
0

voogdij
voortgezette hulpverlening
overig/onbekend

De jongeren met een bb, tbr, ots, voogdij of overige titel in de opvanginrichtingen zijn de eerder
genoemde tijdelijk geplaatste jongeren.
Bron: Jaarcijfers Justitiële Jeugdinrichtingen 1993. Afdeling Beleidsinformatie D&J, 1994

inrichting om de behandeling af te maken, nadat de ots op hun achttiende
verjaardag is opgeheven.
Om een indruk te krijgen van het aantal jongeren dat op de verschillende
verblijfstitels in de opvang- en behandelinrichtingen is opgenomen, is in
tabel 1 de gemiddelde bezetting van de inrichtingen naar verblijfstitel in
1993 weergegeven.
1.3

Differentiaties behandelinrichtingen

In dit rapport gaat het om de populatie in de justitiële behandelinrichtingen.8 Tussen de (elf) behandelinrichtingen bestaan allerlei verschillen. Zo
zijn er inrichtingen voor jongens, voor meisjes en voor jongens èn meisjes.
Er zijn open en gesloten behandelinrichtingen. Eén inrichting is speciaal
bestemd voor jongens die op een zwakbegaafd niveau functioneren en een
andere inrichting heeft een aparte groep voor jongens die seksuele delicten
hebben gepleegd. Daarnaast is er begin 1993 een (experimentele) behandel-

8

Met behandelinrichtingen worden In dit rapport uitsluitend justitiële behandelinrichtingen
bedoeld, tenzij anders vermeld.
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Tabel 2:

Overzicht behandelinrichtingen

inrichting

Rijks/Part

open/gesloten

capaciteit 1993 + diff.

Alexandra
't Anker
De Dreef
Den Engh
De Marke
Amal
't Keerpunt
Ned. Mettray
't Nieuwe lloyd

p
p
p
R
p
p
p
p
R

gesloten
gesloten
open
open+gesloten
open
gesloten
gesloten
open
gesloten

42 m.
44 j. (8 seks.del.)
50 j.
52 zwakbegaafde j.
70 j. + m.
16 Marokkaanse j..
16 j.
54 j. + m.
18 j.

OGH*

P

open

78 j. + m.

Overberg

R

open

50 j.

'

Orthopedagogisch Centrum Ottho Gerhard Heldring.

unit met zestien plaatsen voor Marokkaanse jongens van start gegaan die
ook in het onderzoek is meegenomen.9 De unit is bedoeld voor jongens die
in de andere behandelinrichtingen onvoldoende aansluiting vinden omdat
hun problemen vooral te maken hebben met hun culturele achtergrond.
De inrichtingen leggen ook verschillende accenten bij de aanpak van hun
behandeling. Zo zijn er inrichtingen met een gedragstherapeutische aanpak,
inrichtingen waar meer psychodynamisch gewerkt wordt en inrichtingen
waar bijvoorbeeld de nadruk ligt op arbeidstraining. In tabel 2 wordt een
overzicht gegeven van de elf inrichtingen en hun onderlinge differentiaties.
1.4

Aanleiding en doelstelling van het onderzoek

In 1992 verscheen de ministeriële beleidsnotitie Justitiële Jeugdinrichtingen.
Hierin wordt melding gemaakt van een forse capaciteitsuitbreiding en van
het feit dat er op korte termijn voor de sector Justitiële Jeugdinrichtingen
kwaliteitscriteria ontwikkeld zullen worden. Ook wordt het belang genoemd
van het professionaliseren van begeleiding en behandeling door interne en
externe toetsing, onderzoek en deskundigheidsbevordering.

9

Bij het schrijven van dit rapport (eind 1994) is deze behandelunit gesloten. De sluiting vond
plaats n.a.v. een onderzoek door de recherche naar mishandeling van de opgenomen jongens.
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Als één van de uitvloeisels van de beleidsnotitie werd het WODC benaderd
met het verzoek de specifieke kenmerken van de behandelinrichtingen in
kaart te brengen.10 De vraag was in hoeverre de verschillende accenten in
populatie en behandeling betekenen dat de diverse inrichtingen een geheel
`eigen' populatie hebben. Zijn er bepaalde categorieën jongeren te onderscheiden met een heel eigen problematiek? Kunnen er'jongerenproffelen'
onderscheiden worden die bij een bepaalde (soort) inrichting passen? Waarin verschillen de inrichtingspopulaties eventueel van elkaar? Hoe ziet hun
behandeling er in de dagelijkse praktijk uit? En: wat is er (nog) te bereiken
met de jongeren die in de inrichtingen worden opgenomen. Wat levert een
verblijf in de behandelinrichtingen op bij deze groep?
De doelstelling van dit onderzoek is daarmee drieledig en luidt als volgt:
het beschrijven van de populatie van de elf behandelinrichtingen; het
beschrijven van de (inhoud van de) behandeling van de elf inrichtingen
en het beschrijven van de leefsituatie en psychosociale problematiek van
jongeren ná hun verblijf in één van de elf behandelinrichtingen.
Bij aanvang van het onderzoek is gekozen voor een opzet met drie (afzonderlijke) deelonderzoeken die na elkaar van start gaan en gericht zijn op (1) de
populatie in de behandelinrichtingen, (2) de in de inrichtingen gehanteerde
methode van werken en (3) de situatie van jongeren na vertrek uit de
behandelinrichtingen. In dit rapport wordt verslag gedaan van het eerste
deelonderzoek.
1.5

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen voor dit eerste deelonderzoek zijn:
- Wat voor jongeren worden erin de justitiële behandelinrichtingen
opgenomen in termen van demografische variabelen en psychosociale
problematiek?

10

Terwijl het WODC-onderzoek van start ging stonden de ontwikkelingen binnen de sector
Justitiële Jeugdinrichtingen niet stil. Begin 1993 ging daar het project kwaliteitszorg van start
met als deelnemers 'het veld' (de opvang- en de behandelinrichtingen) en de directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen (D&1). Het project heeft tot doel inzicht te geven in het
functioneren van de Inrichtingen afzonderlijk en van de sector justitiële jeugdinrichtingen als
geheel en moet leiden tot beleidsmaatregelen ter profilering en versterking van dat functioneren. Daarbij is het de bedoeling te komen tot een 'kwaliteitskader' voor de hele sector (opvangen behandelinrichtingen, zowel rijks- als particuliere inrichtingen).
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Zijn er verschillen tussen jongeren in de justitiële behandelinrichtingen
in de aard en/of de ernst van de psychosociale problematiek? Zijn er
bepaalde categorieën of subgroepen van jongeren te onderscheiden?
Verschillen de justitiële behandelinrichtingen van elkaar op het punt van
populatiekenmerken?
Verschilt de aard en/of ernst van de psychosociale problematiek van
jongeren in de justitiële behandelinrichtingen van jongeren in nietjustitiële behandelingstehuizen?
Psychosociale problematiek
In de onderzoeksvragen wordt gebruik gemaakt van de term 'psychosociale
problematiek'. Deze term behoeft enige toelichting. Bij het in kaart brengen
van problematiek (van jongeren) wordt vaak gebruik gemaakt van het onderscheid tussen twee probleemgroepen, de zogenaamde geëxternaliseerde
en geïnternaliseerde problemen. Deze indeling komt grofweg neer op een
onderscheid in 'gedragsproblemen' en 'persoonlijkheidsproblemen'. Bij
gedragsproblemen moet gedacht worden aan agressie, hyperactiviteit,
impulsiviteit en bijvoorbeeld het plegen van delicten. Persoonlijkheidsproblemen wijzen meer op angstig en teruggetrokken gedrag, verlegenheid,
gevoelens van eenzaamheid en depressie (Achenbach, 1982; Hoghughi, 1992;
Verhuist en Verheij, 1992).
Een andere, veelgebruikte term voor het aanduiden van probleemgedrag is
'psychosociale problematiek'. Diverse auteurs hanteren een brede definitie
voor psychosociale problematiek (vgl. Van der Ploeg, 1990; Rispens, 1994;
Scholte, 1988; Smit, 1993). Zij gebruiken de term voor het aanduiden van
zowel geïnternaliseerde als geëxternaliseerde problematiek, als ook van de
oorzaken en de gevolgen van die problematiek.
Als oorzaken c.q. beïnvloeders van de problematiek spelen bijvoorbeeld de
gezinsomstandigheden, de sociaal-economische positie van een gezin, de
school, de vriendengroep en de persoonlijkheid van de jongere zelf een rol.
Tot de gevolgen van psychosociale problemen worden contacten met politie,
justitie en hulpverlening gerekend.
In dit onderzoek wordt uitgegaan van de 'brede' definitie van psychosociale
problematiek. Niet alleen het feitelijke probleemgedrag van jongeren wordt
in kaart gebracht, maar er wordt ook gekeken naar gezin en school, hulpverleningsgeschiedenis, gepleegde delicten en persoonlijkheidsaspecten.
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Gegevensverzameling

1.6

Diverse auteurs wijzen erop dat het bij het in kaart brengen van de problematiek van jongeren van belang is gebruik te maken van verschillende bronnen
en instrumenten (Achenbach, 1982; Hoghughi, 1992; Verhuist en Verheij,
1992). Daarom is er in dit onderzoek voor gekozen, dossiers van jongeren èn
jongeren zelf te raadplegen. Daarbij is uitgegaan van de jongeren die in 1993
in een van de elf behandelinrichtingen zijn opgenomen. De dossiers bevatten meestal verslagen van eerdere opnames, hulpverleners en eventuele
onderzoeken, zoals een persoonlijkheidsonderzoek (PO).11 De dossiers zijn
geanalyseerd op het voorkomen van feitelijk probleemgedrag (de geïnternaliseerde en geëxternaliseerde problematiek), persoonlijkheidsaspecten,
informatie over gezin en school, en de hulpverleningsgeschiedenis van
jongeren (zowel ambulant als residentieel).
Daarnaast is aan elke nieuw opgenomen jongere in 1993 gevraagd een aantal
vragenlijsten in te vullen, gericht op geïnternaliseerde en geëxternaliseerde
problematiek, op persoonlijkheidsaspecten en op de sociale steun die
jongeren ervaren van hun omgeving.12 Om het aantal en soort van gepleegde
delicten van elke jongere te weten te komen, is de justitiële documentatie
geraadpleegd. Hieronder wordt verder ingegaan op de verschillende vormen
van gegevensverzameling.
1.6.1

Dossieronderzoek

Voor de jongeren die in 1993 opgenomen zijn, is een zogenaamde dossiervragenlijst ingevuld aan de hand van de gegevens die in de inrichtingen over
de jongeren beschikbaar waren.13 Wanneer de gegevens erg incompleet

11

Bij de meeste jongeren (90%) is op verzoek van de kinderrechter een persoonlijkheidsonderzoek (PO) verricht. De kinderrechter laat doorgaans een PO uitvoeren om meer te weten te
komen over de achtergronden van een jongere. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een ernstig
delict, van voortdurende recidive of van ingewikkelde (ontwikkelings)problematiek. De vraag is
dan: hoe in te grijpen in de gevaarlijke, bedreigende ontwikkeling van de jongere (Wentink,

12

1993).
Deze lijst is op verzoek van leden van de begeleidingscommissie toegevoegd omdat uit eerder
onderzoek gebleken is dat gebrek aan sociale steun een belangrijke factor kan zijn in het
ontstaan van probleemgedrag (Jansma en Van de Voorde, 1991; Smit, 1993).

13

Aan het dossieronderzoek is in de loop van 1993 meegewerkt door tien codeurs. Naast WODCmedewerkers waren dat ook stagiair(e)s van diverse universiteiten. Om de eenheid in het
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bleken, is de gezinsvoogd benaderd met het verzoek zijn of haar dossier van
de jongere in kwestie te mogen analyseren.
De basis voor de dossiervragenlijst wordt gevormd door de zogenaamde
COM-procedure (Mesman, Depla en Nelen, 1987). In de 'COM-lijst'
(COMbinatie van variabelen) zijn vragen opgenomen over de gezinssituatie
van de jongere, de kwaliteit van de relaties binnen het gezin, het basis- en
voortgezet onderwijs dat een jongere volgt (of heeft gevolgd) en de psychosociale problemen die speelden in de periode voor opname. Door een
combinatie van antwoorden worden scores verkregen op een aantal
'COM-variabelen'.

De 'COM-lijst' is als basis voor onze vragenlijst gekozen omdat het een veel
gebruikt instrument is in onderzoek naar de jeugdhulpverlening. Daardoor
is het mogelijk de gegevens van de populatie in de behandelinrichtingen te
vergelijken met informatie over jongeren in andere inrichtingen ten behoeve
van het beantwoorden van de vierde onderzoeksvraag.
Aan de 'COM-lijst' zijn vragen toegevoegd over persoonlijkheidsaspecten en
problematiek die aan de orde komen in het PO, over de hulpverleningsgeschiedenis van de jongeren en de factoren die als oorzaak gezien kunnen
worden voor de problemen van de opgenomen jongeren.
1.6.2

Vragenlijsten

Alle jongeren die in 1993 in één van de behandelinrichtingen werden
opgenomen zijn binnen drie weken na opname benaderd om enkele
vragenlijsten in te vullen: de Youth Self Report (YSR), de Nederlandse
Persoonlijkheids Vragenlijst (NPV) 8f de versie hiervan voor jeugdigen (NPV-1)
en een korte lijst over door hen ervaren sociale steun. Hieronder wordt elke
lijst toegelicht.14

14

coderen te bewaren, ontvingen zij vóóraf een training, namen een aantal'oefendossiers' door
en werden tijdens de rit Intensief begeleid en gecontroleerd door de onderzoekers.
Aan jongeren vanaf zeventien jaar is bovendien gevraagd de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM)
in te vullen. De NVM (Luteijn en Kingma, 1979) is een Nederlandse verkorte versie van de
Amerikaanse MMPI (Minnerota Multiphasic Personality Inventory). De NVM is voor jongeren
vanaf zeventien jaar toegevoegd omdat op basis van de NVM o.a. een Indicatie verkregen kan
worden van het al dan niet aanwezig zijn van psychiatrische problematiek. De lijst is
uiteindelijk maar door een kleine groep jongeren ingevuld en wordt daarom buiten
beschouwing gelaten in dit rapport.
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YSR
De YSR is een door Achenbach en Edelbrock (1983) ontwikkelde gedragsvragenlijst die door Verhuist e.a. (1985) is vertaald en in Nederland is geïntroduceerd. De lijst wordt door jongeren zelf ingevuld en bestaat uit twee delen:
een deel met zeven vragen over school, werk, vrienden en vrije tijd en een
deel met 112 uitspraken over gedrag waarbij de jongeren moeten invullen of
dit gedrag voor hen helemaal niet van toepassing is, soms van toepassing is
of (heel) vaak van toepassing is (bijvoorbeeld: 'Ik kan bepaalde gedachten
maar niet uit mijn hoofd zetten', en 'Ik ben gesloten, anderen weten niet
goed wat er in mij omgaat.'). Aan jongeren is gevraagd alleen de gedragsvragen in te vullen. De 112 gedragsitems worden (per leeftijdsgroep) teruggebracht tot acht overkoepelende variabelen: teruggetrokken gedrag, somatische klachten, angstig en depressief zijn, sociale problemen, denkstoornissen 15, aandachtsproblemen, agressief gedrag en tot slot: delinquent gedrag.
In de Amerikaanse versie van de lijst worden naast stelen, brandstichten en
vandalisme plegen, een aantal variabelen samengevoegd tot'delinquent' die
in de Nederlandse situatie strikt genomen niet als delinquent beschouwd
worden. In de Nederlandse vertaling van de lijst is die naam echter wel
gehandhaafd. In dit rapport wordt daarom een andere naam gebruikt voor
deze variabele, nl: 'anti-sociaal gedrag' (o.a. weglopen, drank en druggebruik, liegen, pesten, spijbelen). Naast de acht overkoepelende variabelen
kunnen een totaalscore en een score voor geïnternaliseerde en geëxternaliseerde problematiek berekend worden (Verhuist e.a., 1989).
NPV en NPV-J
De Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (Luteijn e.a., 1985) en de versie
voor jeugdigen (Luteijn e.a, 1989) verschaffen informatie over het sociaalemotioneel functioneren van personen en geven tevens een indruk van het
copinggedrag (de wijze waarop omgegaan wordt met stressvolle situaties).
De NPV-1 is in dit onderzoek afgenomen aan jongeren tot en met zestien
jaar16, de NPV is gebruikt bij jongeren van zeventien jaar en ouder.

15
16

Hieronder worden bijvoorbeeld verstaan: wanen, verstoord realiteitsbeeld of het door elkaar
lopen van fantasie en werkelijkheid.
Dit omdat de NPV-1 veel beter aansluit bij de leefwereld van de jongeren dan de NPV, die op
volwassenen gerichte vragen bevat en voor jongeren moeilijk in te vullen is. Daarnaast wordt de
normgroep bij de NPV-1 gevormd door jongeren tot en met zestien jaar, zodat jongeren tot en
niet zestien jaar met de normgroep vergeleken kunnen worden.
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De lijsten omvatten resp. 113 en 105 vragen (uitspraken) waarbij telkens
'ja', '?' of 'nee' ingevuld moet worden. Een voorbeeld van zo'n vraag is: 'In
een groep zeg ik meestal wat we gaan doen', of 'Ik heb vaak het gevoel dat
alles me mislukt'. De vragen kunnen teruggebracht worden tot diverse
overkoepelende variabelen. Drie daarvan zijn gelijk voor NPV en NPV-J:
'inadequatie, 'sociale inadequatie' en 'dominantie'. Daarnaast kent de NPV
nog vier schalen 'rigiditeit', 'verongelijktheid', 'zelfgenoegzaamheid' en
'zelfwaardering' en de NPV-J twee: 'volharding' en 'recalcitrantie'.
Sociale steun
De vragenlijst 'ervaren sociale steun' is gebaseerd op de ISEL, een door Cohen
e.a. (1985) ontwikkeld instrument om de sociale steun die mensen ervaren te
meten. Deze lijst is door Smit (1993) vertaald, bewerkt en gebruikt in een
onderzoek onder jongeren die een residentiële inrichting verlaten hebben.
De oorspronkelijke 40 vragen zijn in Smit's versie teruggebracht tot 24
vragen, die ook in dit onderzoek gebruikt zijn. In de lijst wordt gevraagd of
bepaalde uitspraken 'waar' of 'niet waar' zijn voor een jongere. Bijvoorbeeld:
'Als ik dringend 100 gulden moet lenen, is er iemand van wie ik dat kan
lenen'. De vragen verwijzen naast de totale ervaren sociale steun naar de
aanwezigheid van tastbare, financiële of materiële steun; de beschikbaarheid
van iemand om persoonlijke problemen mee te kunnen bespreken; de
mogelijkheid om zichzelf met positief resultaat te vergelijken met anderen
en de aanwezigheid van iemand om samen dingen mee te ondernemen.
Afname
Op de dag van opname in de inrichting wordt jongeren doorgaans uitgelegd
hoe allerlei dingen werken, wat de regels zijn etc. De jongeren die in 1993
werden opgenomen ontvingen, tegelijk met informatie over de inrichting,
een aparte folder met uitleg over het hoe en waarom van het onderzoek.
Doorgaans werd de folder even toegelicht door een staflid of hun mentor,
die ook de rest van de informatie met hen doornam.
Meestal maakte één van de stafleden van de inrichting, (degene die als
contactpersoon voor het onderzoek fungeerde) een afspraak met het WODC
om de lijsten af te komen nemen.17 Als er meer dan één nieuwkomer was in

17

De interviewers zijn vooraf getraind in het afnemen vande lijsten waarbij uitleg over het
onderzoek en de vrijwilligheid van deelname door de jongeren belangrijke punten waren.
Verder is er voor elke vragenlijst een lijstje met uitleg en toelichting gemaakt. Bij vragen om
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de inrichting werden de afspraken zo veel mogelijk op één dag gepland.
Voorafgaand aan het invullen van de vragenlijsten is nogmaals de folder
getoond en is de uitleg over het onderzoek herhaald. Tevens werd verteld
dat meedoen niet verplicht was. De meeste jongeren die mee wilden doen,
vulden daarna zelf de vragenlijsten in. Sommige jongeren wilden liever dat
de vragen voorgelezen werden en vulden dan de antwoorden in.
Aan jongeren tot en met zestien jaar is gevraagd de YSR, de lijst over ervaren
sociale steun en de NPV-J in te vullen. Jongeren van zeventien jaar en ouder
is gevraagd de YSR, de lijst over ervaren sociale steun en de NPV in te vullen.
1.7

Informatie uit de justitiële documentatie

Om een beeld te krijgen van de delicten die jongeren vóór hun opname in de
behandelinrichting, gepleegd hebben, is voor alle opgenomen jongeren de
justitiële documentatie geraadpleegd. De justitiële documentatiedienst
houdt twee registers bij: een strafregister en het algemeen documentatie
register.
Het strafregister bevat bij minderjarigen alle onherroepelijke veroordelingen
bij misdrijven, de tuchtschoolplaatsingen, geldboetes van boven de f 150 en
tbr. Het algemeen documentatieregister bevat veel meer informatie. Hierin
staan alle zaken vermeld die door het openbaar ministerie in behandeling
zijn genomen. De wijze van afdoening door het OM (sepot, transactie,
voeging) staat vermeld evenals de eventuele afdoening door de rechter.
(zowel straffen, maatregelen als bijzondere voorwaarden). 18 Uit dit algemene
documentatieregister is voor alle jongeren een uitreksel opgevraagd.
1.8

Indeling rapport

In dit rapport worden de jongeren beschreven die in 1993 in de elf behandelinrichtingen opgenomen zijn. De werkwijze van de inrichtingen komt in een
volgend rapport aan de orde.

18

verduidelijking door de jongeren heeft iedereen deze lijst gehanteerd, zodat, als er al voorbeelden gegeven werden, dezelfde voorbeelden'zijn gebruikt.
De algemene documentatie bevat dus geen informatie over het aantal keren dat een jongere
met de politie In aanraking is geweest. Lang niet alle processen verbaal worden Immers doorgestuurd naar het OM. De politie kan een zaak in eigen beheer afdoen met bijvoorbeeld een
waarschuwing of een verwijzing naar Halt.
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In hoofdstukken 2 en 3 wordt de groep jongeren in de behandelinrichtingen
gekarakteriseerd en komen verschillende subgroepen aan de orde. In hoofdstuk 4 komen de verschillen tussen de inrichtingen aan de orde en in hoofdstuk 5 wordt gekeken naar de verschillen tussen jongeren in de justitiële
behandelinrichtingen en in niet-justitiële behandelingshuizen. Het rapport
wordt afgesloten met een discussiehoofdstuk (hoofdstuk 6).

2

Jongeren en hun problematiek bij
opname
In de inleiding kwam aan de orde dat er bepaalde differentiaties tussen de
inrichtingen bestaan op basis van o.a. geslacht en verblijfstitel. Daarom
worden de jongeren in de behandelinrichtingen in dit hoofdstuk eerst
vergeleken op basis van hun demografische gegevens. Daarna komt de
problematiek bij opname aan de orde.
2.1

Demografische gegevens

De populatie in de behandelinrichtingen wordt in dit onderzoek beschreven
aan de hand van de jongeren die in 1993 zijn opgenomen. In totaal ging het
in 1993 om 407 `instromers'; over 383 (94%) van hen zijn gegevens verzameld. Deze 383 jongeren zijn representatief voor de populatie in 1993.19
Onder de 383 nieuw opgenomen jongeren zijn 279 jongens (73%) en 104
meisjes (27%).. Bij opname variëren zij in leeftijd van elf 20 tot negentien jaar,
de gemiddelde leeftijd is 15,3 jaar. Jongens zijn bij opname wat ouder dan
meisjes. Van de jongens is de helft zestien jaar en ouder, terwijl dat bij de
meisjes 39% is. In tabel 3 is de verdeling voor leeftijd op een rijtje gezet.
Etnische achtergrond
De helft van de in 1993 opgenomen jongeren heeft een niet-Nederlandse
achtergrond.21 Onder de allochtone jongeren zijn meer jongens dan meisjes.
Zo is van de jongens 53% allochtoon en van de meisjes 44%. Wat vooral
opvalt, is dat er bijna geen Marokkaanse meisjes in de inrichtingen zijn
opgenomen (6%), terwijl een kwart van de opgenomen jongens een
Marokkaanse achtergrond heeft (tabel 4).

19
20

21

Voor een volledige verantwoording van de gegevensverzameling wordt verwezen naar bijlage 3.
Opname van kinderen onder de twaalf jaar is alleen mogelijk met toestemming van de minister
van justitie. In 1993 zijn er drie elfjarigen opgenomen in de inrichtingen. Eén In Den Engh, één
In 't Keerpunt en één in Ned. Mettray. Bij twee van hen is dan net een (civiele) ots uitgesproken,
de andere elfjarige staat al sinds zijn zevende onder toezicht.
Bij dertien jongeren (3%) bleek uit het dossier dat het ging om een buitenlands adoptiekind dat
op jonge leeftijd naar Nederland gekomen is.
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Tabel 3: In 1993 opgenomen jongeren naar sekse en leeftijd
leeftijd bij opname

jongens
abs

meisjes
abs

%

totaal
%

abs

%

13 ofjonger

31

11

12

12

43

11

14

39

14

21

20

.60

16

15

62,

22

30

29

92

24

16

75

27

38

36

113

30

17

54

20

2

2

56

15

18 of ouder

16

6

1

1

17

4

279

100

104

100

383

100

totaal
X2(5)=25,20; p<0,001.

Tabel 4:

Etnische achtergrond en sekse van de in 1993 opgenomen jongeren

etnische achtergrond

jongens
abs

meisjes
%

abs

totaal
%

abs

%

131

47

59

56

190

50

Surinaams/Antilliaans

34

12

15

14

49

13

Marokkaans/Algerijns

63

23

6

6

69

18

Turks en Z-Europees

25

9

10

10

35

9

9

3

6

6

15

3

Nederlands

Aziatisch
overige

totaal

17

6

8

8

25

6

279

100

104

100

383

100

X2(5)=15,22; p<0,01.

Verblijfstitel
Op het moment dat ze in de behandelinrichtingen worden opgenomen staan
de meeste jongeren onder toezicht (81%). Onder de ots'ers bevinden zich
zestien jongeren met een strafrechtelijke ots, de rest heeft een civielrechtelijke ots. Er zijn 54 jongeren die een plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling (bb) opgelegd hebben gekregen. Daarnaast zijn er elf
voogdijpupillen en vijf jongeren met een jeugd-tbr. Bij vijf jongeren is er bij
opname sprake van een voorlopige ots of een voorlopige toevertrouwing aan
de Raad voor de Kinderbescherming.
In totaal zijn 308 jongeren op een civielrechtelijke titel opgenomen (80%),
daaronder vallen de civielrechtelijke ots, de voogdij en de voorlopige
toevertrouwing of voorlopige ots. De overige 75 jongeren (20%) zijn op een

25

Jongeren en hun problematiek bij opname

Tabel 5:

Sekse en verblijfstitel van de in 1993 opgenomen jongeren
jongens
abs

meisjes
abs

%

totaal
%

abs

%

civielrechtelijk
ots

199

71

93

89

292

76

voogdij

6

2

5

5

11

3

anders

3

1

2

2

5

1

strafrechtelijk
ots

16

6

0

0

16

4

bb

50

18

4

4

54

14

tbr

5

2

0

0

5

2

279

100

104

100

383

100

totaal

strafrechtelijke titel opgenomen, waarmee de plaatsing in een inrichting
voor buitengewone behandeling, de jeugd-tbr en de strafrechtelijke ots
aangeduid worden (tabel 5).
Jongeren die op strafrechtelijke titel worden opgenomen in de inrichtingen
zijn op vier na, allemaal jongens. Van de jongens heeft een kwart een
strafrechtelijke maatregel opgelegd gekregen, terwijl dat bij de meisjes
maar 4% is.22
De jongeren met een strafrechtelijke titel zijn bij opname veelal ouder dan
de jongeren die een civielrechtelijke verblijfstitel hebben. Bijna drie kwart
van de strafrechtelijke groep is zestien jaar en ouder, bij de groep met een
civielrechtelijke titel ligt dat percentage op zo'n 40% (tabel 1, bijlage 2).
De allochtone jongeren hebben vaker dan de Nederlandse jongeren een
strafrechtelijke maatregel opgelegd gekregen: een kwart van de allochtone
jongeren behoort tot de strafrechtelijke groep tegenover 15% van de
Nederlandse jongeren.
Gezins- en schoolsituatie
In de periode dat ze nog thuis woonden, hebben de meeste jongeren te
maken gehad met wisselingen in het gezin door echtscheiding van hun
ouders of (bij een klein deel van de jongeren) overlijden van één van de

22

X2(1)=20,14; p<0,001.
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ouders. Bij bijna de helft van de jongeren is het oorspronkelijke gezin een
éénoudergezin. Een derde van de jongeren komt uit een gezin waarin beide
ouders nog aanwezig zijn. Bij ongeveer 12% kan niet van een gezin
gesproken worden, deze jongeren woonden al heel jong in een tehuis. De
overige jongeren komen wel uit een gezin, maar dit is geen gezin met de
eigen ouders. Maar weinig jongeren (12%) woonden direct voor opname
thuis. De meesten verbleven in andere tehuizen, bij pleeggezinnen of
zwierven bijvoorbeeld rond.
Slechts een kwart van de jongeren ging in de periode voor opname gewoon
naar school. Bij ruim een derde van de totale onderzoeksgroep was het
laatste onderwijs dat zij (ooit) volgden het voortgezet speciaal onderwijs,
28% bezocht (in het verleden) het lbo en 14% ging naar mavo, havo of vwo.
De rest heeft weleens een vormingscentrum of kmbo bezocht en 8%
behaalde in eerdere inrichtingen deelcertificaten.
2.2

Problematiek bij opname

In de dossiers van de opgenomen jongeren wordt melding gemaakt van
omvangrijke psychosociale problematiek. In de
persoonlijkheidsonderzoeken (PO's) 23 worden in totaal twintig verschillende
problemen m.b.t. de ontwikkeling van de jongeren naar voren gebracht.
Daarnaast worden elders in de dossiers nog eens 39 verschillende problemen
genoemd. Uiteraard spelen niet alle gevonden problemen bij alle jongeren.
Gemiddeld worden per jongere zo'n achttien problemen genoemd; vijf in het
PO en dertien in de rest van het dossier. Een overzicht van alle genoemde
problemen is opgenomen in tabel 2 en 3 in bijlage 2.
Een aantal problemen is bij nagenoeg alle jongeren aan de orde. Zo is bij
90% van de jongeren sprake van gedragsproblemen thuis, bij 84% wordt
pedagogische onmacht van de ouders genoemd en bijna alle jongeren
hebben problemen op school of werk.

23

In de meeste dossiers was wel een verslag van een persoonlijkheidsonderzoek te vinden (PO).
Als er geen PO aanwezig was, maar wel een recent onderzoek door een psycholoog of psychiater, dan is dat onderzoek bekeken. Bij 39 jongeren (10%) is noch een persoonlijkheidsonderzoek, noch een ander onderzoek gedaan (er zijn geen verschillen voor sekse, leeftijd
bij opname, etnische achtergrond, verblijfstitel of Inrichting tussen deze jongeren en de
jongeren waar wel een PO is gedaan). Een Po of ander onderzoek is alleen maar gecodeerd
als dit niet ouder was dan twee jaar.
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Naast deze min of meer 'gemeenschappelijke' problematiek heeft iedere
jongere zo zijn of haar eigen (combinatie van) problemen. Op basis van de
informatie uit de PO's blijken er drie clusters van problemen onderscheiden
te kunnen worden, die elk bij een deel van de jongeren veel samen voorkomen. Op die clusters van problemen kunnen jongeren dus onderling van
elkaar onderscheiden worden. Hetzelfde geldt voor de overige problemen uit
de dossiers. Ook deze kunnen op basis van hun samenhang teruggebracht
worden tot een drietal overkoepelende variabelen. Op die manier zijn zes
gebieden te onderscheiden waarop problematiek van jongeren speelt en
waarop jongeren van elkaar verschillen. De problematiek die in het PO
beschreven wordt, levert drie variabelen op die iets zeggen over persoonlijkheidsproblematiek. De problemen die in de rest van het dossier genoemd
worden zijn gereduceerd tot drie variabelen die iets zeggen over feitelijk
gedrag.24
2.2.1

Persoonlijkheidsproblematiek

De informatie uit het PO is gereduceerd tot de volgende drie, nieuwe
variabelen: 'ontwikkelingsproblematiek', 'sociaal-emotionele problematiek'
en 'hechtingsproblematiek'.
Ontwikkelingsproblematiek
In de variabele 'ontwikkelingsproblematiek' zijn stoornissen op een aantal
gebieden samengenomen, namelijk: de stoornis in de cognitieve ontwikkeling, in de ontwikkeling van het geweten, de agressie ontwikkeling en de
seksuele ontwikkeling. Verder vallen een gebrekkig inzicht in oorzaak/gevolg
relaties en een zeer lage frustratietolerantie c.q. impuls controle onder deze
noemer. Ook psychiatrische problematiek behoort tot de ontwikkelingsproblematiek.
Indien er in het PO gesproken werd van psychose, neurose of borderline
problematiek25 is dit als 'psychiatrische problematiek' gecodeerd.26 Ook
chronische somberheid en depressie, dwanghandelingen en dwang-

25

De wijze waarop dit gedaan is wordt beschreven in bijlage 4.
De 'borderline stoornis' is een aanduiding voor een stoornis die het grensgebied van psychose

26

en neurose beslaat en kenmerken van beiden heeft.
Bij het coderen van de PO's is de dus classificatie van de opsteller van het PO overgenomen.

24
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gedachten, angst, fobieën, zelfmoordpogingen en automutilatie zijn bij de
psychiatrische problemen geteld.
Bij 44 jongeren (12%) is sprake van psychiatrische problematiek. Bij 10 van
hen wordt in het PO expliciet de diagnose 'psychose' gesteld. Het denkvermogen en/of de waarneming van deze jongeren is gestoord. Op sommige
momenten missen zij het contact met de werkelijkheid en verder hebben ze
last van waanbeelden en hallucinaties. Bij een paar jongeren worden de
psychotische kenmerken toegeschreven aan druggebruik. Bij vier jongeren
wordt de diagnose `borderline' gesteld. Bij de overige jongeren worden
chronische depressie, existentiële angst, posttraumatische stress stoornis en
automutilatie genoemd. Bij een deel van hen wordt niet gesproken van een
psychose, maar wel van `psychotische kenmerken', zoals: `hallucinaties';
`denkt achtervolgt te worden'; `stemmen eisen agressief gedrag' of 'de grens
tussen fantasie en werkelijkheid is onduidelijk'.
Hechtingsproblematiek
De term `hechtingsproblematiek' bevat informatie over het al dan niet
aanwezig zijn van plotselinge stemmingswisselingen, het ontbreken van
basisveiligheid of vertrouwen, verstoorde hechtingsrelaties, faalangst en
op extreme wijze vragen van aandacht.
Onder verstoorde hechtingsrelaties wordt o.a. parentificatie en symbiose
verstaan. In de dossiers wordt veelvuldig beschreven dat een ouder steun
zoekt in zijn of haar moeilijkheden bij een zoon of dochter. Deze wordt
belast met verantwoordelijkheden en taken die normaal gesproken bij
de partner van de ouder zouden liggen. Men spreekt in zo'n geval van
parentificatie.
Ook veel genoemd wordt de symbiotische relatie tussen veelal de moeder en
één of meer van de kinderen. In dergelijke gevallen wordt de zelfstandigheid
en ontwikkeling van de kinderen belemmerd doordat ouder en kind(eren)
volledig op elkaar aangewezen zijn. Het ontwikkelen van een eigen identiteit
door het kind wordt niet op prijs gesteld en kinderen leren ook niet of
nauwelijks om te gaan met anderen.
Sociaal-emotionele problematiek
Bij de `sociaal-emotionele problematiek' ten slotte, is sprake van een
stoornis in de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de
ontwikkeling van het gevoelsleven. Daarnaast zijn er veelal concentratieproblemen en lichamelijke klachten. Deze kenmerken hangen o.a. samen

29
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Tabel 6:

Geen, matige en ernstige scores op drie soorten van persoonlijkheidsproblematiek
problematiek
ontwikkeling
abs

%

soc.emotioneel

hechting

abs

abs

%

geen

64

129

34

matig

178

46

106

28

163

42

ernstig

102

27

151

39

52

14

39

10

39

10

39

10

383

100

383

100

383

100

ontbreekt'
totaal
*

87

23

%

17

Er zijn 39 jongeren waarbij geen P0, noch een ander psychologisch of psychiatrisch onderzoek in het
dossier werd aangetroffen. Van deze jongeren is geen PO-informatie beschikbaar en voor hen
kunnen dus ook geen scores berekend worden op deze drie 'PO-variabelen'.

met de hierboven genoemde hechtingsproblematiek27 en ontwikkelingsproblematiek.28 Bij jongeren waarbij sprake is van te grote afhankelijkheid
is (daardoor) vaak sprake een van verstoorde emotionele en/of sociale
ontwikkeling.
De hierboven beschreven soorten van problemen komen niet bij alle
jongeren in dezelfde mate voor. Bij sommige jongeren speelt de hechtingsproblematiek bijvoorbeeld helemaal niet of slechts in beperkte mate.29 In
tabel 6 wordt voor elk van de drie probleemgebieden de verdeling gegeven.
2.2.2

Gedragsproblemen

De vele problemen die buiten het PO in het dossier aan de orde komen zijn
teruggebracht tot de volgende drie variabelen: 'delictgedrag', 'acting-outgedrag' en 'weglopen en druggebruik'.
Delictgedrag
Onder 'delictgedrag' zijn samengevat: vandalisme, agressief gedrag tegen
personen, ernstige gedragproblemen op school, het plegen van lichte
delicten (eenvoudige diefstal) en het plegen van zware delicten (diefstal

27

r=0,35; p<0,01.

28
29

r=0,29; p<0,01.
Voor de hercodering wordt verwezen naar bijlage 4.
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Tabel 7:

Geen, matige en ernstige scores op drie soorten gedragsproblemen
delictgedrag
abs

%

acting-out
abs

%

weglopen/drugs
abs

%

geen

88

23

145

38

123

32

matig

149

39

122

32

193

50

ernstig

146

38

116

30

67

18

totaal

383

100

383

100

383

100

d.m.v. braak of in vereniging, insluiping, beroving, mishandeling, seksuele
delicten, brandstichting, gewelddelicten e.d.).
Acting-outgedrag
Onder de noemer `acting-outgedrag' zijn samengenomen de scores op
onredelijke opstandigheid, extreme openlijke conflicten in het gezin (o.a.
mishandeling, altijd ruzie en schreeuwpartijen), extreme recalcitrantie en
driftbuien.
Weglopen en druggebruik
`Weglopen en druggebruik' bevat informatie over de mate waarin jongeren
vóór de huidige opname, regelmatig zijn weggelopen, rondgezworven
hebben en soft- en/of harddrugs hebben gebruikt.
Ook voor deze drie probleemgebieden geldt dat zij niet bij alle jongeren in
dezelfde mate voorkomen. In tabel 7 wordt de verdeling gegeven voor elk van
de drie probleemgebieden.
2.3

Verschillen tussen jongeren

Jongens en meisjes
Jongens en meisjes blijken vooral van elkaar te verschillen in hun scores op
delictgedrag, hechtingsproblematiek en weglopen en druggebruik.30 Bij
meisjes worden vandalisme, agressief gedrag tegen personen en het plegen

30

Discriminant-analyse voor jongens en meisjes op de zes probleemgebieden levert een discriminantfunctie op met een eigenwaarde van 0,52. Wilks' Lambda=0,66; X2(5)=157,65; p<0,01.
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van lichte en zware delicten veel minder genoemd dan bij jongens. De
meeste meisjes scoren dan ook op 'geen' of 'matig' delictgedrag terwijl de
jongens meestal in de categorie 'ernstig' vallen als het om delictgedrag gaat.
Bij de meisjes worden veel vaker problemen met hechting genoemd. Ook
hebben meisjes vaker dan jongens een geschiedenis van weglopen en/of
druggebruik achter de rug (tabel 4, bijlage 2).
Civiel- en strafrechtelijke verblijfstitels
De jongeren met een civielrechtelijke verblijfstitel en de jongeren met een
strafrechtelijke titel blijken onderling vooral te verschillen door hun scores
op delictgedrag, ontwikkelingsproblematiek en sociaal-emotionele problematiek.31 De gemiddelde score van jongeren met een strafrechtelijke titel
is op deze probleemgebieden hoger. Er is echter een fikse overlap tussen
beide groepen. Er zijn jongeren met een civielrechtelijke titel die veel
delicten plegen en een ernstige sociaal-emotionele stoornis of een ernstige
ontwikkelingsstoornis hebben. Aan de andere kant zijn er ook jongeren met
een strafrechtelijke verblijfstitel bij wie deze problemen in veel mindere
mate spelen.
Leeftijd en etnische achtergrond
Hoe ouder jongeren bij opname zijn, hoe meer delicten zij hebben gepleegd
en hoe vaker zij voor opname weggelopen zijn en drugs hebben gebruikt.32
Op de andere probleemgebieden maakt leeftijd bij opname niet uit. Nederlandse jongeren blijken driftiger en opstandiger dan Surinaamse, Antilliaanse en Marokkaanse jongeren.33

31

32
33

Dlscriminantanalyse op de zes probleemgebieden voor de groep jongeren met civielrechtelijke
en strafrechtelijke maatregel levert een discriminantfunctie op met een eigenwaarde van 0,19.
Wilks' Lambda=0,83; X2(6)=59,96; p<0,01.
De belde correlaties zijn laag, maar wel significant. Leeftijd bij opname en score op delicten en
agressie: 0,24, p<0,0l; opnameleeftijd en weglopen en/of druggebruik: 0,14; p<0,01.
Bij de start van het onderzoek bleek men in De Dreef al gebruik te maken van de COM-lijst.
Deze werd voor elke nieuw opgenomen jongen ingevuld door een staflid. Om dubbel werk te
voorkomen is toen in onderling overleg besloten dat het WODC gebruik mocht maken van de
COM-registratie van De Dreef. Bij de analyse van het materiaal bleek dat voor de jongeren van
De Dreef de scores op de COM-variabelen 'extreme recalcitrantie' en'onredelijke opstandigheid' veel hoger waren dan in de andere inrichtingen. Omdat de scores van De Dreef verder
geen extremen vertonen en de jongens van De Dreef ook hoog scoren op, met acting-outgedrag
samenhangende, variabelen uit het PO (dat door WODC'ers is gecodeerd) zijn de gegevens
gewoon gebruikt. Enige voorzichtigheid dient echter in acht genomen te worden bij de Interpre-
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Verder is bij Nederlandse en Turkse jongeren vaker sprake van hechtingsproblematiek.34
2.4

Typologie

Op basis van de onderlinge overeenkomsten in hun problematiek zijn
de 383 jongeren in de behandelinrichtingen ingedeeld in zeven subgroepen.35 De zeven subgroepen verschillen in aard en omvang van de
problematiek.
De kern van de populatie bestaat uit jongeren met overwegend `matige'
problematiek op de verschillende probleemgebieden. Naast deze kerngroep
zijn er zes kleinere subgroepen van jongeren te onderscheiden, waarbij
sprake is van duidelijke uitschieters op bepaalde probleemgebieden. Zo is
er een groep notoire weglopers en zijn er jongeren waar vooral hechtingsproblematiek speelt. Bij andere jongeren ligt het accent bij ernstige
ontwikkelingsproblematiek. Er is een groepje `driftkikkers' dat vooral veel
acting-outgedrag vertoont. Bij anderen komen vooral ernstige sociaalemotionele problemen voor of is sprake van ernstige problemen op bijna
alle gebieden.
In het navolgende wordt de problematiek van jongeren in alle zeven subgroepen, in volgorde van omvang, besproken.36 Daarbij hebben de groepen
de naam gekregen van de problematiek die in die groep het meest in het oog
springt.37 Aan het einde van de beschrijving wordt in figuur 1 voor elke subgroep de gemiddelde score op elk van de zes probleemgebieden weergegeven. Daaraan is duidelijk te zien dat elk `type' jongere een eigen 'probleempatroon' kent en eigen `uitschieters' heeft op bepaalde probleemgebieden.

tatie van 'acting-outgedrag' omdat de scores van De Dreef daar veel gewicht in de schaal leggen
(zie vor verdere verantwoording bijlage 3).
34
35
36

Beide: Tukey HSD, p<0,05.
De wijze waarop de subgroepen zijn ingedeeld en de analysetechniek die daarvoor gebruikt is
wordt beschreven in bijlage 5.
Niet alle 383 jongeren zijn ingedeeld in de hier beschreven typen. Van 39 jongeren ontbreekt
de PO-informatie, waardoor zij niet meegenomen zijn in de clusteranalyse die aan de typologie
ten grondslag ligt. Clusteranalyse op de overgebleven 344 jongeren leverde (naast de hier beschreven groepen) ook enkele zeer kleine groepjes op, die in de typologie buiten beschouwing
gelaten worden (zie voor de verantwoording bijlage 5). Hierdoor vielen nogeens 20 jongeren af.
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De typologie is daardoor gebaseerd op 85% van de totale populatie (324 jongeren).
De groepen zijn gevormd door onderlinge vergelijking van de jongeren inde behandelInrichtingen. Het gaat dus om verschillen ten opzichte van elkaar.
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Kerngroep
De eerste en grootste subgroep bestaat uit 135 jongeren en bevat daarmee
35% van alle jongeren in de behandelinrichtingen. Deze subgroep bestaat
voor het overgrote deel uit jongens (84%). De meeste jongeren in deze
categorie hebben een civielrechtelijke maatregel (82%). De groep bevat
jongeren met diverse etnische achtergronden, 42% is echter Nederlands.
Bij het merendeel van deze jongeren (64%) is sprake, van een matige ontwikkelingsproblematiek. Zij scoren'matig' (41%) en'hoog' (40%) op delictgedrag. Slechts een klein deel (13%) is voor opname regelmatigweggelopen
èn heeft regelmatig drugs gebruikt ('ernstig'). Zo'n 44% is weleens een keer
weggelopen of heeft weleens drugs gebruikt ('matig'). Bij meer dan de helft
(61%) van de jongeren speelt geen hechtingsproblematiek, bij 39% is sprake
van 'matige' hechtingsproblematiek. Meer dan de helft scoort niet op actingoutgedrag (57%) en ongeveer een derde scoort'matig'. Bij ongeveer een
derde van de groep speelt 'matige' sociaal-emotionele problematiek en bij
een kwart zijn deze problemen 'ernstig'. Gemiddeld worden bij jongeren uit
de kerngroep vijftien problemen genoemd.
Hechtingsproblematiek
De tweede groep bestaat uit 49 jongeren (13% van de hele populatie). Deze
groep bestaat voor meer dan de helft (57%) uit meisjes, 51% van de groep
heeft een Nederlandse achtergrond en 94% heeft een civielrechtelijke
verblijfstitel.
De jongeren in deze subgroep wijken op twee punten in problematiek af van
de 'kerngroep. Ten eerste hebben de jongeren uit deze subgroep veel minder
delicten gepleegd. Bijna de helft van hen scoort'geen' en eenzelfde percentage scoort'matig' op delictgedrag. Ten tweede zijn de jongeren uit deze
groep er op de overige probleemgebieden ernstiger aan toe dan de jongeren
uit de kerngroep. Zo is bij allemaal sprake van hechtingsproblematiek: bij
41% zelfs in ernstige mate. Verder is van deze subgroep meer dan de helft
(53%) erg driftig en opstandig en is 61% voor opname weleens weggelopen
of heeft drugs gebruikt. Ook zijn er meer jongeren in deze groep met een
ernstige sociaal-emotionele stoornis (61%). Het gemiddelde aantal
genoemde problemen bij deze groep is achttien.
Weglopers
De derde groep bestaat uit 46 jongeren (12% van de totale populatie).
Ook deze groep bestaat voor meer dan de helft uit meisjes (59%) en ook
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hier heeft bijna iedereen een civielrechtelijke maatregel (85%). Naast 57%
Nederlandse jongeren is er in deze groep een vrij groot aantal Turkse
jongeren (15%).
Deze jongeren verschillen van de kerngroep doordat zij vrijwel allemaal
voor opname regelmatig zijn weggelopen en/of drugs hebben gebruikt. De
helft heeft een geschiedenis van weglopen èn druggebruik voor opname.
Net als de jongeren uit de tweede groep, hebben ook deze jongeren minder
delicten gepleegd dan de kerngroepleden. De hechtingsproblemen spelen
bij de weglopers echter in mindere mate dan bij de tweede groep en de
weglopers zijn ook minder driftig en opstandig. Op de overige probleemgebieden zijn zij er slechter aan toe dan de kerngroep en lijken zij op de
hiervoor beschreven, tweede groep. Het gemiddelde aantal genoemde
problemen is negentien.
Ontwikkelingsproblematiek
De vierde groep bestaat uit 41 jongeren (11% van de hele populatie), bijna
allemaal jongens (93%). Ook in deze groep heeft meer dan de helft van de
jongeren een civielrechtelijke maatregel (56%), maar het aandeel van
jongeren met een strafrechtelijke maatregel is hier groter dan in de voorgaande subgroepen, namelijk 44%. De groep bestaat voor 44% uit Nederlandse jongeren en voor een kwart uit Marokkaanse jongeren.
Deze subgroep wijkt af van de kerngroep, de groep met hechtingsproblematiek en de weglopers, doordat 75% véél delicten heeft gepleegd voor
opname. Daarnaast is er bij bijna allemaal (95%) sprake van ernstige
ontwikkelingsproblematiek. Verder vertonen de jongeren in deze groep in
vergelijking met de kerngroep meer acting-outgedrag (44% scoort 'matig' en
34% 'veel') en zijn er meer jongeren die voor opname weleens weggelopen
zijn of drugs gebruikt hebben (66%). Het gemiddeld aantal problemen in
deze groep is twintig.
'Driftkikkers'
De vijfde subgroep bestaat uit 21 jongeren, 6% van de hele populatie. Het
gaat om zeventien jongens en drie meisjes die op één na, allemaal op civielrechtelijke titel in de inrichtingen verblijven. Deze groep bestaat voor 60%
uit Nederlandse jongeren.38

38

Een bijzonder groot gedeelte van de groep blijkt afkomstig uit de Dreef. In noot 33 kwam al aan
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Zij wijken af van de kerngroep en de andere besproken subgroepen doordat
zij allemaal veel acting-outgedrag vertonen. Daarnaast heeft 55% van deze
subgroep véél delicten gepleegd. De overige problemen gelden bij deze
subgroep in mindere mate. Bij de helft spelen bijvoorbeeld geen sociaalemotionele problemen en hechtingsproblematiek. Het gemiddeld aantal
problemen dat bij deze subgroep genoemd wordt is twintig.
Sociaal-emotionele problematiek
De zesde subgroep bestaat uit zeventien jongeren (4% van de totale populatie). Onder hen zijn veertien jongens en drie meisjes; tien van hen hebben
een civielrechtelijke verblijfstitel en zeven een strafrechtelijke.
Zij lijken erg op de jongeren uit de groep met ernstige ontwikkelingsproblematiek, maar hebben nèt wat minder delicten gepleegd en de ontwikkelingsproblematiek speelt in een iets mindere mate. Bij de jongeren uit deze
subgroep is echter náást de ontwikkelingsproblematiek ook sprake van
ernstige sociaal-emotionele problematiek. Verder heeft 65% van hen een
geschiedenis van weglopen of druggebruik achter de rug. Het gemiddelde
aantal genoemde problemen bij deze subgroep is 25.
`Multi-problemgroep'
De laatste en tevens kleinste subgroep bevat zestien jongeren (4% van de
totale populatie). Onder hen zijn veertien jongens en twee meisjes; elf van
hen hebben een civielrechtelijke verblijfstitel (69%). De groep bestaat voor
twee derde uit Nederlandse jongeren.
De problematiek van jongeren uit deze groep is nogal divers. Op bijna alle
probleemgebieden liggen hun scores net onder die van de subgroep die
op zo'n gebied het hoogste scoort. Alleen voor wat betreft weglopen en
druggebruik is er voor deze groep geen probleem. Het aantal genoemde
problemen is in deze groep het hoogst, namelijk 26.
2.5

Slot

In paragraaf 2.3 kwamen verschillen tussen jongens en meisjes en jongeren
met een civiel- of strafrechtelijke titel aan de orde. De daar genoemde

de orde dat enige voorzichtigheid bij de interpretatie in acht genomen dient te worden. Voor de
verdere verantwoording op dit punt wordt verwezen naar bijlage 3.
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Figuur 1: De problematiek van jongeren in zeven subgroepen, in volgorde van
omvang: de gemiddelde score op zes probleemgebieden
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verschillen zijn ook duidelijk terug te vinden bij de indeling in typen. De
meeste meisjes (63%) zijn namelijk te vinden in twee van de zeven groepen:
de 'jongeren met hechtingsproblematiek' en de 'weglopers'. De jongeren in
deze groepen hebben de minste delicten gepleegd voor opname. In alle
andere groepen zijn de jongens in de meerderheid en in al deze groepen
zijn de scores op delictgedrag (veel) hoger dan bij de beide groepen met
veel meisjes.
De jongeren met een strafrechtelijke titel bevinden zich voor een groot deel
in de 'kerngroep' (38%), 11% is te vinden in de groep notoire weglopers en
ruim een kwart in de groep met een ernstige ontwikkelingsstoornis. Er is ook
11% te vinden in de groep met ernstige sociaal-emotionele problematiek. De
rest is verspreid over de andere groepen.39 De strafrechtelijke verblijfstitel
hoort dus niet 'exclusief' bij een bepaald soort problematiek.
De indeling in typen laat zien dat de behandelinrichtingen een mengelmoes
aan probleemjongeren in huis hebben. Zo is de aard van de problematiek in
de kerngroep 'van alles wat'. In termen van ernst van de problematiek is die
groep overwegend 'matig'. Dat wil zeggen: 'matig' in vergelijking met de
andere groepen waar telkens sprake is van een 'uitschieter' op een bepaald
probleemgebied. Omdat de kerngroep ook de grootste groep is, kan gesteld
worden dat de aard en ernst van de problematiek van jongeren in de kerngroep typerend is voor jongeren in de justitiële behandelinrichtingen. De
problematiek van de andere subgroepen komt minder vaak voor, is meer
specifiek en ernstiger.
De groepen kunnen ingedeeld worden naar ernst door te kijken naar het
totale aantal genoemde problemen en de daarmee samenhangende
gemiddelde score op elk van de probleemgebieden. De kerngroep kan dan
gezien worden als de 'basisgroep: De beide groepen met meisjes komen
daarna. Hun gemiddelde scores zijn op alle gebieden hoger, behalve op
delictgedrag. Bij de andere (kleine) groepen, worden meer problemen
genoemd en de jongeren in deze groepen hebben hogere scores op meer

39

Onder de noemer 'strafrechtelijke titel' zijn 16 jongeren met een strafrechtelijke ots, 54
jongeren met een bb en 5 jongeren met een jeugd-tbr samengenomen. Ook als we alleen naar
de verdeling van de bb'ers over de zeven subgroepen kijken, blijken de bb'ers over diverse
groepen verdeeld te zijn. Van hen is 31 % ingedeeld bij de kerngroep, 12,545 behoort bij de
weglopers, 29% is ingedeeld bij de groep met ernstige ontwikkelingsproblematiek en 15%
bevindt zich in de groep met ernstige sociaal-emotionele problematiek. De rest is verdeeld
over de andere groepen. Ook de bb'ers verschillen dus onderling In aard en omvang van de
problematiek.
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verschillende probleemgebieden. De volgorde waarin de groepen in dit
hoofdstuk gepresenteerd zijn, is dan tegelijkertijd de ordening naar ernst
(van laag naar hoog).
De 'driftkikkers' liggen, door de hoge scores op acting-outgedrag, in de ernstordening tussen de groep met ernstige ontwikkelingsproblemen en de groep
met ernstige sociaal-emotionele problematiek in. Los van het acting-outgedrag lijkt het profiel van de 'driftkikkers' erg op dat van de kerngroep.
Vanwege de voorzichtige interpretatie die nodig is bij acting-outgedrag valt
het daarom te verdedigen, de 'driftkikkers' direct na de kerngroep te laten
komen in de rangordering naar ernst.
Op basis van de dossierinformatie kunnen de groepen dan als volgt naar
ernst van de problematiek ingedeeld worden: de kerngroep vormt de
'basis' van de ordening. Daarna komen resp. de 'driftkikkers', de groep
met hechtingsproblematiek, de weglopers, de groep met ontwikkelingsproblematiek, de groep met overwegend sociaal-emotionele problemen
en als laatste de 'multi-problemgroep'.

3
De typen nader bekeken
In het vorige hoofdstuk zijn zeven groepen of typen gepresenteerd op basis
van de in de dossiers beschreven problematiek. In dit hoofdstuk zullen die
zeven groepen nader bekeken worden aan de hand van de overige verzamelde informatie. Eerst komt de hulpverleningsgeschiedenis van jongeren
aan de orde. Daarna wordt de informatie uit de justitiële documentatie
gepresenteerd en ten slotte komen de vragenlijsten aan de orde, die de
jongeren zelf hebben ingevuld.
3.1

Eerdere hulpverlening en plaatsingen

De jongeren in de behandelinrichtingen hebben vóór hun huidige plaatsing
contact gehad met gemiddeld drie hulpverlenende instanties (tabellen 5 en
6, bijlage 2). Bij jongeren met een civiele maatregel zijn meer ambulante
hulpverleners betrokken geweest dan bij jongeren met een strafrechtelijke
maatregel .4() Het aantal hulpverleners blijkt samen te hangen met de
kwaliteit van de relaties in het gezin en acting-outgedrag. Jongeren waarbij
in het dossier gesproken wordt van slechte relaties in het gezin en die veel
acting-outgedrag vertonen, hebben de meeste hulpverleners gehad.41
Na de ambulante hulp volgt voor de meeste jongeren vóór hun dertiende
verjaardag de eerste uithuisplaatsing.42 Voor de huidige plaatsing zijn
jongeren gemiddeld zo'n drie keer ergens geplaatst geweest.43 Meisjes
hebben meer plaatsingen achter de rug dan jongens en zijn doorgaans
op jongere leeftijd uit huis geplaatst.
Plaatsingsgeschiedenis
De 383 jongeren zijn met z'n allen goed voor 1271 eerdere plaatsingen in
elf soorten van voorzieningen. 44 Bij die voorzieningen moet bijvoorbeeld

40
41
42

X2(4)=12,89; p<0,05
COM-variabele RIG: t-toets, p<0,01; acting-out: r=0,25; p<0,01.
De gemiddelde leeftijd bij de eerste uithuisplaatsing is 12,6 jaar (zie voor de leeftijdsverdeling

43

tabel 7, bijlage 2).
Met hun laatste plaatsing in de behandelinrichting erbij hebben zij gemiddeld 4,3 plaatsingen

44

achter de rug.
De plaatsingen zijn daarbij echt als `plaatsingen' opgevat (door kinderrechter of voogd
geplaatst) en niet als verblijfplaatsen. Het komt voor dat jongeren tussen twee plaatsingen

40
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Tabel 9:

De zeven groepen en hun gemiddelde aantal eerdere plaatsingen in totaal,
in residentiële voorzieningen (resp. justitiële en niet-justitiële) en in
gezinnen'
aantal eerdere plaatsingen
totaal
resid.
Gust.

niet-just) gezin

kerngroep

2,8

2,5

(1,0

1,4)

'driftkikkers'

3,1

1,9

(0,7

1,2)

0,7

sociaal-emot. probl.

3,4

3,0

(1,6

1,4)

0,2

hechtingsprobl.

3,5

2,6

(0,5

2,1)

0,8

ontwikkelingsprobl.

3,8

3,2

(2,0

1,2)

0,3

weglopers

3,9

3,0

(0,9

2,1)

0,7

multi-problemgroep

4,6

3,1

(0,7

2,4)

1,1

0,3

Het totaal aantal plaatsingen is geen optelling van residentiële plaatsingen en gezinsplaatsingen.
In het totale aantal plaatsingen zijn ook plaatsingen in eventuele andere settings meegeteld, zoals:
Jeugdpension, begeleid kamerwonen, Pieter Baan centrum, Huis van Bewaring en jeugdpension.

gedacht worden aan BJ-internaten, crisisopvang, 'tehuizen voor normale
jeugd', het Pieter Baan Centrum en niet-justitiële behandelingstehuizen
(zie tabel 8, bijlage 2). De jongeren met een strafrechtelijke titel zijn in het
verleden in de helft van de gevallen weleens geplaatst geweest in justitile
opvang- of behandelinrichtingen. Van de overige plaatsingen, die verspreid
waren over alle andere voorzieningen, vond 11% plaats in huizen van bewaring.45 Jongeren met een civielrechtelijke titel zijn in het verleden in een
kwart van de gevallen in justitiële jeugdinrichtingen geplaatst geweest. Zij
kwamen vaker terecht in een'tehuis voor normale jeugd', in de crisisopvang
of in pleeg- of opvanggezinnen.46
Verschillen tussen de zeven typen
De bovenstaande verschillen zorgen ervoor dat de zeven typen die in het
vorige hoofdstuk beschreven zijn, behalve in aard en ernst van de problema-

door op verschillende adressen verblijven (thuis, bij vrienden of bekenden) of rondzwerven. De
informatie over de periode tussen twee plaatsingen in was echter vaak onvolledig en onduidelijk en is daarom niet meegenomen.
45

X2(10)=80,13; p<0,001.

46

In de tabel wordt dit aangeduid als'gezin'. De overige jongeren zijn verspreid over andere voorzieningen, zoals observatie-inrichtingen, medische voorzieningen, psychiatrische inrichtingen,
vakinternaten e.d. De percentages van jongeren met een civiel- en strafrechtelijke titel verschillen in die voorzieningen echter niet of nauwelijks van elkaar.
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tiek, óók verschillen in het aantal en het soort plaatsingen dat de jongeren
achter de rug hebben.
De jongeren uit de 'multi-problemgroep' hebben met een gemiddelde van
4,5 de meeste eerdere plaatsingen achter de rug. De jongeren uit de kerngroep bijvoorbeeld zijn gemiddeld 2,8 keer ergens geplaatst geweest (tabel 9).
Vooral de jongeren uit de 'kerngroep, de groep met sociaal-emotionele
problematiek en de groep met ernstige ontwikkelingsproblematiek zijn al
éérder in een justitiële jeugdinrichting geplaatst geweest.47 Terwijl de groep
waar vooral hechtingsproblematiek speelt, de weglopers en de 'multiproblemgroep' in het verleden vooral in niet-justitiële jeugdinrichtingen
geplaatst zijn geweest.48 Daarnaast hebben vooral de jongeren in de
'multi-problemgroep' ook een gezinsplaatsing achter de rug.49
3.2

Informatie uit de justitiële documentatie

Lang niet alle jongeren in de behandelinrichtingen zijn terug te vinden in
de algemene documentatie (AD). Zo'n 35% van hen (134 jongeren) is daar
onbekend. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat de groep met hechtingsproblematiek en de groep weglopers weinig of geen delicten plegen.
Toch zijn zij niet de enige onbekenden in de AD. Bij meer dan de helft van de
onbekenden staat namelijk in het dossier vermeld dat delicten en agressief
gedrag indicatie voor opname zijn.50 Onbekend zijn in de AD betekent dus
niet dat er geen delicten gepleegd zijn.
Vooral het feit dat ook een aantal bb'ers51 niet terug te vinden is, wekt de
indruk dat de AD niet helemaal up-to-date is en dat in ieder geval een deel
van de jongeren ten onrechte niet geregistreerd staat.52
Ondanks deze bezwaren worden de gegevens uit de justitiële documentatie
hier toch gepresenteerd. De informatie over de 65% die wèl geregistreerd

47

F=6,5; df=6; p<0,001.

48

F=2,8; df=6; p<0,05.

49

F=3,9; df=6; p<0,001.

50

COM-variabele IDA: X2(4)=68,27; p<0,001. 'Delictgedrag' (zie hoofdstuk 2): X2(2)=61,59; p<0,001.

51

Van de 292 civiele ots'ers Is 40% onbekend in de AD. Van de zestien strafrechtelijke ots'ers is er
één (6,3%) onbekend. Van de elf jongeren onder voogdij zijn er vier die niet in de AD
voorkomen. Van de 54 bb'ers komen er zeven (13%) niet voor. De tbr'ers zijn allemaal bekend.

52

Het is mogelijk dat de acht onbekende bb'ers hun maatregel heel recent voor opname in de
inrichting opgelegd gekregen hebben. Dit blijkt echter maar bij één jongen het geval te zijn. De
rest heeft volgens de dossierinformatie al een bb sinds 1990 (1x), 1991 (1x) en 1992 (4x).
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Tabel 10: Delicten in de AD en het percentage jongeren waarbij elk soort delict (één
of meer keer) genoemd wordt (n=383)

vermogensdelicten
vermogensdelicten met geweld
agressie delicten zonder schade
agressie delicten met letsel
zedendelicten
overige delicten

52
19
12
22
8
5

staat is namelijk wel degelijk interessant en zegt iets over de verschillende
typen jongeren in de inrichtingen. In ongeveer de helft van de gevallen lopen
de zaken overigens nog op het moment dat de jongeren opgenomen worden
in de behandelinrichting.
Soort delicten
Wat voor soort delicten hebben jongeren in de behandelinrichtingen
gepleegd? Tabel 10 geeft een overzicht van de delicten die in de AD geregistreerd staan en het percentage jongeren dat een dergelijk delict op zijn of
haar naam heeft staan.
Meer dan de helft van de opgenomen jongeren blijkt vermogensdelicten
(diefstal d.m.v. braak of in vereniging) te hebben gepleegd, agressiedelicten
die letsel tot gevolg hebben staan op de tweede plaats (22%) en daarna
komen de vermogensdelicten met geweld die bij bijna 20% van de jongeren
in het AD genoemd worden.
Onder de vermogensdelicten zijn samengenomen: bevoordeling, wegnemen
en diefstal d.m.v. braak en in vereniging. Onder vermogensdelicten met
geweld horen alle soorten diefstallen waarbij geweld gebruikt is. Onder
agressie delicten (zonder schade) vallen: huisvredebreuk, belediging en
vandalisme. Agressie delicten met letsel omvat: openlijke geweldpleging,
bedreiging/(zware) mishandeling, dood of (ernstig) letsel door schuld en
brandstichting. Overige delicten zijn wegenverkeerswetzaken en zaken die
de opium- of vuurwapenwet betreffen.
In de AD staan in totaal 1108 processen verbaal (pv's) geregistreerd van 250
jongeren, gemiddeld 4,4 per jongere.53 De helft van deze jongeren (49%)
heeft meer dan twee pv's. In 237 zaken is het tot een veroordeling gekomen,

Oe typen nader bekeken

43

waarmee 155 jongeren één of meer keer veroordeeld zijn. Jongeren bij wie in
de dossiers veel delictgedrag genoemd wordt, scoren ook hoog op het aantal
pv's.54 Van de totale groep jongeren in de behandelinrichtingen heeft bijna
een kwart één of meer keer een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gekregen
(een tuchtschool- of arreststraf). Er zijn 22 jongeren die een keer dienstverlening opgelegd gekregen hebben.
Verschillen
Als opstapje naar het in kaart brengen van de verschillen tussen de zeven
typen jongeren wordt eerst (voor de totale groep) gekeken de verschillen
voor de diverse demografische variabelen.
In het vorige hoofdstuk bleek al dat jongens meer delicten plegen dan
meisjes. Het is dan ook niet verrassend dat jongens meer pv's op hun naam
hebben staan en ook meer veroordelingen achter de rug hebben dan meisjes.
Zij plegen vaker èn meer verschillende delicten dan meisjes en hebben ook
vaker een tuchtschool- of arreststraf uitgezeten.55 Als een meisje al tuchtschoolstraf krijgt is die straf veel korter dan bij jongens. Gemiddeld 0,2
maanden tegen 1,5 maand bij de jongens.56
De jongeren met een strafrechtelijke maatregel plegen in vergelijking
met jongeren met een civielrechtelijke maatregel vaker delicten èn meer
verschillende soorten delicten. Zij hebben ook langere onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen achter de rug dan jongeren met een civiele maatregel.57
Verder hebben allochtone jongeren meer pv's op hun naam staan dan
Nederlandse jongeren (3,4 tegen Nederlandse jongeren 2,3). Zij plegen meer
vermogensdelicten waarbij ook vaker geweld gebruikt wordt.58 Tot slot geldt:
hoe ouder bij opname, hoe meer pv's in de AD geregistreerd staan, hoe meer
delicten en delictsoorten voorkomen, hoe meer veroordelingen en hoe
langer de straffen.

53

Het gemiddelde voor de totale populatie, inclusief de jongeren die niet inde AD te vinden zijn,
komt op 2,9 uit.

54

r=0,39; p<0,01.

55

Het gemiddelde aantal pv's bij de jongens is 3,6 tegen 0,8 bij de meisjes (t-test p<0,001).
Jongens zijn gemiddeld 0,8 keer veroordeeld en meisjes 0,2 keer (t-test p<0,001). Bij de
tuchtschool- en arreststraf ligt het gemiddelde bij de jongens op 0,8 en bij de meisjes op 0,2
(t-test, p<0,001).

56
57
58

t-test, p<0,001
t-test, p<0,01
t-test; p<0,01.
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Tabel 11: Het gemiddelde aantal pv's en veroordelingen voor de hele groep en elk
van de 7 groepen apart
pv's,

veroordelingen,

(gem = 2,9)

(gem = 0,6)*

0,9
1,0

0,2
0,3

weglopers

1,9

0,4

'driftkikkers'
kerngroep
sociaal-emotionele probl.
ontwikkelingsproblematiek

2,7
3,4
4,1
4,7

0,4
0,7
1,1
1,1

hechtingsproblematiek
multi-problemgroep

Het gemiddelde is hier berekend voor de hele groep, d.w.z. inclusief de jongeren die geen pv's op hun
naam hebben staan.

De zeven typen
In het vorige hoofdstuk bleek al dat de zeven typen van elkaar verschillen ten
aanzien van het in de dossiers genoemde delictgedrag. De informatie uit het
algemene-documentatieregister bevestigt die verschillen.59
Wanneer de typen geordend worden naar het aantal pv's dat in de AD geregistreerd staat, ligt de groep met hechtingsproblematiek aan de ene kant met
gemiddeld één pv en de groep met overwegend ernstige ontwikkelingsproblematiek ligt aan de andere kant met een gemiddelde van vijf pv's. Het
beeld komt min of meer overeen met de variabele `delictgedrag', die was
samengesteld op basis van de informatie uit de dossiers. Ook daar bleken
de weglopers en de jongeren met hechtingsproblematiek relatief weinig
delicten te plegen. En ook daar lagen de scores van de kerngroep, de groep
met ernstige ontwikkelingsproblematiek, de `driftkikkers' en de groep met
sociaal-emotionele problematiek hoog. Alleen de `multi-problemgroep' vertoont een afwijkend beeld. In de dossiers stond deze groep als delinquent
te boek, terwijl in de AD van hen gemiddeld maar één pv per jongere
geregistreerd staat.
De ordening van de groepen blijft gelijk als gekeken wordt naar het soort
delicten. De jongeren uit de groep met overwegend hechtingsproblematiek

59

correlatie delicten en agressief gedrag (dossiers) en aantal pv's: 0,39 (p<0,01); aantal
veroordelingen: 0,37 (p<0,01); aantal onvoorwaardelijke straffen: 0,26 (p<0,01).
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en de 'multi-problemgroep' hebben de minste vermogensdelicten op hun
naam staan (gemiddelde 0,6), de jongeren met ernstige ontwikkelingsproblematiek en ernstige sociale problematiek de meeste (gemiddelde rond
de drie). Deze zelfde ordening gaat voor de overige delictsoorten op.
3.3

Informatie uit de YSR60

Met behulp van de YSR is de aard van het probleemgedrag onder de jongeren
zèlf genventariseerd. De YSR geeft informatie over de aanwezigheid van
geïnternaliseerde of geëxternaliseerde problematiek. Onder de geïnternaliseerde problematiek vallen teruggetrokken gedrag (o.a. verlegen, gesloten,
ongelukkig), somatische klachten en 'angstig en depressief zijn' (o.a. alleen
voelen, zich niet geliefd voelen, angstig zijn, nerveus zijn, automutilatie,
piekeren, zich zorgen maken). Bij de vragen over angsten en zorgen verwoorden veel jongeren bang te zijn voor bepaalde plaatsen of situaties
omdat ze die associëren met te verwachten of eerder meegemaakte moeilijkheden. Zoals 'Ik ben bang voor bepaalde plaatsen in Amsterdam', 'Ik ben
bang voor Gouda', 'Fazantenhof in de Bijlmer omdat ik daar gestoken ben
en de dealer mij steeds bedreigt', 'voor stations met drugsdealers', 'als we
met veel jongeren bij elkaar zijn' en 'perron 0, Rotterdam'.
Bij de geëxternaliseerde problemen horen anti-sociaal gedrag (o.a. spijbelen,
weglopen, vechten, stelen, liegen en bedriegen, alcohol en drugs gebruiken
en brandstichten) en agressief gedrag (o.a. dreigen, jaloers zijn, pesten,
driftbuien, vechten, ongehoorzaam zijn).
Naast deze informatie geeft de YSR informatie over andere probleemgebieden. Zoals problemen in de omgang met anderen (vaak ruzie, gepest
worden, onhandig zijn), de zogenaamde 'denkproblemen' (dingen zien en
horen die er niet zijn, dwanggedachten en -gedragingen, automutilatie,
angsten) en aandachtsproblemen (o.a. ongeconcentreerd zijn, overbeweeglijk zijn, gespannen zijn, onhandig en in de war zijn, tics). Bij de
denkproblemen hadden jongeren de mogelijkheid in te vullen wat voor soort
dingen ze dan zien, horen of aan wat voor soort dingen ze alsmaar moeten
denken. Hier vullen jongeren antwoorden in als: 'ik hoor mijn opa's stem', 'ik
zie dingen vliegen', 'als ik alleen ben hoor ik iemand tegen mij praten', 'mijn
vriend die dood is, praat tegen mij, wat ik moet doen', 'ik zie dingen door de

60

Voorde verantwoording van het aantal ingevulde lijsten ed. wordt verwezen naar bijlage 3.
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drugs', 'ik zie lijken', 'ik heb gewelddadige gedachten' en `dat ik dood wil'.
Ook uit andere antwoorden blijkt dat jongeren letterlijk met problemen
tobben. Zo vullen jongeren bij 'ik kan bepaalde gedachten maar niet uit mijn
hoofd zetten, bijvoorbeeld in: `waarom ben ik niet gewoon thuis zonder
problemen', 'mijn toekomst', `mijn ouders', `dingen die vroeger gebeurd zijn',
'wat voor slechte dingen ik heb gedaan', 'mijn vrienden die voor mijn ogen
zijn neergeschoten'.
De YSR geeft inzicht in probleemprofiel van een jongere gecombineerd met
informatie over de ernst van de problematiek. De YSR kent namelijk voor elk
van de hierboven beschreven probleemsoorten een grensscore. Jongeren die
boven de grens uitkomen met hun scores, wijken in hun gedrag dermate veel
af van wat 'normaal' is dat zij hulp nodig hebben. In tabel 12 zijn de gemiddelde scores van jongens en meisjes op de afzonderlijke YSR-probleemgebieden naast elkaar gezet, met daarnaast de grensscores.61
Uit de tabel zijn verschillende dingen op te maken. Zo is te zien dat de
gemiddelde score op geïnternaliseerde en geëxternaliseerde problemen
ruim boven de grenswaarde uitkomt, hetzelfde geldt voor de totaalscore.
Ook de informatie van jongeren zelf laat dus zien dat er nogal wat aan de
hand is met de jongeren in de behandelinrichtingen.
Uit de informatie dat jongens boven de grenswaarde uitkomen voor antisociaal gedrag, bij meisjes is dat het geval bij anti-sociaal gedrag en
somatische klachten. Daarnaast wordt duidelijk dat meisjes op alle gebieden
meer problemen rapporteren dan jongens.62 Uit ander onderzoek met de YSR
is wel bekend dat meisjes hoger scoren op geïnternaliseerde problematiek,
maar dat meisjes hoger uitkomen op anti-sociaal gedrag en agressie is uitzonderlijk. Het wijst erop dat de groep meisjes in de behandelinrichtingen
een heel speciale is, die niet alleen met de 'bekende' meisjesproblemen
kampt.
Omdat er meisjes zoveel meer problemen rapporteren dan jongens is elk van
hen apart gekeken naar verschillen voor titel van verblijf, etnische achter-

61

De scores wijken voor alle variabelen significant af van de voorlopige normgroepgegevens die
door de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam
ter beschikking zijn gesteld. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de verschillen tussen de
jongeren in de behandelinrichtingen en de normgroep. In dit hoofdstuk worden de jongeren
in de behandelinrichtingen onderlingvergeleken en daarom zijn normgroepgegevens hier
achterwege gelaten.

62

Alleen voor `problemen in de sociale omgang' is het verschil tussen jongens en meisjes niet
significant. Voor alle andere variabelen geldt: t-toets, p<0,01 of p<0,05 (bij waanbeelden).
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Tabel 12: Gemiddelde score van jongens en meisjes op de 8 YSR-probleemgebieden
met tussen haakje de bijbehorende grensscores
YSR-probleemgebied

jongens

meisjes

teruggetrokken

4,7

(5)

5,8

somatische klachten

2,7

(4)

6,5

(6)

angstig/depressief

7,5

(8)

11,5

(13)

probl. sociale omgang

3,1

(5)

3,4

(5)

waanbeelden

2,7

(3)

3,7

(3)

aandachtsproblemen

5,7

(7)

7,5

(8)

anti-sociaal gedrag

8,1

(6)

.9,4

(5)

(7)

agressief gedrag
1
geïnternaliseerde' probl.

9,6

(14)

11,6

(13)

14,4

(9)

22,8

(14)

geëxternaliseerde probl.

17,8

(13)

21,2

(12)

totaalscore

50,4

(37)

67,9

(41)

De score op geinternaliseerde problematiek bestaat uit een optelling van de scores op 'teruggetrokken', 'somatische klachten' en 'angstig/depressief' (de variabele 'verdrietig', die op zowel de
eerste als de laatste schaal voorkomt, telt dan maar één keer mee). De score op geëxternaliseerde
problematiek bestaat uit de score op 'anti-sociaal gedrag' en 'agressief gedrag'. De totaal score
bestaat uit een optelling van de scores op alle subschalen (zonder dubbeltelling van variabelen
die op meer dan één schaal voorkomen).

grond en leeftijd bij opname. Wanneer onderscheid gemaakt wordt naar
beide soorten verblijfstitels levert dit voor de jongens geen verschillen op. Bij
de meisjes scoren de vier bb'sters hoger op 'denkproblemen'.63 Nederlandse
jongens komen hoger uit aandachtsproblemen, anti-sociaal gedrag en
agressie en daarmee op geëxternaliseerde problematiek. 64 Er zijn geen
verschillen voor leeftijd bij opname.
De zeven typen
Ook uit de scores op de YSR blijkt dat de zeven typen van jongeren van elkaar
verschillen. Zo is de gemiddelde totaal score in de 'kerngroep' 48, tegen 67 in
de 'multi-problemgroep'. De groep weglopers en de groep met ernstige
sociaal-emotionele problematiek liggen dicht tegen de 'multi-problemgroep'
aan. De 'driftkikkers', de groep met ernstige ontwikkelingsproblemen en de

63
64

Gemiddelde score bb'ers: 6,2 en ots'ers: 3,4.
Voor allemaal: t-toets, p<0,Ol behalve bij concentratieproblemen, daar is p<O,05.
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Figuur 2:
YSR totaal score
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groep met hechtingsproblematiek ligt tussen de kerngroep en de rest in
(gemiddelden rond de 55)65. De verschillen tussen de typen worden bepaald
door de mate waarin er sprake is van somatische klachten en aandachtsproblemen. Somatische klachten komen meer voor bij de weglopers-en de
jongeren met hechtingsproblematiek.66 De aandachtsproblemen komen
meer voor in de groep met sociaal-emotionele problemen en de 'multiproblemgroep' (figuur 2).67
3.4

Informatie uit de NPV(J) 68

Bij de YSR ligt de nadruk op gedrag, de NPV en NPV-J geven inzicht in de
verschillende persoonlijkheidsaspecten van jongeren, met name in het
sociaal-emotioneel functioneren.

65
66

F=3,4; df=6; p<0,01.
F=5,0; df=6; p<0,001.

67

F=3,9; df=6; p=0,001.

68

De NPV is slechts door 59 jongeren ingevuld (15,5% van de hele groep). Daarom worden van de
NPV alleen de drie variabelen gebruikt die overlappen met de NPV-J. De overige NPV persoonlijkheidsaspecten komen hier niet aan de orde. Zie verder bijlage 3.
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Tabel 13: Scores van jongeren in de behandelinrichtingen op sociale inadequatie,
Inadequatie en dominantie (n=292)
sociale
' inadequatie
inadequatie

dominantie

5,5

23,7

16,0

hoog

14,3

29,2

26,6

gemiddeld

64,5

40,2

49,8

laag

13,7

5,8

5,5

2,0

1,0

2,0

zeer hoog

zeer laag

Zo zijn jongeren die hoog scoren op de variabele 'inadequatie' gespannen,
angstig en moeilijk in de omgang. Zij kunnen moeilijk ongelijk bekennen,
zijn koppig, geven anderen de schuld, zijn gauw kwaad en blijven lang
namokken na ruzies. De score op 'sociale inadequatie' laat zien hoe een
jongere in contact met anderen functioneert. Jongeren die hoog scoren
houden zich afzijdig, kunnen niet goed contacten aangaan en onderhouden
en voelen zich ongelukkig in sociale contacten. Jongeren die hoog scoren
op 'dominantie' zijn zelfverzekerd en weinig beïnvloedbaar.69 Tabel 13 laat
de scores zien van jongeren in de behandelinrichtingen op deze drie
persoonlijkheidsaspecten.
Uit de tabel blijkt dat ongeveer de helft van de jongeren hoog tot zeer hoog
scoort op inadequatie en dominantie.70 Dit betekent dat zij moeilijk in de.
omgang zijn, zichzelf zien als weinig beïnvloedbaar en ervan houden zelf te
bepalen wat ze wel en niet doen. De meeste jongeren vinden van zichzelf dat
zij geen problemen hebben met het omgaan met andere mensen.71
Recalcitrantie en volharding
Jongeren die hoog scoren op recalcitrantie hebben een negatieve en
wantrouwende instelling waardoor zij zich afzetten tegen anderen, vijandig

69

In de handleiding van de NPV-J wordt erop gewezen dat jongens dominanter zijn dan meisjes

70

en probleemjongeren doorgaans hoger scoren dan niet-probleemjongeren.
In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de beschrijving van de normgroep en de vergelijking

71

daarmee.
Jongeren die op het ene persoonlijkheidsaspect hoog scoren doen dat overigens ook op het
andere aspect: de samenhang tussen inadequatie en sociale Inadequatie is 0,48 (p<0,01); tussen
inadequatie en dominantie 0,19 (p<0,01) en tussen sociale inadequatie en dominantie: 0,16
(p<0,0l) .
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staan tegenover volwassenen en zelf hun zaakjes op willen lossen vanuit het
idee dat anderen hen toch niet begrijpen. Als jongeren hoog scoren op
volharding geeft dat aan dat zij een positieve taakopvatting en doorzettings
vermogen hebben. Ze werken meestal hard en consciëntieus (tabel 14).
Uit tabel 14 blijkt wel dat het merendeel van de jongeren in de
behandelinrichtingen behoorlijk tegendraads is en een positieve
taakopvatting is maar bij een klein deel van de jongeren te vinden; de
meesten zijn ‘gemiddeld’ in hun taakopvatting en ongeveer een kwart heeft
weinig doorzettingsvermogen.
Verschillen
Meisjes scoren hoger op inadequatie en op sociale inadequatie.72 Een
dergelijk verschil is ook in de normgroep te zien en dus ‘normaal~ Verder
laten de scores op de persoonhijkheidsaspecten geen verschillen zien, noch
tussen de jongeren in de inrichtingen onderling, noch tussen de onder
scheiden typen jongeren.
Het merendeel van de jongeren in de behandehinrichtingen kan dan ook
omschreven worden als recalcitrant, dominant en moeilijk in de omgang
(inadequatie). Deze drie eigenschappen gaan bij de meeste jongeren
samen73. Het algemene beeld dat uit de NPV(J) informatie naar voren komt,
is dat de jongeren in de behandelinrichtingen erg moeilijk in de omgang zijn.
Ze leggen de schuld van dingen die niet gaan zoals zij willen en dingen die
hen overkomen bij anderen en zijn snel kwaad. Ze hebben de houding dat zij
zelf wel uitmaken wat ze wel en niet doen en zetten zich af tegen volwasse
nen die zich met hen bemoeien en hen vertellen wat ze moeten doen en
waar ze zich aan dienen te houden.
3.5

Informatie over sociale steun

Met behulp van de lijst over sociale steun is geprobeerd in kaart te brengen
of jongeren steun uit hun omgeving kregen vôér opname.74 Jongeren blijken
in de periode rond opname redelijk wat steun ervaren te hebben. De
gemiddelde score ligt op 12,7. In totaal komt 59% van de jongeren boven dit

72
73
74

t-toets, p<O,Ol
recalcitrantie-inadequatie: r=O,48 (p<O,Ol); recalcjtrantje-domjnantje: r=O,34 (p<O,Ol);
inadequatie-dominantie: r=O,20 (p<O,Ol).
In bijlage 4 wordt ingegaan op de constructie van de variabele sociale steun.
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Tabel 14: Scores van jongeren in de behandelinrichtingen op recalcitrantje en
volharding

zeer hoog
hoog
gemiddeld
laag
zeer laag

recalcitrantie

volharding

23,5
25,7
47,4
3,4
0,0

7,4
11,3
55,0
14,7
11,7

gemiddelde uit en 29% eronder. De percentages verschifien niet wanneer
naar geslacht, maatregel, etnische achtergrond of leeftijd bij opname wordt
gedifferentieerd. Ook de zeven groepen onderscheiden zich niet van elkaar
in de mate van sociale steun die zij rond opname ervaren hebben.
3.6

Nogmaals de zeven jongerentypen

Op basis van de dossierinformatie bleek het mogelijk zeven typen van
jongeren te onderscheiden. De informatie over de hulpverleningsgeschie
denis van de jongeren, de gepleegde delicten en de gedragsprofielen uit de
YSR bevestigen die groepsindeling. Jongeren in de onderscheiden groepen
verschillen in het aantal plaatsingen dat zij achter de rug hebben, het aantal
gepleegde delicten en de mate waarin vooral somatische of aandachts
problemen spelen. Ze zijn echter allemaal even moeilijk in de omgang.
In het vorige hoofdstuk zijn de zeven typen op basis van het aantal in het
dossier genoemde problemen ingedeeld naar ernst. De ‘multi-problemgroep’
bleek daarbij het meest van de kerngroep af te wijken. De driftkikkers, de
groep met hechtingsproblemen en de weglopers lagen in de buurt van de
kerngroep. De overige twee groepen kwamen dichter in de buurt van de
‘multi-problemgroep~
Als het aantal voorgaande plaatsingen, het aantal geregistreerde pv’s of de
totaalscore van de YSR als ernstmaat genomen wordt, ziet de rangorde er
elke keer net weer even anders uit. De kerngroep blijft zowel bij het aantal
plaatsingen als bij de YSR-totaalscore de ‘basisgroep’ waar de anderen vanaf
wijken. In twee van de drie rangordeningen blijven de groep met sociaal
emotionele problematiek en de ‘multi-problemgroep’ de typen die daar het
meest vanaf wijken. De andere groepen liggen hier telkens in wisselende
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volgorde tussenin. Daaruit blijkt nog eens de diversiteit in de aard èn ernst
van de problematiek die jongeren in de behandelinrichtingen ten toon
spreiden.
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Verschillen tussen inrichtingen
In de vorige twee hoofdstukken is gekeken naar verschillen tussen jongeren
in de behandelinrichtingen. Daarbij is eigenlijk voorbij gegaan aan de
verschillen die er tussen de elf behandelinrichtingen bestaan. In hoofdstuk 1
werd al gezegd dat er open en gesloten inrichtingen zijn. Verder is er één
inrichting speciaal voor meisjes en zijn er jongensinrichtingen en gemengde
inrichtingen. Eén inrichting is specifiek bestemd voor zwakbegaafde
jongens. Ook zijn er nog twee specifieke units. Eén voor Marokkaanse
jongens en één voor jongens die seksuele delicten hebben gepleegd.
Omdat er differentiaties tussen de inrichtingen bestaan, wordt in dit hoofdstuk eerst gekeken naar de verdeling van jongens en meisjes, van jongeren
met een civiel- en strafrechtelijke titel en van Nederlandse en allochtone
jongeren over de inrichtingen. Daarna komen de zeven typen aan de orde.
4.1

Demografische gegevens

Leeftijd
In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat meisjes bij opname jonger zijn dan
jongens. Verder bleken jongeren met een civielrechtelijke titel jonger dan
degenen met strafrechtelijke verblijfstitel. Daardoor bestaan er verschillen
tussen de inrichtingen in de leeftijd van hun populatie. Zo is in't Nieuwe
Lloyd, waar in 1993 alleen jongens met een strafrechtelijke titel zijn opgenomen, meer dan de helft van de jongens achttien jaar of ouder terwijl dat
percentage in de andere inrichtingen, en in de hele populatie, onder de tien
ligt. De groep jongeren van twaalf en dertien jaar is ook niet overal even
groot. Zo is in Ned. Mettray 40% van de jongeren onder de dertien. In
andere inrichtingen is dat percentage (veel) lager (tabel 15).
Etnische achtergrond
Zoals bekend verbleven in Amal alleen Marokkaanse jongens. Hoe zit het
met het percentage allochtone jongens in de andere jongensinrichtingen? In
het Keerpunt, 't Nieuwe Lloyd en Overberg zijn naar verhouding méér
allochtone jongens opgenomen dan in Harreveld, Den Engh en De Dreef. In
het Keerpunt en 't Nieuwe Lloyd is drie kwart van de jongens allochtoon, in
Overberg bijna 60%, terwijl de percentages in Harreveld, Den Engh en De
Dreef liggen op respectievelijk 51, 44 en 21. Omdat er minder allochtone
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Tabel 15: Verdeling voor elke inrichting van de leeftijd bij opname In Wo en de
gemiddelde leeftijd In elke inrichting
inrichting

leeftijd bij opname
13 of <

14/15

16/17

18+

gemiddeld

Alexandra

9

51

36

3

15,1

Harreveld

12

24

56

8

15,6

De Dreef

0

47

47

6

15,7

Den Engh

19

39

40

2

15,1

De Marke

12

57

31

0

14,9

0

59

41

0

15,3

7

33

60

0

15,5

40

29

29

2

14,3

Amal
Keerpunt
Ned. Mettray
Lloyd

0

0

44

56

17,6

OGH

2

47

51

0

15,4

Overberg

2

32

64

2

15,8

11

37

46

6

15,3

totale populatie

meisjes dan jongens opgenomen worden, zijn in de inrichtingen met meisjes
verhoudingsgewijs meer Nederlandse jongeren te vinden.75 Zo hebben
Alexandra en OGH ongeveer 40% allochtone jongeren in huis en Ned. Mettray
bijna 30%.
Verblijfstitel
De inrichtingen hebben in 1993, op 't Nieuwe Lloyd na, allemaal merendeels
jongeren met een civielrechtelijke verblijfstitel opgenomen. 't Nieuwe Lloyd
heeft alleen jongens met een strafrechtelijke titel opgenomen. De jongensinrichtingen hebben verhoudingsgewijs wat meer 'strafrechtelijke jongeren'
opgenomen, het geen samenhangt met het feit dat vooral jongens een strafrechtelijke titel hebben. Zo heeft in Overberg en Harreveld een derde van de
jongens een strafrechtelijke titel, in Amal en De Dreef is dat ruim een kwart.
't Keerpunt nam in 1993 alleen jongeren met een civiele maatregel op. In
Alexandra en OGH heeft 6% van de jongeren een strafrechtelijke verblijfstitel
en in Ned. Mettray en De Marke is dat respectievelijk 16% en 9%.76

75
76

X2(9)=25,95; p<0,00I.
X2(10)=99,69; p<0,0001.
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Tabel 16: Percentage jongeren uit elke subgroep per inrichting (n=324)"
groep2

1

3

5

4

6

7

Alexandra

4

25

61

0

0

7

3

Harreveld

44

3

6

29

3

3

12

0

7

0

7

60

6

20

Den Engh

55

9.

7

16

2

9

2

De Marke

62

8

10

12

3

5

0

Amal

79

0

14

7

0

0

0

't Keerpunt

68

8

8

8

0

8

0

Ned. Mettray

38

28

13

9

3

3

6

't Nieuwe Lloyd

35

0

12

35

6

6

6

OGH

25

41

16

7

7

0

4

Overberg

45

13

10

10

6

10

6

totaal

39

14

13

12

6

5

4

De Dreef

Zoals al in noot 36 werd vermeld Is de typologie gebaseerd op 324 jongeren. Het zijn deze 324 jongeren,
die hier, opgedeeld In de zeven typen, worden gepresenteerd per Inrichting. In de onderste regel Is
voor elk type opgenomen welk percentage van de 324 jongeren in dit type valt. Deze percentages
verschillen daarmee enigszins van de genoemde percentages bij de beschrijving van eik type In
hoofdstuk 2. Daar ging het namelijk om het percentage dat elk type uitmaakte van de totale
populatie van 383 opgenomen jongeren.
1=kerngroep; 2=hechtingsproblematiek; 3=weglopers; 4=ontwikkelingsproblematiek; 5=driftkikkers:
6=sociaal-emotionele problematiek; 7='multi-problemgroep'.

4.2

Problematiek

In de voorgaande hoofdstukken werd duidelijk dat er tussen jongeren
verschillen bestaan in de aard en omvang van hun problematiek. Op grond
van die verschillen zijn in hoofdstuk twee en drie zeven `typen' van jongeren
besproken. De vraag is nu hoe de zeven typen verdeeld zijn over de
inrichtingen.
De groepen zijn verspreid over alle elf inrichtingen; het is niet zo dat één
inrichting alleen maar één type jongere heeft opgenomen. Er zijn echter
wel degelijk verschillen tussen de inrichtingen in de mate waarin ze een
bepaalde subgroep in huis hebben (tabel 16).
Uit de tabel blijkt dat alle inrichtingen in 1993 jongeren uit de kerngroep
opgenomen hebben. Allemaal hebben ze daarmee jongeren in huis die
kenmerkend zijn voor de behandelinrichtingen. Er zijn echter duidelijke
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verschillen in de omvang van deze groep. In De Dreef is de kerngroep niet
aanwezig (hierop wordt verderop teruggekomen), in Alexandra is de groep
maar één meisje groot, in OGH kan een kwart (elf jongeren) tot de kerngroep gerekend worden. In alle andere inrichtingen ligt het percentage
`kerngroepers' rond de 40% of hoger. Het hoogst is het percentage in Amal en
het Keerpunt. In deze twee inrichtingen wordt het gezicht van de populatie
bepaald door de kerngroep. Respectievelijk 80% en 70% van de populatie
uit beide inrichtingen bestaat uit dit, voor de behandelinrichtingen zo
kenmerkende, type jongeren.
Voor een deel komen de verschillen voort uit de differentiaties tussen de
inrichtingen. Zo zijn de typen waarin de meeste meisjes te vinden zijn, de
jongeren met hechtingsproblemen en de notoire weglopers, vooral in de
inrichtingen met meisjes te vinden. In Alexandra bestaat 86% van de
populatie uit deze beide typen. Ook in OGH en Ned. Mettray is het aandeel
van beide groepen groot, in OGH behoort ruim de helft van de opgenomen
jongeren tot één van deze twee typen en in Ned. Mettray zo'n 40%. In OGH
bestaat de populatie daarnaast voor een kwart uit kerngroepjongeren. In
Ned. Mettray is het aandeel van de kerngroep ongeveer even groot als dat
van de beide eerder genoemde typen tezamen.
De groep met ernstige ontwikkelingsproblematiek is het grootst in 't Nieuwe
Lloyd en in Harreveld (resp. 35% en 29%). De subgroep met driftige jongeren
blijkt een aparte plaats in te nemen: alleen in De Dreef is deze groep erg
groot (60%) en daarbij komt nog eens dat De Dreef geen jongens in huis
heeft die in de kerngroep vallen. Eerder in dit rapport werd al gewezen
op het feit dat de `uitschieters' bij De Dreef met enige terughoudendheid
bekeken dienen te worden. De conclusie dat De Dreef als enige inrichting
`driftkikkers' in huis heeft gaat dan ook veel te ver. Het is waarschijnlijker
dat de driftkikkers, zoals in hoofdstuk 2 al geoppperd werd, dicht bij de
kerngroep liggen.
De percentages van jongeren uit de subgroep met overwegend sociaalemotionele problematiek en de `multi-problemgroep' zijn voor de meeste
inrichtingen gering, alleen De Dreef heeft redelijk wat `multi-problemjongeren' opgenomen.
Er zijn ook inrichtingen waar wat minder duidelijk een accent te leggen is
bij één of twee typen. In Overberg bijvoorbeeld zijn naast de kerngroep uit
alle subgroepen ongeveer evenveel jongeren aanwezig. Voor Den Engh en
De Marke geldt dat ook, zij het in wat mindere mate.
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Differentiaties tussen de inrichtingen

Open en gesloten
Tot de gesloten inrichtingen behoren Alexandra (voor meisjes), 't Keerpunt,
Amal, Harreveld en 't Nieuwe Lloyd (alle vier alleen voorjongens). 77 Deze vijf
inrichtingen verschillen vooral van de overige, open, inrichtingen doordat zij
meer jongeren in huis hebben met een voorgeschiedenis van veel weglopen
en druggebruik en veel delictgedrag.78 In Alexandra zijn vooral weglopers
te vinden, in 't Nieuwe Lloyd zowel weglopers als jongeren met ernstige
ontwikkelingsproblematiek. Ook Harreveld, Amal en 't Keerpunt hebben
beide groepen in huis, maar deze zijn daar wel kleiner van omvang dan de
`kerngroep' (tabel 16). Zo bestaat 44% van de populatie in Harreveld uit
kerngroepjongeren. In 't Keerpunt en Amal is dat resp. 69% en 79% van de
populatie.
Jongeren die op basis van hun problematiek ingedeeld zijn in dezelfde groep
(zoals bijvoorbeeld de jongeren uit de `kerngroep') verblijven dus zowel in
open als in gesloten inrichtingen. Gesloten inrichtingen hebben weliswaar
wat meer weglopers in huis en wat meer jongeren die veel delicten gepleegd
hebben, maar ook open inrichtingen hebben dergelijke jongeren in 1993
opgenomen (tabel 17). Dit roept de vraag op waarom jongeren open of juist
gesloten geplaatst zijn. Hebben de jongeren die gesloten geplaatst zijn
misschien andersoortige delicten begaan, zijn ze wellicht vaker weggelopen
of hebben ze allemaal een strafrechtelijke titel?
Het soort delict dat gepleegd is, is na te gaan aan de hand van de informatie
uit het algemeen documentatie register. Een beperking hierbij is dat in het
AD bij elke zaak alleen de desbetreffende artikelnummers uit het wetboek
van strafrecht vermeld staan. Nadere bijzonderheden, bijvoorbeeld over
gebruikt geweld, toegebrachte schade of letsel worden niet vermeld. Artikel
312 van het wetboek van strafrecht handelt bijvoorbeeld over diefstal met
geweld. Achter dit artikelnummer kunnen in principe heel uiteenlopende
delicten schuilgaan. Het `tasjes roven' valt eronder, maar ook een overval op
bijvoorbeeld een winkel.

77
78

Den Engh is bij de open inrichtingen geteld. In Den Engh waren in 1993 maar enkele gesloten
plaatsen en het is niet duidelijk of nieuwe instromers op die plaatsen terecht zijn gekomen.
Discriminant-analyse voor jongeren in gesloten en open inrichtingen op de zes probleemvariabelen levert een discriminantfunctie op met een eigenwaarde van 0,07. Wilks' Lambda
is=0,93; X2(6)=24,92; p<0,001.
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Tabel 17: Percentage jongeren dat van elke subgroep te vinden Is in een open resp.
gesloten inrichting*
soort inrichting
gesloten
open
kerngroep

31

69

hechtingsproblematiek

18

82

weglopers

52

48

ontwikkelingsprobl.
driftkikkers
sociaal-emotionele probl.

44
10
29

56
90**
71

multi-problemgroep

38

62

totale groep

33

67

De genoemde percentages zijn percentages van elke subgroep: elke regel telt dus op tot 100% (en niet
de kolommen). X2(6)=19,92; p<0,01.

De opmerkingen uit noot 40 gelden ook hier. De Dreef Is één van de open inrichtingen.

Wanneer jongens79 in de open en gesloten inrichtingen met inachtnemening
van deze beperking op de in de AD vermelde artikelnummers met elkaar
vergeleken worden, blijkt er geen verschil te zijn in het soort delicten. Het
aantal gepleegde delicten en het aantal veroordelingen verschillen wel. De
gesloten geplaatste jongens hebben meer pv's en veroordelingen op hun
naam staan. Weglopers die gesloten geplaatst zijn, zijn voor de huidige
opname vaker weggelopen dan weglopers die open geplaatst zijn.80 Het
komt er dus op neer dat de notoire weglopers en delictplegers vaker gesloten
geplaatst worden.
Onder de gesloten geplaatste jongeren bevinden zich zowel jongeren met
een strafrechtelijke als jongeren met een civielrechtelijk titel. Van de strafrechtelijke groep is de helft in een gesloten inrichting opgenomen, van de
civielrechtelijke groep iets meer dan een kwart (tabel 18).
Jongens en meisjes
De inrichtingen met meisjes (Alexandra, De Marke, Ned. Mettray en OGH)
verschillen vooral van de jongensinrichtingen in het relatief grote aandeel

79

De meisjes uit Alexandra zijn hier buiten beschouwing gelaten. Zij plegen immers relatief

80

weinig delicten.
X2(2)=15,4; p<0,001.
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Tabel 18: Aantal en percentage jongeren met een civiel- en strafrechtelijke titel in
een open resp. gesloten inrichting
maatregel

soort inrichting
gesloten
abs
%

open
abs

%

civielrechtelijk

86

28

221

72

strafrechtelijk

37

49

39

51

van weglopers en jongeren met hechtingsproblemen. Dit zijn ook de twee
groepen waarbij de meeste somatische klachten spelen (YSR) en die relatief
veel eerdere plaatsingen achter de rug hebben. De jongensinrichtingen
hebben relatief meer jongeren in huis die voor opname veel delicten hebben
gepleegd.
De gemengde inrichtingen, OGH, Ned. Mettray en ook De Marke hebben alle
drie jongeren (vnl. jongens) in huis uit de groep met ernstige ontwikkelingsproblematiek of de multi-problemgroep. In vergelijking met Overberg,
Harreveld en 't Nieuwe Lloyd is dat aantal echter klein. Door de aanwezigheid van de meisjes hebben deze inrichtingen voornamelijk te maken met
hechtingsproblematiek en weglopers.
Inrichting voor zwakbegaafde jongens
Den Engh is als enige inrichting specifiek bestemd voor zwakbegaafde jongens. 'Zwakbegaafdheid' is een begrip waarover heel wat discussie gaande
is.81 In dit onderzoek is niet specifiek naar zwakbegaafdheid gekeken. De
enige indicatie die dit onderzoek in die richting kan bieden is de informatie

81

Zwakbegaafdheid werd lange tijd bepaald door het vaststellen van het IQ. De laatste jaren
wordt echter steeds vaker een meer descriptief beeld van zwakbegaafdheid gebruikt. Daarbij
gaat het niet alleen om het IQ, maar om het algehele functioneren van een jongere. Het begrip
zwakbegaafdheid wordt daarbij vervangen door'op zwakbegaafd niveau functioneren'. In het
werkplan van Den Engh wordt de op te nemen populatie dan ook als volgt omschreven: 'De
jongens die in Den Engh worden opgenomen hebben een intellectuele handicap, in die zin dat
er af sprake is van een probleemintelligentie/zwakbegaafdheid conform de DSM-III-R, Bf sprake
is van een (laag) gemiddelde Intelligentie waarbij zeer evidente rendementsverliezen optreden,
leidend tot slechte schoolprestaties en een achterstand op alle levensgebieden waarin "het
leren op basis van ervaringen" en "het rationeel verwerken van indrukken" een vereiste
kwaliteit is' (werkplan Den Engh, 1993).
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die de PO's boden omtrent intellectueel niveau of IQ. In de PO's werd meestal
beschreven welke tests gebruikt waren om het intellectueel niveau van een
jongere vast te stellen, gevolgd door de betekenis van de uitkomst van de
tests. De conclusie van de opsteller van het PO is gecodeerd, variërend van
hoog intellectueel niveau tot laag intellectueel niveau.82
Op deze manier is informatie over het intellectueel niveau beschikbaar
van 291 jongeren (76%). Den Engh blijkt dan niet de enige inrichting waar
jongeren met een laag intellectueel niveau verblijven. In Den Engh heeft
84% van de jongens een laag intellectueel niveau. In de andere inrichtingen
is dat percentage lager, maar zeker niet te verwaarlozen. Zo functioneert
in 't Keerpunt bijna de helft van de jongeren op laag intellectueel niveau,
in Overberg en de Marke is dat percentage resp. 43% en 42%. In OGH, Alexandra, De Dreef en Amal kan hetzelfde gezegd worden van ruim een derde van
de opgenomen jongeren. In 't Nieuwe Lloyd ligt het percentage op een kwart
en bij de overige inrichtingen ligt het percentage onder de 10%.
Uit tabel 16 werd al duidelijk dat het karakter van de populatie in Den Engh
vooral bepaald wordt door de `kerngroep' en de groep met ernstige ontwikkelingsproblematiek. Den Engh heeft daarmee een combinatie in huis van
jongens wiens problematiek kenmerkend genoemd kan worden voor de
behandelinrichtingen èn jongens met ernstige stoornissen in hun ontwikkeling (waaronder ook de stoornis in de cognitieve ontwikkeling is geteld).
Marokkaanse jongens
De behandelunit Amal' bij het JOC in Amsterdam was speciaal bestemd voor
Marokkaanse jongens bij wie de oorzaak van de problematiek vooral gezocht
werd in cultuurverschillen. Uit tabel 16 blijkt dat de Marokkaanse jongens in
Amal voor een groot deel (79%) te vinden zijn in de `kerngroep. Daarnaast
behoort 14% tot de weglopers (twee jongens). Eén jongen in Amal kan ingedeeld worden in de groep met ernstige ontwikkelingsproblematiek.83
Er bevinden zich in totaal 63 Marokkaanse jongens in de inrichtingen. Het
grootste deel daarvan behoort tot de kerngroep groep (59%) en de groep met

82

83

Indien er alleen testuitslagen vermeld stonden zijn deze, onder vermelding van de gebruikte
tests, overgenomen en op het WODC door een diagnostisch geschoolde orthopedagoge
gecodeerd. IQ-scores van 90 en lager zijn gerekend tot `laag intellectueel niveau'.
Hierbij moet in de gaten gehouden worden dat niet alle jongens uit Amal ingedeeld zijn in de
zeven groepen, omdat bij de helft van de jongens in Amal het PO ontbreekt. Van hen is geen
informatie beschikbaar over de ontwikkelings-, hechtings- en sociaal-emotionele problematiek.
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ernstige ontwikkelingsproblematiek (20%). Doordat de jongens in Amal
vooral tot de eerste groep behoren verschilt de populatie in Amal in aard en
ernst van de problematiek met de Marokkanen in andere inrichtingen. Bij
Marokkaanse jongens buiten Amal is vaker sprake van ernstige ontwikkelingsproblematiek, van ernstige sociaal-emotionele problematiek, van veel
acting-outgedrag en ernstige delicten.
Wanneer gekeken wordt naar het aantal pv's van de Marokkaanse jongens
dan blijkt dat de Amal-jongens en de jongens in Overberg en 't Keerpunt
gemiddeld vier pv's op hun naam hebben staan.84 De Amal-jongens zijn
echter veel minder vaak veroordeeld dan jongens in 't Nieuwe Lloyd,
Overberg en bijvoorbeeld 't Keerpunt.85
Voor wat betreft het aantal vermogensdelicten (met en zonder geweld) ligt
Amal tussen 't Nieuwe lloyd en Overberg in. Bij de agressie delicten (met
letsel) ligt Amal samen met Den Engh (met een gemiddelde van 0,8) achter
't Nieuwe Lloyd en De Dreef (gem. 1,2).86 De echte hoogscoorders op al deze
delicten bevinden zich in de groep met ernstige ontwikkelingsproblematiek
in 't Nieuwe lloyd.
Er is geen verschil tussen Marokkaanse jongens in en buiten Amal in het
aantal keren dat in het dossier de `cultuurkloofproblematiek' genoemd wordt.
Seksuele delinquenten .
Harreveld kent een aparte behandelgroep voor seksuele delinquenten. Het is
dan ook niet verbazingwekkend dat zedendelinquenten, naast 't Nieuwe
Lloyd, vooral in Harreveld te vinden zijn.87
4.4

Besluit

De inrichtingen verschillen vooral in aard van de problematiek van de
jongeren die zij in huis hebben. Er is echter niet heel duidelijk een bepaalde
groep jongeren aan te wijzen die zich slechts in één inrichting bevindt. Er

85

Ter vergelijking: Lloyd 7,5; Harreveld, Den Engh, De Dreef en De Marke: tussen de 2,5 en 3,5;
Alexandra, OGH en Ned. Mettray. tussen 0,5 en ongeveer 1,5.
Hun gemiddelde staat op 0,5 terwijl dat in Overberg en't Keerpunt op één ligt en in 't Nieuwe

86

Lloyd op bijna twee.
Ter vergelijking: het gemiddelde in Alexandra is 0,2; in OGH 0,4; in De Marke en Ned. Mettray

87

ligt het gemiddelde op 0,5.
F-toets, p<0,001.

84
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zijn wel accentverschillen. Zo verschillen open en gesloten inrichtingen
vooral in het aantal weglopers dat zij opnemen en het aantal jongeren dat
voor opname veel delicten heeft gepleegd. Alexandra heeft bijvoorbeeld,
door de geslotenheid, meer meisjes uit de groep weglopers in huis dan OGH,
De Marke en Ned. Mettray. En in't Nieuwe Lloyd en bijvoorbeeld Harreveld
zijn meer jongens opgenomen die veel delicten hebben gepleegd dan in de
open jongensinrichtingen.
Inrichtingen waar meisjes verblijven hebben meer dan de jongensinrichtingen te maken met hechtingsproblematiek en weglopers. Maar daarmee is
zeker niet gezegd dat de problematiek die zij in huis hebben minder `lastig'
is. Of de ene inrichting jongeren met ernstiger problemen in huis heeft dan
de andere inrichting is moeilijk te zeggen. In het vorige hoofdstuk werd
duidelijk dat de kerngroep (in combinatie met de driftkikkers) in de meeste
ordeningen naar ernst de `basisgroep' vormt en dat aan het andere uiterste
de groep met ontwikkelingsproblemen, sociaal-emotionele problemen en
de multi-problemgroep ligt.
Inrichtingen zoals Den Engh, De Dreef, De Marke, Amal en 't Keerpunt, waar
meer dan de helft van de populatie uit de `kerngroep' of `driftkikkers' bestaat,
hebben dus ten opzichte van andere inrichtingen een relatief `makkelijke'
groep opgenomen. Een inrichting als Alexandra heeft met 86% weglopers en
meisjes waarbij vooral hechtingsproblematiek speelt, een wat moeilijker
groep in huis. Ook OGH en Ned. Mettray nemen relatief veel jongeren uit
deze beide groepen op. In `t Nieuwe Lloyd, Harreveld en Overberg zijn weer
meer jongeren uit de overige drie groepen (met de ernstigste problematiek)
geplaatst. Helemaal zuiver is deze indeling echter niet. De drie laatste
inrichtingen hebben namelijk ook relatief veel `kerngroepjongeren' binnen
hun populatie, meer dan OGH en Alexandra bijvoorbeeld. En zijn 41 meisjes
met hechtingsproblematiek minder `zwaar' dan tien jongens met ontwikkelingsproblemen? Dergelijke vragen zijn niet te beantwoorden.
Het is daarom beter af te gaan op het aandeel van de kerngroep (of de groep
driftkikkers) in elke inrichting. Hoe groter het aandeel van deze groep(en) in
de populatie van de inrichting, hoe `gelijksoortiger' de problemen zijn. Een
relatief klein aandeel van kerngroepers (of driftkikkers) betekent dat de
inrichting, naast de voor de behandelinrichtingen zo typerende groep, óók
te maken heeft met kleine groepen jongeren met specifieke, en ernstige,
problemen op één of twee verschillende gebieden.

5

Vergelijking met jongeren buiten
de justitiële behandelinrichtingen
In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat voor jongeren in 1993
opgenomen zijn in de justitiële behandelinrichtingen. Duidelijk werd dat
het gaat om zeven typen jongeren die onderling verschillen in aard en
omvang van hun problematiek, maar allemaal met veel problemen te
kampen hebben.
Hoe ernstig de problematiek van jongeren in de justitiële behandelinrichtingen is, wordt duidelijk door de groep in de justitiële behandelinrichtingen
als geheel af te zetten tegen jongeren in niet-justitiële behandelinrichtingen
of hulpverlening.
In dit hoofdstuk zal de populatie in de justitiële behandelinrichtingen op
drie manieren bekeken worden. Ten eerste wordt de informatie uit de
dossiers vergeleken met informatie van jongeren, opgenomen in de Landelijk
Werkende Residentiële Voorzieningen, ten tweede wordt de informatie uit de
YSR afgezet tegen de informatie van de YSR-normgroep en ten derde worden
de scores van NPV(J) vergeleken met de bijbehorende normgroep.
5.1

Dossierinformatie

De dossierinformatie is verzameld aan de hand van de 'COM-lijst' die door
Mesman e.a. ontwikkeld is en gebruikt wordt in onderzoek binnen residentiële voorzieningen en hulpverlenende instanties. Door de ruime toepassing
van de COM is het mogelijk de jongeren uit de justitiële behandelinrichtingen te vergelijken met jongeren uit andere, niet-justitiële inrichtingen. In
dit geval is de informatie geplaatst naast die van jongeren uit vergelijkbare,
niet-justitiële tehuizen: de zogenaamde landelijk werkende residentiële
voorzieningen (LWRV's).88

De jongeren uit de justitiële behandelinrichtingen worden vergeleken met
jongeren in de volgende acht tehuizen: Hoenderloo, 't Wezenveld, De Leo-

88

Sinds de WJH van kracht is, is de ambulante en (semi)residentiële hulp gedecentraliseerd naar
de gemeenten en provincies. Tehuizen en hulpverlenende instanties hebben een regionale
functie. Naast deze regionale voorzieningen zijn er vijftien tehuizen met een landelijke functie,
de zogenaamde landelijk werkende residentiële voorzieningen (LWRV).
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stichting, De Widdonck, Harreveld (het niet-justitiële gedeelte minus
de seksuele delinquenten) Beukenrode, Nieuw Veldzicht en De Brink. De
andere LWRV's zijn niet helemaal vergelijkbaar met de justitiële behandelinrichtingen, omdat zij een veel jongere populatie hebben.
Om de scores op de COM-lijst van de jongeren in de justitiële behandelinrichtingen te kunnen vergelijken met de LWRV is voor elke jongere
zijn/haar score omgerekend naar een zogenaamde z-score, een gestandaardiseerde score waarmee duidelijk wordt in hoeverre elke jongere
anders is (afwijkt van) de gemiddelde jongere in een jeugdinrichting in
Nederland.89
De gemiddelde z-scores voor jongeren in de justitiële behandelinrichtingen worden in tabel 19 naast de informatie gezet van jongeren in de
Landelijk Werkende Residentiële Voorzieningen (Van Haaster e.a. 1993).90
Voor de gepresenteerde scores geldt: hoe hoger de score, des te slechter
de situatie.
De jongeren uit de justitiële behandelinrichtingen verschillen op bijna alle
in de tabel genoemde punten van de LWRV-jongeren. Zij zijn er beter aan toe
dan jongeren in de LWRV's op het gebied van relaties in het gezin, het aantal
schoolwisselingen en acting-outgedrag. Op alle drie deze variabelen hebben
de jongeren in de justitiële behandelinrichtingen een gemiddelde score
terwijl de LWRV-jongeren boven gemiddeld (en dus slechter) uitkomen. Op
de stabiliteit van het gezin, de moeilijkheden in het gezin, de resultaten in
het basisonderwijs èn incest en mishandeling als indicatie voor opname
scoren jongeren uit beide inrichtingen 'gemiddeld'.91 Op alle overige variabelen scoren de jongeren in de justitiële behandelinrichtingen significant
hoger.

89

Een jongere met een z-score van nul heeft een score, gelijk aan de gemiddelde residentieel
opgenomen jongere in Nederland. Heeft een jongere een z-score boven nul, dan scoort hij of
zij hoger dan gemiddeld en daarmee 'ernstiger'. Een jongere met een z-score onder nul scoort
lager dan de gemiddelde jongere in Nederlandse tehuizen, en daarmee minder ernstig.

90

Voor de z- scores wordt de volgende interpretatie aangehouden (v. Haaster e.a., 1993): scores
onder de -1 gelden als'zeer laag', scores tussen de -0,5 en -1 zijn 'laag', tussen -0,25 en -0,50
'beneden gemiddeld', scores tussen 0,25 en -0,25 zijn scores'rond het gemiddelde', tussen de
0,25 en 0,50 zijn de scores 'boven gemiddeld', tussen de 0,50 en 1 zijn scores 'hoog' en boven
de 1 'zeer hoog'.

91

Ook al kunnen de scores van beide groepen jongeren tot'gemiddelde' scores gerekend worden,
de jongeren in de behandelinrichtingen zijn er toch op deze variabelen significant slechter aan
toe dan de jongeren uit de LWRV's (t-toets, p<0,0l ).
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Tabel 19: Z-scores voor de COM-varlabelen van jongeren in de justitiële behandelinrichtingen en LWRV's'
COM-variabele

just.behandeling
aantal
Z

LWRV's
Z

aantal

stabiliteit gezin

0,23

383

-0,25

323

relaties in gezin

0,04

269

0,29

.236

moeilijkheden gezin

-0,17

272

0,08

44

moeilijkheden kind

0,65

383

0,26

302
196

0,20

266

0,31

-0,03

205

-0,21

124

0,83

369

0,04

329

acting-outgedrag

-0,01

383

0,37

336

teruggetrokken

-0,19

383

-0,36

336

verloop basisonderwijs
resultaten basisonderwijs
eerdere hulpverlening

opname indicatie:
delicten en agressie
incest en mishandeling
druggebruik

totaal score

1,00

383

0,31

336

-0,06

383

-0,18

336

0,38

383

-0,05

335

0,36

383

0,19

285

Zowel in ons dossieronderzoek als In het onderzoek naar de LWRV bleek veel informatie onbekend
te zijn als het ging om relaties in het gezin, moeilijkheden in het gezin, verloop basisonderwijs en
resultaten in het basisonderwijs. Bij alle scores is daarom aangegeven voor hoeveel jongeren wèl
Informatie beschikbaar was.

Bij de jongeren in de justitiële behandelinrichtingen zijn meer moeilijkheden in het gezin geweest, de stabiliteit van het gezin was bij hen geringer,
de moeilijkheden met het kind waren groter, de resultaten in het basisonderwijs slechter, er is meer eerdere hulp bij hen betrokken geweest, zij zijn meer
teruggetrokken, hun delictgedrag en alcohol of druggebruik waren vaker
indicatie voor opname en ook de totaalmaat voor de problematiek valt voor
deze groep slechter uit. Concluderend kan gesteld worden dat de jongeren in
de justitiële behandelinrichtingen (gemiddeld) ernstiger probleemgedrag
vertonen dan jongeren in de LWRV's.92

92

Ook als de zeven jongerentypen apart vergeleken worden met de referentie groepen zijn de
verschillen significant. Ook de minst moeilijke typen: de 'kerngroep' en de groep 'driftkikkers'
scoren significant hoger op alle schalen. Dit geldt overigens ook voor de Informatie uit YSR en
NPV(J).
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Tabel 20: Gemiddelde scores op de YSR-schalen voor jongens en meisjes in de
justitiële behandelinrichtingen en de Nederlandse normgroep'
YSR-schaal

behandelinr.
j
m

Ned.norm
j
m

totaalscore

50,4

67,9

22,9

25,0

internalizing

14,4

22,8

5,7

8,2

externalizing

17,8

21,2

8,0

7,3

teruggetrokken

4,7

5,8

1,9

2,6

lich.klachten

2,7

6,5

1,1

1,8

angstig/depri

7,5

11,5

2,8

3,9

sociale probl.

3,1

3,4

1,4

1,4

waanbeelden

2,7

3,7

0,8

0,9

aandachtsprobl.

5,7

7,5

3,2

3,4

deviant gedrag

8,1

9,4

2,3

1,9

agressief gedrag

9,6

11,6

5,7

5,3

De standaarddeviaties jongens en meisjes in de diverse groepen komen goed overeen.

5.2

YSR

De YSR heeft informatie over de aarden de ernst van probleemgedrag zoals
dat door jongeren zelf gerapporteerd wordt. De aard van het probleemgedrag blijkt uit de scores op de verschillende probleemgebieden die in de
YSR aan de orde komen. De ernst van de problemen wordt beschreven aan
de hand van de mate waarin jongeren afwijken van wat `normaal' is of te wel:
van wat het meeste voorkomt bij leeftijdsgenoten. De mate waarin jongeren
in de justitiële behandelinrichtingen afwijken van wat `normaal' is, kan
bekeken worden door hen te vergelijken een representatieve steekproef van
jongeren in Zuid-Holland.93 De jongens en meisjes in de justitiële behandelinrichtingen blijken heel erg af te wijken van de gemiddelde Nederlandse

93

Het gaat hier om voorlopige normgroep gegevens, gebaseerd op een representatieve steekproef
van jongeren in Zuid-Holland in 1987. Door aanpassing van de YSR in 1991 is het noodzakelijk
geworden opnieuw normgroep onderzoek te doen. In 1993 Is daarom bij de afdeling kinderen jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam een onderzoek van start
gegaan op basis van een representatieve landelijke steekproef met als doel nieuwe Nederlandse
normen voor de YSR vast te stellen. Tot de resultaten daarvan bekend zijn wordt gebruik
gemaakt van de informatie van de voorlopige normgroep.
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jongere (tabel 20).94 Daarmee is direct duidelijk dat de justitiële behandelinrichtingen een populatie in huis hebben met ernstige gedragsproblematiek.95
5.3

NPV(J)

Net als de informatie uit de COM en de YSR, kan de informatie uit de NPV(J)
vergeleken worden met een normgroep. Bij de NPV(J) wordt gebruik gemaakt
van twee normgroepen, een 'normgroep algemeen' en een 'normgroep
patiënten'. De normgroep algemeen bestaat uit 1256 scholieren in Nederland
in de leeftijd van negen tot en met zestien jaar. De normgroep patiënten
bestaat uit 582 jongeren die opgenomen zijn in vier observatiehuizen, vier
jeugdpsychiatrische centra, twee kinderbeschermingshuizen96 of die hulp
ontvangen van de psychologische afdeling van zes algemene ziekenhuizen.
Ook deze jongeren zijn negen tot en met zestien jaar oud.
Voor jongens en meisjes, en voor jongeren uit de diverse leeftijdsgroepen
gelden verschillende normen. Zo wordt bij jongens tusselï dertien en zestien
jaar een score boven de 30 op inadequatie, in vergelijking met de algemene
normgroep, 'zeer hoog' gevonden. Meisjes van dezelfde leeftijd vallen pas in
deze categorie als zij een score van meer dan 35 hebben. De scores van elke
jongere dienden daarom, afhankelijk van leeftijd en geslacht, omgezet te
worden in nieuwe categorieën die de afwijking ten opzichte van één van

94
95

t-toets, p<0,01.
Het zou interessant zijn na te gaan hoé ernstig de problematiek is door de YSR-scores van
jongeren In de justitiële behandelinrichtingen te vergelijken met andere probleemjongeren.
Helaas zijn dergelijke gegevens voor de Nederlandse situatie nog niet beschikbaar. Wel zijn er
in de Amerikaanse handleiding gegevens opgenomen van een Amerikaanse groep probleemjongeren. Mondelinge informatie van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam leert echter
dat er aanwijzingen zijn dat de scores van Nederlandse probleemjongeren niet zonder meer
vergelijkbaar zijn met Amerikaanse probleemjongeren. Daarom is een dergelijke vergelijking

96

hier achterwege gelaten.
Welke twee kinderbeschermingstehuizen dit zijn wordt in de handleiding van de NPV-J niet
vermeld. Wel is duidelijk dat al in de vorige handleiding van de NPV-J uit 1981, met de Informatie van deze twee tehuizen gewerkt werd. In die tijd waren er vele door het ministerie van
Justitie goedgekeurde zogenaamde kinderbeschermingstehuizen. In 1987 is de verantwoordelijkheid over een heel groot deel van deze tehuizen overgegaan naar het ministerie van WVC.
Het ministerie van Justitie bleef verantwoordelijk voor een kleine groep Inrichtingen voor de
allermoeilijkste groep. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de twee in deze normgroep
gebruikte kinderbeschermingstehuizen geen justitie tehuizen zijn.
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Tabel 21: Jongeren in de justitiële behandelinrichtingen en hun scores op de NPV(J)
in vergelijking met de normgroep algemeen (alg) en patiënten (pat)
(n=294) in %

dominantie
alg

pat

inadequatie

sociale

alg

inadequatie
alg
pat

pat

normgroepen

zeer hoog

16,0

8,8

23,8

2,0

5,4

0,3

5

hoog

26,9

22,8

29,3

12,9

14,3

8,2

15

gemiddeld

49,6

58,2

40,2

54,0

64,3

62,6

60

laag

5,4

6,8

5,8

18,4

13,9

19,0

15

zeer laag

2,0

3,4

1,0

12,6

2,0

9,9

5

beide normgroepen aangeven. In tabel 21 wordt voor de jongeren in de
justitiële behandelinrichtingen weergegeven wat de afwijking ten opzichte
van beide normgroepen is op de drie schalen die NPV en NPV-J met elkaar
gemeenschappelijk hebben (n=294). In de laatste kolom is opgenomen hoe
de vijf categorieën in de beide normgroepen verdeeld zijn.
Uit de tabel blijkt dat jongeren in de justitiële behandelinrichtingen dominanter en inadequater zijn dan de gemiddelde scholier in Nederland (normgroep algemeen). Zij voelen zich, meer dan de gemiddelde Nederlandse
jongere, zeker van zichzelf en weinig beïnvloedbaar. Daarnaast zijn ze
angstiger, meer gespannen en voelen zich minder prettig.
Op het punt van sociale inadequatie zijn de jongeren in de justitiële behandelinrichtingen vergelijkbaar met de gemiddelde Nederlandse jongere.
Zij zien zichzelf over het algemeen als goed in staat om contacten te onderhouden en als (meestal) goed functionerend in een groep.
Voor'recalcitrantie' en'volharding', de beide NPV-J schalen die door 232
jongeren zijn ingevuld geldt hetzelfde patroon. Relatief veel jongeren zijn
te vinden in de groep 'hoog' of'zeer hoog' op recalcitrantie. Meer dan de
gemiddelde scholier in Nederland hebben zij een wantrouwende, en negatieve instelling, van waaruit zij zich afzetten tegen anderen. Daarnaast
scoren relatief veel jongeren 'laag' en 'zeer laag' op volharding. Zij kunnen
gezien worden als jongeren die niet gestructureerd werken, slordig zijn en
onvoorspelbaar gedrag vertonen.
De scores van de jongeren in de justitiële behandelinrichtingen komen
redelijk overeen met de normgroep 'patiënten'. Zij zijn net zo moeilijk in

Vergelijking met jongeren buiten de Justitiële behandelinrichtingen

69

de omgang (inadequatie) als andere probleemjongeren, die net als zij,
verwezen zijn naar de hulpverlening of residentieel behandeld worden. Zij
zijn net zo slecht in het aangaan en onderhouden van sociale contacten
(sociale inadequatie) en zij presenteren zichzelf, net als andere probleemjongeren, als weinig beïnvloedbaar (dominantie). Ook voor wat betreft
volharding en recalcitrantie lijken de jongeren in de justitiële behandelinrichtingen op andere probleemjongeren.
5.3

Overige informatie

Plaatsingsgeschiedenis
Dat de groep in de justitiële behandelinrichtingen een moeilijke groep is,
valt ook af te lezen aan de plaatsingsgeschiedenis. Met de plaatsing in de
behandelinrichting erbij hebben zij namelijk gemiddeld 4,3 plaatsingen
achter de rug. Wat plaatsingsaantal betreft komt de populatie daarmee
overeen met de (vanwege hun zeer ernstige problematiek) moeilijk plaatsbare ots'ers uit het onderzoek van Van der Laan e.a. (1992) waarbij een
plaatsingsaantal van 4,6 werd genoemd. Dit wordt gesteld tegenover een
aantal van 2,8 voor ots'ers met minder ernstige problematiek.
Van der Ploeg (1988) bekeek de populatie in een dwarsdoorsnede van alle
inrichtingen in Nederland en stelt dat deze jongeren (voor hun opname in
de inrichting van onderzoek) gemiddeld één tehuisplaatsing achter de rug
hebben. In de (regionale) Brabantse tehuizen staat het gemiddelde op 1,1
(Jansen en Oud, 1990). De jongeren uit de justitiële behandelinrichtingen
hebben duidelijk meer tehuisplaatsingen achter de rug.
Sociale steun
De jongeren in de inrichtingen verschillen onderling niet in de sociale steun
die zij in de periode rond opname ervaren hebben (hoofdstuk 3.5). Zij verschillen echter wel van jongeren die de inrichtingen reeds verlaten hebben
en bijvoorbeeld weer thuis of zelfstandig gingen wonen (vgl. Smit, 1993).
Deze laatste groep heeft meer steun voor opname ervaren dan jongeren in
de justitiële behandelinrichtingen. Het verschil is echter klein (respectievelijk 11,5 tegenover 10,5 op 'overall support').

s
Conclusies en discussie
Centraal in dit onderzoek staat de vraag wat voor jongeren er in de justitiële
behandelinrichtingen opgenomen worden. Er is naar een antwoord op die
vraag gezocht door na te gaan of er een bepaalde typologie te ontdekken
is in de opgenomen populatie, of de inrichtingen verschillen in het soort
populatie dat men `in huis haalt' en door na te gaan of er verschil bestaat
tussen jongeren in de justitiële behandelinrichtingen en jongeren in andere,
niet-justitiële inrichtingen.
In dit laatste hoofdstuk komen de uitkomsten voor elk van deze drie onderdelen aan de orde en wordt ingegaan op de implicaties van de bevindingen
voor beleid en veld van de justitiële behandelinrichtingen.
6.1

Opgenomen jongeren en typologie

6.1.1

Resultaten

In de justitiële behandelinrichtingen zijn de jongens in de meerderheid.
Bijna drie kwart van de in 1993 opgenomen populatie (N=383) bestaat
uit jongens. De gemiddelde leeftijd bij opname is vijftien jaar en de helft
heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Onder de allochtone jongeren is
de groep Marokkaanse jongens het grootst. Bij de meeste jongeren (80%)
is sprake van een civielrechtelijke verblijfstitel (civiele ots, voogdij). Bij
de overige 20% is een strafrechtelijke maatregel uitgesproken (bb, tbr of
strafrechtelijke ots).

Typologie
De jongeren die in 1993 zijn opgenomen in de justitiële behandelinrichtingen kunnen op basis van hun problematiek ingedeeld worden in zeven
subgroepen of `typen. De kern van de populatie bestaat uit 135 jongeren met
een voor de justitiële behandelinrichtingen kenmerkende problematiek. Het
gaat om jongeren die delicten gepleegd hebben, acting-outgedrag vertonen,
vóór hun opname weggelopen zijn en drugs gebruiken of hebben gebruikt.
Verder is er sprake van ontwikkelingsproblemen, sociaal-emotionele
problemen en problemen met hechting.
Naast deze kerngroep zijn er zes kleinere subgroepen van jongeren te onderscheiden, waarbij telkens één of twee van de bovengenoemde problemen in
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zeer ernstige mate voorkomen. Zo is er een groepje echte 'driftkikkers'
(n=21), een groep notoire weglopers (n=46) en zijn er jongeren die vooral
hechtingsproblemen vertonen (n=49). Bij andere groepen ligt het accent
op ernstige ontwikkelingsproblematiek (n=41) of op sociaal-emotionele
problematiek (n=17). Tot slot is er een klein groepje 'multi-problemjongeren'
(n=16) bij wie alle problemen in ernstige mate voorkomen.97
Hoe meer problemen er voorkomen, hoe ernstiger de problematiek genoemd
kan worden. In vergelijking met hun medebewoners is de problematiek van
de jongeren in de kerngroep nog het 'minst' ernstig. Bij de driftkikkers, de
jongeren met hechtingsproblemen en de weglopers spelen meer problemen.
Het meest ernstig is de problematiek bij de jongeren met ontwikkelingsproblemen, de groep met sociaal-emotionele problemen en de 'multiproblemgroep'.
De ernst van de problematiek kan ook afgeleid worden uit de plaatsingsgeschiedenis van jongeren. De jongeren in justitiële behandelinrichtingen
zijn in de meeste gevallen vóór hun dertiende verjaardag uithuisgeplaatst.
Zij hebben een serie van plaatsingen achter de rug in tehuizen, pleeg- of
opvanggezinnen en bijvoorbeeld crisiscentra. De 'multi-problemjongeren'
en de weglopers hebben met (een gemiddelde van) respectievelijk vijf en
vier voorgaande plaatsingen, veruit de langste plaatsingsgeschiedenis. De
jongeren uit de kerngroep zijn (gemiddeld) bijna drie keer ergens geplaatst.
De andere typen liggen daartussen in.
Behalve in hun plaatsingsgeschiedenis verschillen de zeven typen jongeren
ook in het aantal delicten dat zij hebben gepleegd. Volgens de informatie uit
de dossiers hebben de weglopers en jongeren uit de groep met hechtingsproblemen weinig delicten gepleegd. Ook in de Justitiële Documentatie zijn
van hen weinig geregistreerde delicten terug te vinden. Dat is heel anders bij
jongeren uit de groep met ontwikkelingsproblematiek, sociaal-emotionele
problemen en de 'multi-problemgroep'. Deze jongeren scoren 'ernstig' op
delictgedrag en hebben (op de multi-problemgroep na) gemiddeld vier of
meer pv's op hun naam staan.
Ook de informatie van jongeren zelf geeft verschillen tussen de typen te zien.
Blijkens de YSR vertonen zowel jongens als meisjes veel geïnternaliseerde
(teruggetrokken gedrag, somatische klachten, angstig of depressief zijn) en

97

Deze typologie is gebaseerd op 85% van de populatie. De reden hiervoor is uiteengezet in
hoofdstuk 2 en bijlage 5.
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geëxternaliseerde problemen (anti-sociaal en agressief gedrag). De totale
score op de YSR, die een indicatie is voor de ernst van de problematiek, is
het laagst in de kerngroep en het hoogst bij de 'multi-problemgroep.
6.1.2

Discussie

Jongens en meisjes
In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat het aantal jongens en meisjes in elk type
verschilt. In de groep met hechtingsproblematiek en bij de weglopers zijn
de meisjes in de meerderheid, terwijl zij in de andere typen veel minder te
vinden zijn. Meisjes blijken verder vooral van jongens te verschillen in hun
delictgedrag: zij hebben veel minder delicten gepleegd. Hechtingsproblemen, weglopen en druggebruik komen niet alleen bij meisjes voor. Ze komen
bij hen echter zoveel vaker voor, dat gesteld kan worden dat de problemen
die aanleiding zijn tot plaatsing in een justitiële behandelinrichting bij
meisjes anders zijn dan bij jongens.
Het verschil in problematiek tussen meisjes en jongens in tehuizen is niet
nieuw. In diverse onderzoeken wordt geconstateerd dat meisjes vaker opgenomen worden voor problemen die te maken hebben met relaties en ter
bescherming van zichzelf, bijvoorbeeld in verband met jeugdprostitutie.
Jongens worden vaker opgenomen ter bescherming van de maatschappij
(zie o.a. Piederiet e.a, 1990; PSsë, 1991; Scholte en Van der Ploeg, 1989;
Werkgroep meisjes in de justitiële jeugdinrichtingen, 1991). Bij zowel
jongens als meisjes echter kan de plaatsing in een behandelinrichting
gezien worden als een poging verder 'afglijden' te voorkomen.
Psychiatrische problemen
Eén van de opmerkingen die veel gehoord wordt in de inrichtingen is dat
de populatie 'steeds psychiatrischer' wordt. Over een eventuele toename
van psychiatrische problematiek in de justitiële behandelinrichtingen kan
op grond van dit onderzoek niets gezegd worden. Wel biedt dit onderzoek
informatie over het aantal jongeren bij wie in het PO expliciet psychiatrische
problematiek geconstateerd wordt. Psychiatrische problemen komen bij
44 jongeren (12%) voor, verspreid over alle typen. Onder de 54 jongeren
met een bb zijn er tien waar expliciet psychiatrische problemen genoemd
worden (17%). Daarnaast hebben 29 jongeren met een civiele ots, vier
jongeren met een strafrechtelijke ots en één voogdijpupil psychiatrische
klachten. De psychiatrische klachten zijn niet gebonden aan verblijfstitel,
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probleemtype of bijvoorbeeld geslacht. Jongeren met psychiatrische
diagnose vertonen zeer uiteenlopende problematiek, waarbij de psychiatrische klachten zowel oorzaak als gevolg van hun probleemgedrag kunnen
zijn. Bij één van de jongeren werd bijvoorbeeld in het PO beschreven dat
de oorzaak van de post-traumatische stressstoornis waar de jongere onder
leed, gezocht moest worden in de omstandigheden waaronder het delict
gepleegd was. Ook is een voorbeeld bekend van een jongere die, gedreven
door innerlijke angsten, spanning en waanideeën, herhaalde malen tot
brandstichting overging. Bij een deel van de jongeren zal de oorzaak van
hun psychiatrische klachten liggen bij de ernstige lichamelijke mishandeling of incest die zij hebben meegemaakt. Daarmee zal duidelijk zijn achter
het label `psychiatrische problematiek' een veelheid aan problemen schuil
gaat.
Verblijfstitels
Er wordt algemeen verondersteld dat jongeren met een strafrechtelijke
verblijfstitel de moeilijkste groep in de justitiële behandelinrichtingen zijn
(Dekkers 1991, Commissie TBS, 1993). Jongeren met een strafrechtelijke
maatregel krijgen die immers opgelegd door de kinderrechter in een strafzaak en een maatregel als bijvoorbeeld de bb kan niet `zomaar' opgelegd
worden. Er dient sprake te zijn van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van de geestvermogens.
De onderzoeksgegevens laten echter zien dat de strafrechtelijke groep niet
zonder meer moeilijker genoemd kan worden. De strafrechtelijke titel blijkt
niet `exclusief' verbonden aan een bepaald type jongere. In elk van de zeven
onderscheiden typen zijn zowel jongeren met een civielrechtelijke als met
een strafrechtelijke verblijfstitel te vinden, de laatsten zijn in alle typen in de
minderheid. Er is dus een fikse overlap in de problematiek van jongeren die
op civielrechtelijke of strafrechtelijke titel in de inrichtingen worden
opgenomen.
De informatie uit de justitiële documentatie laat zien dat jongeren met een
strafrechtelijke titel meer en meer verschillende soorten delicten plegen. Het
is daarmee aannemelijk dat het delict bij hen de aanleiding tot de maatregel
vormt, terwijl hun problematiek verder gelijk is aan die van de civiele groep.
Dat geldt ook voor de `gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de
geestvermogens'. Hiervoor kwam namelijk al aan de orde dat de psychiatrische problematiek niet bij alle bb'ers èn niet alleen bij hen voorkomt.
Van een `gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens' is vooral sprake bij
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jongeren in de groep met ernstige ontwikkelingsproblematiek en deze groep
bestaat voor meer dan de helft uit jongeren met een civiele maatregel.
Het lijkt er daarom op dat bij het opleggen van een strafrechtelijke maatregelen ook andere overwegingen een rol spelen. Zo biedt een strafrechtelijke maatregel bijvoorbeeld een mogelijkheid ziet om jongeren binnen het
jeugdstrafrecht te houden en hen toch langer dan een half jaar (de maximale
duur van een tuchtschoolstraf) ergens te plaatsen. Verder zou de bestaande
voorrangsregeling voor bb'ers wel eens van invloed kunnen zijn op de beslissing een bb op te leggen, jongeren kunnen dan immers vrij snel geplaatst
worden. Ook leeftijd kan een rol spelen. Bij een jongere van zeventien jaar
zal, indien behandeling geïndiceerd is, misschien eerder een bb overwogen
worden dan een civiele ots of tbr. Bij deze laatste maatregelen stopt de
behandeling immers wanneer de jongere meerderjarig wordt terwijl de
bb kan voortduren tot 21-jarige leeftijd.
6.2

Verschillen tussen inrichtingen

6.2.1

Resultaten

De zeven typen jongeren zijn in (bijna) alle inrichtingen terug te vinden.
Geen enkele inrichting heeft maar één type in huis, bij de meeste inrichtingen ligt wel het accent op één of twee typen.
Bijna alle inrichtingen bieden onderdak aan jongeren uit de kerngroep. In
Amal en 't Keerpunt wordt het beeld van de populatie vooral bepaald door
deze groep. In De Dreef ligt het zwaartepunt bij de, sterk op de kerngroep
gelijkende, 'driftkikkers'. Het beeld in Alexandra en, in mindere mate, in OGH
en Ned. Mettray wordt bepaald door meisjes met hechtingsproblematiek en
wegloopsters. In Harreveld en 't Nieuwe Lloyd ligt het accent op jongeren
uit de 'kerngroep' in combinatie met jongeren met ernstige ontwikkelingsproblematiek. Overberg, en in mindere mate Den Engh en De Marke, hebben
jongeren uit alle subgroepen in huis. Vooral Overberg heeft te maken met
een'mengelmoes' aan problematiek.
6.2.2

Discussie

Doordat elke inrichting een min of meer 'eigen' combinatie van typen
jongeren kent, is het niet mogelijk de inrichtingen te ordenen naar ernst
van hun populatie. De accentverschillen tussen inrichtingen maken echter
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wel duidelijk dat de ene inrichting een meer 'gelijksoortige' populatie in
huis heeft dan de andere. Hoe kleiner de kerngroep, hoe meer een inrichting zich immers moet richten op kleine groepjes jongeren met, op deelterreinen heel ernstige, problematiek.
Omdat geen enkele inrichting slechts één type jongeren opgenomen
heeft, geldt voor alle inrichtingen dat ze niet 'toe kunnen' met een vaststaand behandelingsaanbod dat specifiek gericht is op een bepaalde groep
jongeren met een bepaalde problematiek. De inrichtingen zijn allemaal
genoodzaakt in te spelen op specifieke noden van de individuele jongeren.
De veelsoortigheid van de problematiek vraagt om individuele behandelingsdoelen en een gedifferentieerde beoordeling van de 'uitkomsten' van de
behandeling.
Het voordeel van gemengde populaties is onmiskenbaar dat de inrichtingscapaciteit ten volle benut kan worden. Zou er meer gedifferentieerd
worden naar problematiek, dan zou het minder makkelijk zijn optimaal
gebruik te maken van de capaciteit. Of een probleemspecifieke populatie
aanbeveling verdient is op grond van de beschrijving van de populatie niet
te zeggen.
Open en gesloten inrichtingen
Ongeveer een derde van de beschikbare plaatsen in justitiële behandelinrichtingen zijn op het moment van onderzoek gesloten plaatsen. Wanneer
wordt een jongere in een gesloten inrichting opgenomen?
In hoofdstuk 4 bleek al dat er een flinke overlap in problematiek bestaat bij
jongeren in open en gesloten inrichtingen. Jongeren die op basis van hun
problematiek tot hetzelfde type behoren, verblijven zowel in open als in
gesloten inrichtingen. De gesloten inrichtingen nemen wat meer weglopers,
jongeren die veel delicten gepleegd hebben en jongeren met een strafrechtelijke titel op, maar ook in open inrichtingen zijn dergelijke jongeren
te vinden. Omgekeerd zijn ook jongeren waarbij de problematiek minder
ernstig is (bijvoorbeeld jongeren uit de kerngroep) te vinden in gesloten
settings. Dit zou samen kunnen hangen met de bestaande capaciteitsproblemen. Als de (open) inrichtingen geen plaats hebben is de keuze voor
een gesloten inrichting snel gemaakt en vice versa. Hierdoor komen de verkeerde jongeren op de verkeerde plaats terecht. Met het oog op de huidige
uitbreiding van het aantal gesloten plaatsen verdient het daarom aanbeveling aandacht te besteden aan de criteria op grond waarvan besloten
wordt een jongere al dan niet gesloten te plaatsen.
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Zijn de jongeren die in de justitiële behandelinrichtingen opgenomen zijn,
daar op hun plaats? Is hun problematiek `ernstig' genoeg voor de deze
inrichtingen? Het antwoord daarop kan volmondig 'ja' zijn.
Vergeleken met jongeren in niet-justitiële behandelingstehuizen is er sprake
van ernstiger problematiek. In hoofdstuk 5 werd de dossierinformatie van de
in 1993 opgenomen jongeren geplaatst naast informatie van jongeren uit een
aantal Landelijk Werkende Residentiële Voorzieningen. Over het geheel
genomen bleken jongeren in de justitiële behandelinrichtingen er ernstiger
aan toe dan deze laatste jongeren.
Hetzelfde geldt voor de vergelijking die voor de YSR en de NPV(J) informatie
werd gemaakt met de bij die instrumenten behorende normgroepen. De
jongeren in de justitiële behandelinrichtingen rapporteren significant meer
gedragsproblemen dan jongeren uit de (voorlopige) normgroep van de YSR.
Ook vertonen de jongeren uit de justitiële behandelinrichtingen meer
persoonlijkheidsproblemen dan de gemiddelde Nederlandse jongere. Zij
lijken in hun persoonlijkheidsproblematiek meer op andere probleemjongeren dan op de 'doorsnee jongere' in Nederland. Dit geldt niet alleen
voor de populatie als geheel, maar ook voor elk van de afzonderlijke 'typen'
van jongeren. Ook bij de jongeren van de 'kerngroep', met een problematiek
die kenmerkend is voor de justitiële behandelinrichtingen, is sprake van
ernstiger problematiek dan bij jongeren in vergelijkbare, niet-justitiële
behandelingstehuizen.
6.3.2

Discussie

Er is in dit rapport een beeld geschetst van de populatie in de justitiële
behandelinrichtingen op basis van materiaal dat verzameld is in 1993.
Inmiddels zijn er allerlei ontwikkelingen gaande in het veld van de justitiële
jeugdhulpverlening die waarschijnlijk ook invloed zullen hebben op de
populatie in de behandelinrichtingen.
Een eerste belangrijke verandering is de uitbreiding van het aantal gesloten
plaatsen. De bedoeling is dat er een fasering in de behandeling tot stand
komt van maximaal gesloten inrichtingen naar open inrichtingen, waarbij
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het accent ligt op terugleiding naar de maatschappij (Raamwerk voor
de sector justitiële jeugdinrichtingen, 1994). Nu wordt het verschil tussen
open en gesloten inrichtingen vooral bepaald door het feit dat gesloten
inrichtingen méér weglopers en druggebruikers en méér jongeren die veel
delicten hebben gepleegd opnemen. Als vastgehouden wordt aan deze
'criteria', valt te verwachten dat, met de toename van het aantal plaatsen, in
de toekomst alle notoire weglopers, druggebruikers en jongeren die veel
delicten plegen (eerst) in een gesloten setting verblijven. De open inrichtingen zullen dan andere groep in huis hebben, waarschijnlijk bestaande
uit de 'kerngroepjongeren', jongeren met hechtingsproblematiek (vooral
meisjes) en jongeren die het gesloten deel van hun behandeling erop
hebben zitten.
Een tweede belangrijke ontwikkeling is de op handen zijnde invoering van
het nieuwe jeugdstraf(proces)recht. Dit betekent dat de behandelinrichtingen te maken krijgen met jongeren aan wie de nieuwe maatregel
'plaatsing in een inrichting voor jeugdigen' (PIJ) is opgelegd. Anders dan
nu het geval is met de bb en tbr zal de PIJ niet aflopen bij het bereiken van
een vastgesteld leeftijd. Voortaan wordt de maatregel uitgesproken voor
twee jaar, waarna de PIJ één keer met twee jaar verlengd kan worden. Bij
jongeren bij wie sprake is van ontoerekeningsvatbaarheid kan de PIJ zelfs
maximaal zes jaar duren.
De PIJ kan worden opgelegd aan toerekeningsvatbare, verminderd
toerekeningsvatbare en volledig ontoerekeningsvatbare jongeren indien
er sprake is van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is.
De maatregel kan alleen opgelegd worden als 'de veiligheid van anderen
dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen
van de maatregel eist en als de maatregel in het belang is van een zo gunstig
mogelijke ontwikkeling van de jeugdige verdachte' (art. 77s lid 1 WvSr.).
Met wat nu bekend is over de populatie kan gerust gesteld worden dat deze
omschrijving van toepassing is op bijna alle jongeren in de justitiële
behandelinrichtingen, inclusief een groot deel van de jongeren met een
civiele ots. In die zin zal er voor de inrichtingen waarschijnlijk niet veel
veranderen, al zal uit het opleggingsbeleid van de PIJ moeten blijken of
de populatie in de justitiële behandelinrichtingen daadwerkelijk dezelfde
zal blijven.

Summary

Juveniles in judicial treatment
centres
The Netherlands Ministry of Justice is responsible for two kinds of
residential centres: remand centres (360 beds) and treatment centres (486
beds). Its the aim of this study to describe the population of the treatment
centres, based on 383 juvenile admissions in eleven centres in 1993.
Juveniles in treatment centres appear to be much more problematic than
juveniles living in other residential centres.

With respect to their problems at the time of admission, seven types of
juveniles can be distinguished in the treatment centres. The core group
(about 35% of the population) is formed by juveniles with moderate
problems in several areas, such as developmental disorders, attachment
problems, social or emotional problems, delinquency, acting-out, drug use
and running away. Yet their problems can only be judged as 'moderate' in
comparison with their fellow inhabitants.
Each of the six other types of residents has its own focus on one or more
specific problem areas. For example, the 'hothead' group, which shows the
highest incidence of acting-out. Another group of residents, in which more
girls than boys are found, mainly exhibits attachment problems. A third
group, also composed mainly of girls, comprises runaways and drug users.
Unlike the other types, these two groups contain the lesser offenders.
A much more problematic group is formed by the juveniles with severe
developmental disorders, some of them showing characteristics of psychosis
as well. Comprising approximately 11% of the population, these individuals
óften have committed many crimes. Juveniles with social and emotional
problems form yet another small but problematic type. The last group can
best be typified as a'multi-problem group'. These juveniles suffer from all
the problems mentioned above.
Almost every treatment centre houses all seven types of juveniles. But
among the centres there are some differences. Mixed centres or centres
only for girls, for example, have to deal more frequentlywith attachment
problems and running away. All-male centres shelter more 'core-groupers'
and boys with severe developmental disorders. Despite these different
accents one can say that all centres have to handle a potpourri of problem
youth.
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Another difference is between open and secure centres. The secure centres
accommodate most of the drug users, repeat runaways and delinquents.
However, part of this group can be found in the open settings, too. On the
other hand, one can also find less problematic juveniles in the secure
settings. With a substantial amount of secure places being build, more strict
criteria for admission into open or secure residences seem to be necessary.
This will also help to diminish capacity problems in secure settings and
prevent less problematic juveniles from being admitted to secure settings.

Résumé

Les jeunes délinquants dans les
établissements de traitement
relevant du ministère de la Justice
Le ministère de la Justice néerlandais a sous sa tutelle deux sortes
d'établissements recevant des jeunes délinquants: les établissements
d'accueil (360 places) et les établissements de traitement (486 places).
L'objectif de la présente étude était de décrire la population des
établissements de traitement. A cette fin, des données ont été recueillies
sur 383 jeunes délinquants qui ont été resus dans de tels établissements
en 1993.
Ces données on permis d'établir que les jeunes délinquants résidant dans les
établissements de traitement constituent un groupe extrêmement difficile.
Les problèmes psycho-sociaux auxquels ils Bont confrontés sont plus sérieux
que ceux des jeunes accueillis dans des établissements privés.
Outre le fait que ces jeunes différent des autres jeunes, ils différent également entre eux. La nature et la gravité de lezers problèmes au moment de
l'admission permettent de repartir ces jeunes en 7 groupes. Le groupe de
base (environ 35% de la population des établissements de traitement) est
constitué de jeunes dont les problèmes sont typiques des établissements de
traitement. Il s'agit de jeunes qui ont commis des délits, qui ont un caractère
très violent et récalcitrant, qui ont fait une fugue avant leur admission et qui
consomment ou ont consommé de la drogue. Ces jeunes souffrent
également de troubles du développement, que ce soit sur le plan sexuel par
exemple, ou encore sur le plan de la formation de leur conscience ou de leur
agressivité. Quelques jeunes souffrent de troubles mentaux, sur le plan
socio-émotif et sur le plan de l'attachement.
En dehors de ce groupe, 6 sous-groupes de jeunes peuvent être.distingués,
qui ont un ou deux problèmes de manière exacerbée. C'est ainsi qu'il y a
les 'têtes chaudes', qui se distinguent surtout par des crises de colère très
sérieuses et un comportement récalcitrant. Deux autres groupes comptent
le plus grand nombre de filles: le groupe de fugueurs notoires et le groupe
qui montre surtout des problèmes sur le plan de l'attachement. Les jeunes
qui constituent ces deux groupes ont commis très peu de délits.
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Il y a ensuite un groupe de jeunes souffrant de graves troubles du
développement, parmi lesquels l'on compte également des jeunes souffrant
de troubles mentaux. Enfin, il y deux petits groupes difficiles: un groupe de
jeunes ayant de graves problèmes socio-émotifs et un groupe chez qui tous
les problèmes existent de manière exacerbée: le groupe à'problèmes
multiples'. Les jeunes qui constituent ces trois groupes ont commis de
nombreux délits.
Tous les établissements de traitement accueillent ces 7 groupes de jeunes.
11 existent cependant des différences. C'est ainsi que les établissements
réservés aux files et les établissements mixtes accueillent surtout des
fugueurs notoires et des jeunes souffrant de problèmes sur le plan de
l'attachement. Les établissements réservés aux garcons accueffient plus de
jeunes du groupe de base ainsi que des jeunes souffrant de graves troubles
du développement. Malgré ces différences, l'on peut dire que tous les
problèmes cités sont représentés dans tous les établissements.
Il existe des établissements fermés et des établissements ouverts. Les
établissements fermés accueillent un nombre un peu plus important de
fugueurs, de toxicomanes et de délinquants ayant commis de graves délits.
Cependant une partie de ce groupe se trouve également dans les
établissements ouverts. A 1'inverse, l'on trouve également des jeunes ayant
des problèmes moins graves (des jeunes du groupe de base, par exemple)
dans des établissements fermés. Ceci peut être lié bien sur au nombre de
places disponibles. Lorsqu'un établissement ouvert est plein, le jeune est
vite placé dans un établissement fermé et vice-versa. C'est ainsi que
certains jeunes ne sont pas toujours placés là ou ils devraient l'être. Dans
la perspective de la présente augmentation de la capacité d'accueil des
établissements fermés, il est souhaitable que les critères en vertu desquels
il est décidé de placer ou non un jeune dans un établissement fermé soient
examinés avec la plus grande attention.
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Bijlage 2

Tabellen

Tabel 1:

Leeftijd bij opname en verblijfstitel van de In 1993 in de behandelinrichtingen opgenomen jongeren'
civiele maatr.
abs
%

leeftijd

strafr.maatr.
abs
%

12, 13

37

12,1

6

8,1

14

54

17,7

6

8,1

15

85

27,9

7

9,5

16

96

31,5

16

21,6

17

33

10,8

23

31,1

0

0,0

16

21,6

74

100

18-21"

totaal

305

100

X2(5)=97,07; p<0,001

Alleen de pibb kan opgelegd worden aan jongeren tussen de 18 en 21.

Tabel 2:

Problemen die in het PO aan de orde komen en het percentage jongeren
waarbij deze problemen aanwezig zijn bij opname (n=340)

problemen PO

aanwezig bij

ped/affectieve verwaarlozing
stoornis emotionele ontwikkeling
stoornis sociale ontwikkeling
geen uitstel behoefte bevrediging

47
45
40
39

stoornis gewetensontwikkeling
verstoorde hechtingsrelaties
stoornis agressie-ontwikkeling
ontbreken basisveiligheid

34
32
31
31

geen inzicht oorzaak/gevolg relaties
psychiatrische klachten
concentratie problemen
faalangst

20
19
17
17

stoornis in de ontwikkeling van het gevoelsleven
aandacht vragend gedrag
stoornis cognitieve ontwikkeling
plotselinge stemmingswisselingen

16
15
14
11
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Vervolg tabel 2
problemen PO

aanwezig bij

stoornis sexuele ontwikkeling
lichamelijke klachten
hyperactiviteit
stoornis motorische ontwikkeling

10
10
6
5

Gemiddeld aantal genoemde karakteristieken in het P0: 4,6 (mln. 0: max. 14)

Tabel 3:

Problemen die in het dossier genoemd worden en het percentage jongeren
waarbij deze problemen bij opname aanwezig zijn resp. als indicatie geldt
voor opname (gesorteerd op aanwezigheid bij opname, n=383)'
aanwezig indicatie

gedragsproblemen thuis

90

80

onmachtige ouders

84

72

gedragsproblemen school/werk
diefstal/heling

81
67

59
49

problemen in omgang met ouders
gezagsproblemen
licht delictgedrag
verwaarlozing door ouders

67
66
65
58

regelmatig weglopen

55
54

36
-

agressie personen

51

43

ernstig delictgedrag

50

-

extr.openlijke conflicten gezin
spijbelen
softdrug gebruik

45
42
37

29
17

agressie zaken

35

26

gedragsproblemen elders

-

heftige driftbuiten/'acting-out'

31

24

depressiviteit

26

12

zwerven

25

18

lichamelijke mishandeling

24

10

sexueel storend gedrag
onredelijke opstandigheid

24
19

14
13

extreme recalcitrantie

18

12

plotseling afbreken gezinsrelaties

18

13
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Vervolg tabel 3
aanwezig indicatie
'cultuurkloof'problemen
leerproblemen
verslaving bij de ouders
joyriding/autodiefstal

18
17
15
13

14
6
10

harddrug gebruik
incestproblematiek
sterke teruggetrokkenheid
psychosomatische klachten

13
13
11
11

8
7
6
3

alcoholmisbruik
angsten en fobiën
gokken
psychiatrische problemen ouders

9
9
9
8

3
4
-

suicidaal gedrag
waanvoorstellingen
neurologische klachten

7
6
3

3
2

Gemiddeld aantal genoemde problemen: 13,3 (min. 0: max. 27)
Bij een deel van de problemen is niet gekeken naar de Indicatie voor opname, In die gevallen is in de
tabel een '-' opgenomen.
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Tabel 4:

Scores van jongens en meisjes en op delictgedrag, weglopen en
druggebruik en hechtingsproblematiek
jongens

meisjes

delictgedrag'
geen

9,7

58,7

matig

41,2

32,7

ernstig

49,1

8,7

totaal

100

100

weglopen en druggebruik**
geen

38,7

14,4

matig

45,5

63,5

ernstig

15,8

22,1

100

100

geen

48,0

32,7

matig

41,9

44,2

ernstig

10,0

23,1

totaal
hechtingsproblematiek"`

100

totaal

100

X2(2)=113,02; p<0,001
X2(2)=20,49; p<0,001
X2(2)=13,65; p=0,001

Tabel 5:

Aantal jongeren waarbij één, resp. twee, drie, vier of meer ambulante
hulpverlenende instanties betrokken waren

aantal instanties

abs

%

één instantie

32

8,4

twee instanties

84

21,9

drie instanties

133

34,7

vier instanties

84

21,9

5 of meer instanties

50

13,1

totaal

383

100
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Tabel 6:

Ambulante Instanties en het aantal en percentage jongeren waarbij eik van
de Instanties genoemd wordt (n=383)

instantie

abs

%

Raad voor de Kinderbescherming
gezinsvoogdij-instelling

300
305

78
80

maatschappelijk werk

108

28

Riagg/Pedagoog of psycholoog
adviesburo/Jac

174
60

45
16

psychiater

58

15

jeugdreclassering

47

12

overige instanties*

43

11

dagopvang
schoolbegeleidingsdienst

37
39

10
10

Bijvoorbeeld: GG&GD, CAD, vertrouwensarts, spijbelproject.

Tabel 7:

Leeftijd van de In de behandelinrichtingen opgenomen jongeren bij de
eerste uit huis plaatsing, voor de hele groep en voor jongens en meisjes
apart In %

leeftijd

totaal

jongens

meisjes

n=383

n=279

n=104

6,0

4,7

9,6

5-11 jaar

16,2

16,1

16,3

12-13 jaar

21,1

19,0

26,9

14-15 jaar

41,5

41,2

42,3

>=16 jaar

15,1

19,0

4,8

0-4 jaar

X2(4)=15,44; p<0,001
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Tabel 8:

Voorzieningen en het aantal voorafgaande plaatsingen in eik van deze
voorzieningen, voor de totale groep en voor jongens en meisjes apart

plaatsingen

totaal
abs

justitie opvang
crisisopvang
gezin
normale jeugd
rij behandelinrichting
anders
observatiehuis
justitie behandeling
vak/BJ-internaat
psychiatrie
medisch kinderhuis
totaal

jongens
%

abs

meisjes
%

abs

%

315

25,5

270

31,8

45

11,7

147

11,9

79

9,3

68

17,6

146

11,8

80

9,4

66

17,1

129

10,4

65

7,6

64

16,6

108

8,7

71

8,4

37

9,6

102

8,3

80

9,4

22

5,7

97

7,8

65

7,6

32

8,3

84

6,8

57

6,7

27

7,0

48

3,9

37

4,4

11

2,8

32

2,6

22

2,6

10

2,6

28

2,3

24

2,8

4

1,0

1236

100

850

100

386

100
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Verantwoording gegevensverzameling
1

Nieuw opgenomen jongeren

De populatie in de justitiële behandelinrichtingen wordt in dit onderzoek
beschreven aan de hand van de jongeren die in 1993 opgenomen zijn in de elf
behandelinrichtingen (N=383). Om na te gaan of de nieuw opgenomen jongeren
verschillen van degenen die al in de inrichtingen verblijven hebben we de
verdeling voor wat betreft verblijfstitel (tabel 1), sekse (tabel 2) en leeftijd bij
opname (tabel 3) vergeleken met bezettingscijfers uit de 1993 (bron: jaarcijfers
justitiële jeugdinrichtingen).
De verdelingen wijken significant van elkaar af voor verblijfstitel en leeftijd. Dit
komt doordat 4% van de jongeren in het kader van voortgezette hulpverlening in
de inrichtingen verblijft. Deze groep is 18 jaar en ouder en vinden we niet onder
de nieuw opgenomen jongeren. Laten we deze groep buiten beschouwing dan
wijken de verdelingen niet significant van elkaar af. De gegevens die in dit
rapport over de in 1993 opgenomen jongeren gepresenteerd worden, kunnen
dan ook opgevat worden als gegevens die opgaan voor de populatie in 1993
minus de jongeren met als titel 'voortgezette hulpverlening.
Dossieronderzoek
Volgens de jaarcijfers justitiële jeugdinrichtingen (Linckens, 1994) zijn er in 1993
in totaal 434 jongeren opgenomen in de behandelinrichtingen.) Van 383 jongeren
zijn de dossiers geanalyseerd, dat zijn 51 jongeren minder dan de inrichtingen
zelf opgeven. Dit verschil is als volgt te verklaren:
- twee jongeren wilden niet dat wij hun dossiers inzagen.
- 16 jongeren zijn in 1993 opgenomen in een behandelinrichting en nog in
datzelfde jaar overgegaan naar een andere behandelinrichting. Zij tellen bij
ons één keer mee.
- 14 jongeren zijn wel bij ons gemeld als nieuwe opname maar vervolgens niet
echt opgenomen: ze bleven onvindbaar, werden elders (niet-justitieel)
opgenomen etc.
- 12 jongeren zijn in 1993 opgenomen, weggelopen en hernieuwd opgenomen.
Zij tellen bij ons één keer mee.
1

De jaarcijfers zijn gebaseerd op gegevens over opgenomen en vertrokken jongeren die de
Inrichtingen maandelijks aan de afdeling beleidsinformatie van het departement verstrekken.
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Tabel 1:

De verschillende verblijfstitels vlgs. de jaarcijfers en dit onderzoek In %

verblijfstitel

jaarcijfers

dit onderzoek

buitengewone behandeling
jeugd-tbr

13
1

14
1

ots

76

81

6
4
0

3
0*
1

100

100

voogdij
voortgezette behandeling
overiglonbekend
totaal

Omdat voor het beschrijven van de populatie uitgegaan wordt van nieuw opgenomen jongeren in 1993,
komen er geen jongeren met 'voortgezette hulpverlening' voor.

Tabel 2:

Jongens en meisjes in de behandelinrichtingen vigs. de jaarcijfers en dit
onderzoek in %
jaarcijfers

jongens
meisjes
totaal

Tabel 3:
leeftijd

dit onderzoek

71

73

29

27

100

.100

Leeftijd bij opname vigs. de jaarcijfers en dit onderzoek in %
jaarcijfers

dit onderzoek

12-13

6

11

14-15

31

40

16-17

52

44

18+

11

5

100

100

totaal

22 jongeren hebben we echt gemist, hun namen zijn bij opname niet aan ons
doorgegeven.
15 jongeren (voornamelijk van Atlantis, Harreveld) komen niet in de jaarcijfers voor. Dit is te verklaren door het feit dat Atlantis in 1993 officieel nog
niet bij de behandelinrichting 't Anker hoort. Atlantis is echter op verzoek van
het sectormanagement wèl meegenomen in het onderzoek omdat het in 1994
wel officieel bij 't Anker zou gaan horen.
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Bij de start van het onderzoek bleek dat men in De Dreef net begonnen was net
het gebruik van de COM-lijst. Deze werd voor elke nieuw opgenomen jongen
ingevuld door een staflid. Om dubbel werk te voorkomen is toen in onderling
overleg besloten dat het WODC gebruik mocht maken van de COM-registratie van
De Dreef. In hoofdstuk 1 werd uiteengezet dat de COM-lijst de basis vormde voor
het dossieronderzoek, maar dat de lijst is aangevuld met vragen over o.a. de
plaatsingsgeschiedenis van jongeren en het Po. Deze aanvullende informatie is
gewoon door WODC-codeurs verzameld.
Bij de analyse van het materiaal bleek dat voor de jongens van De Dreef de
scores op 'extreme recalcitrantie' en 'onredelijke opstandigheid' veel hoger waren
dan in de andere inrichtingen.
In de COM-lijst wordt voornamelijk naar feitelijkheden gevraagd, bijvoorbeeld: 'is
er in het gezin een vader aanwezig?' en 'is de jongere in aanraking geweest met
de politie?. Bij de vragen naar het al dan niet aanwezig zijn van probleemgedrag
zijn er echter twee die bij het coderen voor interpretatieproblemen kunnen zorgen, namelijk de vragen of er sprake is van extreme recalcitrantie en onredelijke
opstandigheid. De WODC-codeurs hadden de opdracht hier terughoudend te zijn:
alleen als er werkelijk melding werd gemaakt van extremen mocht dit ingevuld
worden. Het is mogelijk dat we hierin de oorzaak van de gevonden verschillen
moeten zoeken. Helemaal duidelijk is het echter niet. De jongens van de Dreef
scoren namelijk ook onverwacht hoog op 'plotselinge stemmingswisselingen', een
variabele die door WODC'ers is gecodeerd op basis van het P0.
Daarom is ervoor gekozen de informatie van de jongens van de Dreef gewoon te
gebruiken. Voorzichtigheid is echter geboden bij de interpretatie van verschillen
op 'acting-outgedrag' (de variabele die o.a. bestaat uit de extreme recalcitrantie
en onredelijke opstandigheid). In hoofdstuk 2 bijvoorbeeld blijken Nederlandse
jongens meer acting-outgedrag te vertonen dan allochtone jongens. Deze uitkomst wordt beïnvloed door het feit dat in de Dreef vooral Nederlandse jongens
wonen. Daardoor wegen de Dreef-jongens relatief zwaar in de bepaling van dit
verschil.
2

Vragenlijsten

Het aantal afgenomen vragenlijsten is kleiner dan het aantal jongeren waarvan
dossierinformatie verzameld is: er is vragenlijst informatie beschikbaar van 295
jongeren (77%).

In totaal zijn er 88 jongeren die niet meegedaan hebben aan het invullen van de
vragenlijsten. De grootste groep daaronder wordt gevormd door jongens van Den
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Tabel 4:

De elf Inrichtingen, het aantal jongeren per inrichting dat geen vragenlijsten
heeft Ingevuld en de reden daarvan.
reden
te laat

weggelopen

wil niet

corr.

anders

Alexandra

1

-

-

1

5

Harreveld

1

2

2

-

1

De Dreef
Den Engh
De Marke
Amal
Keerpunt
Ned. Mettray
Lloyd

1
3
2
-

2
1
-

-

-

52
1
1

-

OGH

1

-

5

-

1

Overberg

5

-

-

-

-

14

5

7

1

9+52

totaal

Engh. In Den Engh ging begin 1993 een reorganisatie van start, waardoor het
onderzoek daar bijzonder ongelegen kwam. Men had het idee dat de gegevens
van de instromers in 1993 geen goed beeld zouden geven van de populatie.
Daarnaast zou de vragenlijstafname teveel onrust veroorzaken in een periode dat
er door de reorganisatie al enorm veel deining was.
Uiteindelijk is in Den Engh als compromis afgesproken dat het dossieronderzoek
gewoon doorgang zou vinden en dat per 1 september 1993, als de organisatie
wat tot rust gekomen zou zijn, vragenlijsten afgenomen konden worden. Uiteindelijk zijn aan vijf van de tien 'nieuwkomers na 1 september' vragenlijsten
afgenomen. Dit aantal is te klein om iets over de Den Engh jongens te kunnen
zeggen en de vragenlijstinformatie van deze vijf jongens wordt dan ook niet
meegenomen.
Naast de 'Den Engh-jongens' zijn er nog 35 jongeren uit de overige tien inrichtingen die geen vragenlijsten hebben ingevuld. Soms lukte het niet om binnen
drie weken na opname een afspraak met de jongere te maken, bijvoorbeeld
omdat een jongere op kamp was, er te laat aan ons doorgegeven werd dat er
een nieuwe jongere opgenomen was of niemand van ons beschikbaar was (2x).
Eén keer kon de afname niet doorgaan vanwege een correctieplaatsing. Twee
jongeren hadden dermate veel moeite met het invullen van de lijsten dat hun
informatie niet meegenomen is.
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In Alexandra werd bij sommige meisjes door een externe psycholoog (van het
PAR) diagnostisch onderzoek verricht. Afgesproken was dat, indien er een PARonderzoek plaatsvond, wij het desbetreffende meisjes niet nog eens zouden lastig
vallen met dezelfde lijsten, maar in dat geval een kopie zouden krijgen van het
PAR. Achteraf bleek dat het PAR-onderzoek niet altijd binnen drie weken na
opname plaats vond en met personeelswisselingen in Alexandra ontstond ook
allerlei onduidelijkheid over deze afspraken. Het gevolg is dat we van vijf meisjes
daarom geen vragenlijstinformatie hebben. Bij vijf jongeren konden geen lijsten
afgenomen worden omdat zij al snel weggelopen bleken te zijn en acht jongeren
wilden liever niet meedoen aan het invullen van de lijsten. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van het aantal niet ingevulde vragenlijsten per inrichting.
De jongeren aan wie geen lijsten afgenomen zijn vormen (op de aparte groep
die gevormd wordt door de 52 Den Engh jongens na) géén aparte groep voor
geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, verblijfstitel of problematiek bij opname,
noch is er een bepaalde oververtegenwoordiging van één bepaalde inrichting.
In totaal hebben 233 jongeren de NPV-J ingevuld (61%), de NPV is ingevuld door
59 jongeren (15%). De YSR is ingevuld door 295 jongeren (77%), de NVM door
54 jongeren (14%) en de lijst over sociale steun door 240 jongeren (62,5%). De
NPV en NVM zijn maar door een kleine groep jongeren ingevuld. Daarom blijft
uitwerking van bespreking van de gegevens van deze lijsten in dit rapport
achterwege, met uitzondering van de drie schalen die de NPV gemeen heeft
met de NPV-J (inadequatie, sociale inadequatie en dominantie).
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Samenstelling schalen

1

Variabelen Persoonlijkheidsonderzoek

De dossierlijst bevat 20 verschillende variabelen voor de codering van het
persoonlijkheidsonderzoek (P0). Met behulp van principale componenten analyse
voor categorische variabelen (PRINCALS) is de onderlinge samenhang van de 20
probleemvariabelen bekeken. Daarbij werd duidelijk dat er drie groepen van
onderling samenhangende variabelen te onderscheiden zijn (de totale verklaarde
variantie van de oplossing is 25%).
De eerste groep van variabelen wordt gevormd door de variabelen die ontwikkelingsstoornissen aangeven: stoornis in de gewetensontwikkeling; geen inzicht in
oorzaak-gevolg relaties; geen uitstel behoefte bevrediging/geringe frustratie
tolerantie; een verstoorde agressie-, seksuele en cognitieve ontwikkeling en
psychiatrische problematiek.
De tweede groep is samengesteld uit variabelen die een verstoorde hechting
aangeven: faalangst; verstoorde hechtingsrelaties en ontbreken van basisveiligheid; aandacht vragen gedrag en plotselinge stemmingswisselingen.
De derde groep van onderling samenhangende variabelen is wat minder goed
onder één noemer te plaatsen: verstoorde sociale en emotionele ontwikkeling;
verstoring van de ontwikkeling van het gevoelsleven, concentratieproblemen en
lichamelijke klachten.
Op basis van de PRINCALS-oplossing is ervoor gekozen de 20 PO-variabelen te
reduceren tot drie 'PO-probleemvariabelen' gebaseerd op de gevonden onderlinge samenhang. De variabelen uit de drie groepen zijn opgeteld tot drie
afzonderlijke variabelen: 'ontwikkelingsproblematiek; 'hechtingsproblematiek'
en 'sociaal-emotionele problematiek'. De betrouwbaarheid van de drie nieuwe
variabelen is redelijk. De bij elke variabele behorende vragen zijn:

On twíkkelíngsproblema tíek
Is er sprake van een stoornis in/verstoring van:
1
de cognitieve ontwikkeling
codering 0:nee 1:ja
2 de gewetensontwikkeling/morele ontwikkeling
codering 0:nee 1:ja
3 de agressie ontwikkeling
codering 0:nee 1:ja
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seksuele ontwikkeling
codering 0: nee, 1: ja

Is er sprake van:
5 gebrekkige frustratie tolerantie/geen uitstel behoefte bevrediging/slechte
impuls controle
codering 0: nee, 1: ja

psychiatrische problematiek
6
codering 0: nee, 1: ja
7 gebrek aan inzicht in oorzaak/gevolg relaties
codering 0: nee, 1: ja
Maximum score: 7; Alpha: 0,48
He ch tingsp rob lema tiek
Is er sprake van:
plotselinge stemmingswisselingen
1
codering 0: nee, 1: ja
2 ontbreken basisveiligheid/vertrouwen
codering 0: nee, 1: ja
3

Verstoorde hechtingsrelaties
codering 0: nee, 1: ja

faalangst
codering 0: nee, 1: ja
5 aandacht vragen gedrag
codering 0: nee, 1: ja
Maximum score: 5; Alpha: 0,57
4

Sociaal-emotionele problematiek
Is er sprake van een stoornis in/verstoring van:
de emotionele ontwikkeling
1
codering 0: nee, 1: ja
2 de sociale ontwikkeling
codering 0: nee, 1: ja
3 de ontwikkeling van het gevoelsleven
codering 0: nee, 1: ja
Is er sprake van:
4 concentratie problemen
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codering 0: nee, 1: ja
5 lichamelijke klachten
codering 0: nee, 1: ja
Maximum score: 5; Alpha: 0,47
Hercodering
Ten behoeve van verdere berekeningen zijn de drie nieuwe probleemvariabelen
als volgt gehercodeerd.
Ontwikkelingsproblematiek
0 problemen genoemd: geen ontwikkelingsproblematiek
1-2 problemen genoemd: matige ontwikkelingsproblematiek
3-7 problemen genoemd: ernstige ontwikkelingsproblematiek
He chtingsproblema tiek
0 problemen genoemd: geen verstoorde hechting
1-2 problemen genoemd: matig verstoorde hechting
3-5 problemen genoemd: ernstig verstoorde hechting
Sociaal-emotionele problematiek
0 problemen genoemd: geen soc-emotionele problematiek
1 probleem genoemd: matige soc-emotionele problematiek
2-5 problemen genoemd: ernstige soc-emotionele problematiek
2

Overige probleemvariabelen

Naast de problemen genoemd in het P0, komen er in de dossiers nog allerlei
andere problemen aan de orde, bijvoorbeeld over concreet gedrag van jongeren
of over de gezinssituatie. Ook voor deze variabelen is hun onderlinge samenhang
bekeken m.b.v. PRINCALS.

Hierbij zijn alleen de problemen die bij minstens 50 jongeren genoemd werden
meegenomen in de analyse. Dit omdat variabelen met een hele lage frequentie de
oplossing anders te veel domineren. Bovendien zijn alleen de variabelen
meegenomen die aangeven of problemen al dan niet aanwezig zijn in de periode
voor opname (De COM-lijst bevat ook items over óf een bepaald probleem
indicatie was voor opname. Deze vragen zijn niet meegenomen). Uiteindelijk
deden 21 variabelen mee in de analyse.
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Ook binnen deze groep van variabelen kunnen drie groepen van onderling samenhangende variabelen onderscheiden worden (totale verklaarde variantie: 22%).
De eerste groep variabelen wordt gevormd door: gedragsproblemen op school;
agressie tegen zaken en personen, het plegen van lichte en zware delicten en - in
mindere mate - cultuurkloof problematiek. Deze problemen kunnen worden gevat
onder de noemer'delictgedrag'.
Een tweede cluster van variabelen bestaat uit problemen die betrekking hebben
op 'acting-outgedrag': driftig, conflicten in het gezin, onmachtige ouders,
onredelijk opstandig en recalcitrant.
De derde groep wordt gevormd door regelmatig weglopen, zwerven,
incestproblematiek en gebruik van hard- en softdrugs. Op basis van de
onderlinge samenhang tussen de variabelen is besloten de 21
probleemvariabelen te reduceren tot drie nieuwe variabelen: 'delictgedrag';
'acting-outgedrag' en 'weglopen en druggebruik: Na betrouwbaarheidsanalyse is
besloten enkele variabelen achterwege te laten om de betrouwbaarheid van de
nieuwe variabelen te verhogen. De betrouwbaarheid is daardoor redelijk te
noemen. De uiteindelijk bij elke schaal behorende vragen zijn:
Delictgedrag
Is er sprake van:
Agressie tegen zaken
1
codering 0: nee, 1: ja
2 Agressie tegen personen
codering 0: nee, 1: ja
3 Gedragsproblemen op school
codering 0: nee, 1: ja
4 Het plegen van lichte delicten (vandalisme, eenvoudige diefstal)
codering 0: nee, 1: ja
Het plegen van zware delicten (diefstal d.m.v. braak of geweld, diefstal in
5
vereniging, insluiping, beroving, seksuele delicten, mishandeling etc.)
codering 0: nee, 1: ja
Maximum score 5: Alpha: 0,59
Acting-outgedrag
Is er sprake van:
Onredelijke opstandigheid
1
codering 0: nee, 1: ja
2
Recalcitrantie

Samenstelling schalen

codering 0: nee, 1: ja
Driftbuien/'acting-outgedrag'
codering 0: nee, 1: ja
4 Extreme openlijke conflicten in het gezin
codering 0: nee, 1: ja
Maximum score: 4; Alpha: 0,61

3

Weglopen en druggebruik
Is er sprake van:
1
Regelmatig weglopen
codering 0: nee, 1: ja
2 Zwerven
codering 0: nee, 1: ja
3 Softdrug gebruik
codering 0: nee, 1: ja
4 Harddrug gebruik
codering 0: nee, 1: ja
Maximum score 4: Alpha: 0,57
Hercodering
Ten behoeve van verdere berekeningen zijn de drie nieuwe probleemvariabelen
als volgt gehercodeerd.
Delictgedrag
0-lproblemen genoemd: geen delictgedrag
2-3 problemen genoemd: matig delictgedrag
4-5 problemen genoemd: ernstig delictgedrag
Acting-outgedrag
0 problemen genoemd: geen acting-outgedrag
1 problemen genoemd: matig acting-outgedrag
2-4 problemen genoemd: ernstig acting-outgedrag
Weglopen en druggebruik
0 problemen genoemd: niet weglopen en geen druggebruik
1-2 problemen genoemd: weglopen of druggebruik
3-4 problemen genoemd: weglopen èn druggebruik
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3

Sociale steun

Afname
Jongeren werden binnen 3 weken na opname door ons benaderd met de vraag of
ze mee wilden werken aan het invullen van de vragenlijsten. Eén van die
vragenlijsten was de ISEL (zie hoofdstuk 1), een korte vragenlijst over de sociale
ondersteuning die jongeren ervaren. Bij het afnemen van de vragenlijst is telkens
met nadruk aan jongeren gevraagd te denken aan de periode vóór opname. De
meeste jongeren vonden dat erg moeilijk, ze betrokken de vragen heel erg op hun
huidige situatie. Ze vulden de lijst m.a.w. in 'zoals ze daar zaten.
Bij een vraag als: 'Er is geen mens die mij kan helpen' zeiden jongeren dan
bijvoorbeeld dat ze nu net een mentor hadden en dat ze was verteld dat ze naar
die persoon toe moesten stappen als ze ergens hulp bij nodig hadden. Zo ook bij
een vraag als 'er zijn verschillende mensen die mij kunnen helpen bij het
oplossen van mijn problemen'. Hier afstand van nemen en aan het afgelopen half
jaar denken bleek moeilijk.
Verder hadden veel jongeren moeite met de dubbele ontkenningen in de lijst.
Daar was veel uitleg bij nodig. Bij een vraag als: 'er is geen mens die iets
feestelijks doet bij mijn verjaardag' moest bijvoorbeeld gezegd worden: 'Doet er
iemand iets feestelijks? Zo ja, dan is deze uitspraak niet waar.
Analyse
De ISEL bestaat uit zes subschalen en 1 'overall' maat voor sociale steun. De
subschalen omvatten de mate waarin jongeren tastbare, financiële of materiële
steun ervaren. En daarnaast de mate waarin er iemand beschikbaar is om
problemen mee te bespreken, of jongeren mogelijkheid hebben zichzelf te
vergelijken met anderen en of er iemand is met wie zij samen dingen kunnen
ondernemen.
In onderzoek van Smit (1993) onder jongeren die uit tehuizen vertrokken waren,
bleken niet alle (sub)schalen bruikbaar: alleen het al dan niet aanwezig zijn van
iemand die tastbare steun verleent en de totale score bleken voldoende
betrouwbaar voor gebruik. Ook in onderzoek van Buijsse (1992) werd alleen de
score voor totale steun gebruikt. In dit onderzoek is het helaas niet anders.
Alleen een totaal score op basis van 17 variabelen levert een voldoende
betrouwbare schaal op met een alpha van .73.
De schaal 'totale steun' heeft daarmee een bereik van 0 tot 17. Het gemiddelde is
12,6 (N=278). Hoe hoger de score op 'totale steun' hoe meer steun jongeren
hebben ervaren.
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De variabele 'totale steun' wordt gevormd door de volgende vragen:
- niemand kan raad geven over nieuwe school of werk;
- niemand kan raad geven over geldzaken;
- moeilijk iemand te vinden indien nodig om tijdje ergens anders te wonen;
- makkelijk iemand te vinden die voor me zorgt als ik ziek ben;
- makkelijk iemand te vinden om geld van te lenen;
- makkelijk iemand te vinden om brommer of fiets van te lenen;
- moeilijk iemand te. vinden om te helpen bij verhuizing;
- meeste vrienden interessanter dan ik;
- iemand is weleens trots op mij;
- ik kan dingen net zo goed als anderen;
- mensen hebben geen vertrouwen in mij;
- mijn vrienden lukt het beter om dingen in hun leven te veranderen;
- als ik me alleen voel zijn er verschillende mensen om mee te praten;
- vrienden en familie weinig zien;
- makkelijk iemand te vinden die mee wil naar de film;
- meeste mensen die ik ken houden niet van dezelfde dingen;
- er is niemand die iets feestelijks doet voor mijn verjaardag.
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Samenstelling van de groepen

Techniek
In hoofdstuk 2 zijn de jongeren in de behandelinrichtingen ingedeeld in zeven
subgroepen. De subgroepen zijn gevormd m.b.v. clusteranalyse.
Clusteranalyse is een techniek die o.a. in de biologie en archeologie veel gebruikt
.wordt bij het ordenen van planten of scherven en het zoeken naar typen of
groepen daarbinnen (Aldenderfer en Blashfield, 1984). Hetzelfde wordt in dit
onderzoek gedaan voor personen. De clusteranalyse is gebruikt om na te gaan of
er, op basis van de problematiek bij opname, bepaalde subgroepen van jongeren
te onderscheiden zijn binnen de populatie in de behandelinrichtingen. Uitgangspunt bij de clusteranalyse is de dossierinformatie die per jongere is verzameld
over de problematiek bij opname en die (zoals beschreven is in bijlage 4) is teruggebracht tot zes variabelen. Het gaat hier om de scores op respectievelijk: 'delictgedrag', 'acting-outgedrag, 'weglopen en druggebruik', 'hechtingsproblematiek',
'sociaal-emotionele problematiek', 'ontwikkelingsproblematiek'.
De bedoeling van de clusteranalyse is de jongeren te groeperen in klassen of
subgroepen, op basis van hun scores op de zes variabelen tegelijkertijd.
Als eerste stap in de clusteranalyse worden de scores van twee willekeurige
personen onderling vergeleken, er wordt bepaald hoeveel beiden op elkaar lijken.
De mate waarin personen wel of niet op elkaar lijken wordt uitgedrukt in een
bepaalde afstandsmaat. Tussen personen die erg op elkaar lijken is de afstand
klein, en tussen personen die helemaal niet op elkaar lijken is de afstand groot.
Afhankelijk van de uitkomst van de onderlinge vergelijking worden twee personen
bijeen genomen tot één groep (cluster) of juist apart gelaten, waardoor er twee
groepen' ontstaan. In de volgende stap van de analyse wordt een (willekeurige)
derde persoon vergeleken met de groep(en) die in de eerste stap gevormd is/zijn.
Afhankelijk van de uitkomst van de onderlinge vergelijking wordt de derde
persoon bij één der bestaande clusters genomen df vormt een eigen 'groep'. Zo
worden langzamerhand alle personen bij clusters gevoegd en vormen zich
groepen die intern zo veel mogelijk op elkaar lijken, en extern zo min mogelijk op
elkaar lijken.
Voor het samenstellen van de subgroepen van jongeren in dit onderzoek zijn de
scores op de diverse variabelen eerst omgezet in z-scores. Er is gebruik gemaakt
van een hiërarchische clusteranalyse met'avérage linkage' als methode om de
groepen in te delen. Als afstandsmaat is de euclidische afstand gebruikt.
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Tabel 1:

Clusteromvang bij oplossing met dertien clusters

cluster.

clusteromvang
abs
0/0

1

2

0,6

2

46

13,4

3

16

4,7

4

49

14,2

5

2

0,6

6

17

4,9

7

135

39,2

8

41

11,9

9

5

1,5

10

9

2,6

11

20

5,8

12

1

0,3

13

1

0,3

344

100

totaal

Oplossing
Een clusteranalyse kent zoveel stappen als er te clusteren objecten zijn. In elke
stap worden personen samengebracht in een cluster (of vormen een apart
cluster, waar later weer andere personen bijgevoegd worden). Er ontstaan steeds
minder en steeds grotere groepen. In de laatste stap van de analyse worden
doorgaans twee of drie zeer grote groepen samengevoegd tot één groep. Dé
vraag in clusteranalyse is dan ook met hoeveel clusters de groep die geanalyseerd wordt het beste beschreven kan worden. In dit geval is gekozen voor een
oplossing waarbij 13 clusters werden gevormd (de omvang van de groepen staat
in tabel 1). Waarom is nu voor deze clusteroplossing gekozen? Om de volgende
reden:
De grootste groep in deze clusteroplossing bestaat uit 135 jongeren. De oplossingen met meer clusters 'braken' deze groep van 135 jongeren niet 'open'. Dit
wijst erop dat de 135 samen een vrij homogene groep vormen. In de 12 clusteroplossing echter, werd deze groep van 135 jongeren samengevoegd met de groep
van 41 jongeren, zodat de groep samen meer dan 50% van de hele populatie in
beslag nam. Dat is wel weer erg groot wanneer we op zoek zijn naar subgroepen.
Daarom is gekozen de voor de oplossing met dertien clusters.
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De dertien-clusteroplossing kent echter ook enkele wel zeer kleine groepen van
minder dan tien jongeren (het gaat in totaal om twintig personen). Ook in de
oplossingen met minder clusters bleven deze kleine groepjes bestaan. Dit wijst
erop dat zij samengesteld zijn uit afwijkende gevallen. In de beschrijving van de
subgroepen zijn deze twintig jongeren niet meegenomen. Verder zijn er 40
jongeren die niet in de clusteranalyse meegenomen kónden worden omdat hun
scores ontbreken op de variabelen 'hechtingsproblematiek', 'sociaal-emotionele
problematiek' en 'ontwikkelingsproblematiek: Die variabelen zijn namelijk
gebaseerd op informatie uit het persoonlijkheidsonderzoek (P0) dat bij ontbreekt.
In hoofdstuk 2 worden de zeven subgroepen die uit meer dan tien jongeren
bestaan, beschreven. In tabel 1 zijn deze zeven groepen cursief gedrukt. De in
hoofdstuk 2 gepresenteerde typologie is daarmee gebaseerd op 324 jongeren,
85% van de gehele populatie.
Betrouwbaarheid
Om de betrouwbaarheid van de groepsindeling te controleren is een discriminantanalyse uitgevoerd op de zes probleemgebieden.
Met behulp van discriminant-analyse kan nagegaan worden met welke van de
zes probleemvariabele(n) de groepen het best van elkaar onderscheiden kunnen
worden. Bij een dergelijke analyse wordt nagegaan welke variabelen van belang
zijn en hoe groot hun rol is bij het onderscheiden van de groepen, m.a.w. hoe
groot hun gewicht is. Er wordt berekend wat voor combinatie er van de variabelen
gemaakt dient te worden, wil het onderscheidend vermogen tussen de groepen
het grootst zijn. De combinatie van variabelen heet de discriminantfunctie. Elk van
de zes probleemgebieden heeft een bepaald gewicht op deze functie en legt dus
letterlijk een bepaald gewicht in de schaal.
Met behulp van deze functie kan vervolgens voorspeld worden tot welke
groep een jongere behoort. Voor elke jongere wordt de score berekend op de
discriminant-functie. De groepsindeling kan betrouwbaar genoemd worden als
de discriminantscores van de jongeren die in dezelfde groep ingedeeld zijn dicht
bijelkaar liggen.
Analyse
Discriminant-analyse op de zes probleemvariabelen levert vier significante
discriminant functies op, waarbij de eerste functie 43% van de variantie verklaard,
de tweede functie heeft een verklaarde variantie van 27%, de derde van 22% en
de vierde van 7%.
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De zes groepen blijken vooral onderscheiden te worden door hun scores op
acting-outgedrag, hechtingsproblematiek, ontwikkelingsstoornis en delictgedrag.
De andere twee probleemvariabelen zijn minder belangrijk bij het onderscheiden
van de groepen.
Wanneer jongeren op basis van de discriminant-functies ingedeeld worden in
zeven groepen, komt die groepsindeling voor 89% overeen met de groepsindeling
op basis van de clusteranalyse. Omdat de clustergroepen nogal in grootte verschillen is de classificatie nog een keer overgedaan, waarbij rekening gehouden
werd met het verschil in groepsgrootte. De groepsindeling op basis van de
discriminant functies komt dan voor 92% van de jongeren overeen met de
clusterindeling.
Daarmee wordt de groepsindeling voldoende betrouwbaar geacht om in dit
rapport mee te werken.

Bijlage 6

Samenstelling van de COM-variabelen
Bij veel jongeren biedt het dossier een incompleet beeld van de gezins- en
schoolsituatie. De vragen die samengevoegd zijn tot 'normaliteit van de gezinssituatie' (NG) zijn nog redelijk te beantwoorden. Over de kwaliteit van de relaties
van de jongeren binnen het gezin (RIG) is minder bekend. Of de jongere als lastig
wordt beschouwd is nog wel terug te vinden, maar op vragen over de houding
van de ouder(s) t.o.v. de jongeren en omgekeerd blijft het antwoord vaak
onbekend. De RIG-score mist dan ook voor 30%, van de jongeren.
De vragen of de vader weleens ontslagen is en of vader dan wel moeder ooit
gevangenisstraf hebben gehad, die samengenomen worden in 'maatschappelijk
functioneren van het gezin' (MG) blijven bij 29% onbekend.
Hoe de verhouding man-vrouw in het gezin is, of het huis waarin men woont
gezellig is en of het gezin geïsoleerd staat t.o.v. de buurt waarin men woont zijn
vragen die zo vaak onbeantwoord blijven dat voor 52% van de jongeren de score
op de variabele 'sociabiliteit van het gezin' (SG) niet berekend kan worden.
Een ander onderwerp waar weinig over in de dossiers te vinden is, is het onderwijsverleden van de jongeren. Zelfs een minimaal beeld van eerder gevolgd
onderwijs (speciaal onderwijs of niet), het aantal schoolwisselingen, het aantal
keer dat een jongere is blijven zitten en een globale indruk van de leerprestaties
blijkt vaak afwezig. Bij de variabele 'verloop van het basisonderwijs' (NBO) is dan
ook 30% onbekend. De 'resultaten in het basisonderwijs' (RBO) blijven voor 46%
onbekend.
Overigens bleek dezelfde informatie ook in een onderzoek naar de Landelijk
Werkende Residentiële Voorzieningen (LWRV's) van het COJ veelal onbekend
(Van Haaster, e.a. 1993).

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de diverse COM-variabelen en de
vragen waaruit zij zijn samengesteld. Bij elke COM-variabele is het percentage
jongeren vermeld waarvoor de variabele berekend kon worden.
Normaliteit gezinssituatie: NG (100%)
Heeft de jongere contact met het gezin indien hij/zij de laatste 2 jaar minder
dan half jaar in het gezin verbleef?
Wie staat er aan hoofd van het gezin?
Hoelang is de jongere lid van het gezin?
Is er een vaderfiguur aanwezig?
Is de vaderfiguur de natuurlijke vader van de jongere?
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Is er een moederfiguur aanwezig?
Is de moederfiguur de natuurlijke moeder van de jongere?
Verbleef de jongere gedurende het hele eerste levensjaar bij de natuurlijke
ouders?
In hoeveel gezinnen heeft de jongere verbleven gedurende zijn/haar leven?
Kwaliteit van de relaties van de jongere binnen het gezin: RIG (70%)
Zijn er één of meer kinderen in het gezin waar de jongere altijd ruzie mee
heeft of herhaaldelijk mee vecht?
Zijn er één of meer kinderen in het gezin waar de jongere goed mee overweg
kan?
Wordt de jongere in het gezin beschouwd als lastig, moeilijk, onhandelbaar?
Hoe is de houding van de vaderfiguur t.o.v. de jongere?
Hoe is de houding van de jongere t.o.v. de vaderfiguur?
Hoe is de houding van de moederfiguur t.o.v. de jongere?
Hoe is de houding van de jongere t.o.v. de moederfiguur?
Zijn gedragsproblemen thuis indicatie voor opname?
Sociabiliteit van het gezin: SG (48%)
Hoe is de verhouding man-vrouw in het gezin?
Is het huis waarin het gezin leeft gezellig?
Staat het gezin geïsoleerd t.o.v. de buurt waarin het woont?
Maatschappel^k functioneren van het gezin: MG (71 %)
Is de vaderfiguur weleens langer dan een maand werkloos geweest
gedurende de afgelopen drie jaar om andere reden dan ziekte, ongeval of
bedrijfsinkrimping/sluiten?
(m.a.w. is hij weleens ontslagen)
Heeft de vaderfiguur ooit in zijn leven gevangenisstraf ondergaan (anders
dan om politieke redenen)?
Heeft de moederfiguur ooit in haar leven gevangenisstraf ondergaan (anders
dan om politieke redenen)?
Diefstal en agressief gedrag indicatie voor opname: IDA (100%)
- Heeft de jongere weleens contact gehad met de politie wegens door
hem/haar gepleegde delicten?
- Is diefstal/heling en/of oplichting opname indicatie?
- Is joyriding/autodiefstal opname indicatie?
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- Is agressief gedrag tegen zaken/vandalisme af agressief gedrag tegen
personen opname indicatie?
Maatschappelijk functioneren van de jongere: MK (100%)
Is de jongere vaakvan huis zonder dat de volwassenen weten waar hij/zij
verblijft?
Afgezien van delicten kan de jongere in contact met de maatschappij toch
veel moeilijkheden geven. Is dat het geval?
Zijn gedragsproblemen op school indicatie voor opname?
Acting-outgedrag' en recalcitrantie: AR (100%)
- Is er de laatste 2 jaar voor opname sprake van heftige
driftbuien/acting-outgedrag?
- Is er de laatste 2 jaar voor opname sprake van extreme recalcitrantie?
Extreme teruggetrokkenheid en depressiviteit: ETD (100%)
- Is er de laatste 2 jaar voor opname sprake van depressiviteit?
- Is er de laatste 2 jaar voor opname sprake van sterke teruggetrokkenheid?
Hard- en softdruggebruik indicatie voor opname: IHSD (100%)
- Is harddruggebruik indicatie voor opname?
- Is softdruggebruik indicatie voor opname?
Incest en lichamelijke mishandeling indicatie voor opname: IILM (100%)
- Is incestproblematiek indicatie voor opname?
- Is lichamelijke mishandeling indicatie voor opname?
Verloop basisonderwijs: NBO (70%)
Wat voor type basisonderwijs heeft de jongere doorlopen?
Hoeveel keer is de jongere gedurende het basisonderwijs van school
gewisseld?

Resultaten basisonderwijs: RBO (54%)
Hoe vaak is de jongere op de basisschool blijven zitten?
Hoe waren de leerprestaties gedurende de laatste twee jaar van het lager
onderwijs in het algemeen?
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Uitgebreidheid van de ervaring met hulpverlenende instanties: HC (96%)
Heeft de jongere eerder in zijn/haar leven verbleven in semi-residentiële
settings?
Heeft de jongere eerder in zijn/haar leven verbleven in residentiële settings?
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Subschalen YSR
Items behorende bij de diverse YSR-schalens
Teruggetrokken (1)
wil liever alleen zijn
weigert te praten
geslotenheid
verlegen, timide
weinig energie hebben
ongelukkig zijn, verdrietig
weinig met anderen te maken willen hebben
Somatische klachten (1)
duizeligheid
oververmoeidheid
pijnen
hoofdpijn
misselijkheid
oogproblemen
huidaandoeningen
maagpijn, buikpijn, krampen
overgeven
Angstig/depressief (1)
alleen voelen
huilt veel
verwond zichzelf
bang iets slechts te doen of denken
wil perfect zijn
voelt zich onbemind
voelt zich achtervolgdvoelt zich waardeloos

1

Schalen met een 'I' worden opgeteld tot geïnternaliseerde problematiek, schalen met een 'E' vormen
samen de geëxternaliseerde problematiek.
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nerveus

angstig
schuldig voelen
snel schamen
wantrouwend
denkt aan suïcide
ongelukkig
veel zorgen maken
Sociale problemen

te jong voor leeftijd gedragen
te afhankelijk van volwassenen
niet opschieten met leeftijdsgenoten
veel gepest
anderen mogen hem/haar niet
onhandig
gaat liefst om met jongere kinderen
wil weinig met anderen te maken hebben
Denkproblemen
kan bepaalde gedachten niet uit hoofd zetten
geluiden of stemmen horen
dwanghandelingen
ziet dingen
bizarre verzamelingen
vreemd gedrag
vreemde gedachten
Aandachtsproblemen
te jong voor leeftijd gedragen
moeite met concentreren
kan niet stil zitten
in de war
dagdromen
.impulsief
nerveus
slechte schoolresultaten
onhandig

Subschalen YSR

Anti-sociaal gedrag2 (E)
niet schuldig voelen
slechte vrienden
liegen en bedriegen
gaat liefst om met oudere kinderen
weglopen
brandstichten
stelen thuis
stelen buitenshuis
vloeken
spijbelen
alcohol en drugs gebruik
Agressief gedrag (E)
ruzie maken
opscheppen, stoer doen
gemeen
veel aandacht nodig
vernielen eigen spullen
ongehoorzaam op school
jaloers
vechten
anderen aanvallen
schreeuwen
de clown spelen
koppig
plotselinge stemmingswisselingen
te veel praten
pesten, plagen
snel driftig
dreigen
luidruchtig

2

Officiële YSR-benaming:'delinquent' (zie hoofdstuk t).
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Kil Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering; procesevaluatie
E. Spaans, L. Doornhein
K12 Verkeersongevallen bij kinderen uit

M. Kruissink, m.m.v. C. Veevers
K19 Dagdetentie; evaluatie van een experiment
B. Wartna, R. Aidala

etnische minderheden
M. Junger, L. Steehouwer

1992

K13 Interimrapport Prejop Amsterdam
- L. Boendermaker, S .M. Schneider

K20 Gezinshereniging; de overkomst van
gezinsleden van migranten en Neder-

1991

landers
drs. E.M. Nabom

K14 De strafkamer van de Hoge Raad in
cijfers 1988-1989

K21 Vergelijken van politieprestaties;
aanzet tot de ontwikkeling van een
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output/effectrapportage van de politie

K31 Huismeesters; een stand-van-zaken-

C.J. Wiebrens, M. Kruissink, G.J. Ter-

onderzoek

louw

R.B.P. Hesseling

K22 Hoe worden civiele zaken afgehandeld? Een indruk van de praktijk in

1994

1983 en 1986 op vijf rechtbanken
E.J.M. Barendse-Hoomweg

K23 Strafrechtelijke dading
J.M. Wemmers, T. van Hecke
K24 Over jaarverslagen en wetsevaluatie
dr. G.J. Veerman, m.m.v. G. Paulides
K25 Eigen rechtsingang voor minderjarigen; ervaringen met artikel 1:162a BW
L. Doomhein

K32 Fatale fantasie; een onderzoek naar
moorden op prostituées
F.H.M. van Gemert
K33 Openbaar ministerie en milieu:
terugblik op 1992; tweede meting
'planning & control milieuwethandhaving'
drs. E.A.LM. van den Berg
K34 Eigen schuld!? 'Culpa in causa' bij

1993

wettelijke strafuitsluitingsgronden
Samengesteld door C.J. van Netburg

K26 Jeugdreclassering in Rijksinrichting 't
Nieuwe Lloyd; een inventarisatie van

1995

anderhalf jaar vrijwillige begeleiding
E.C. Spaans
K27 De ondertoezichtstelling en andere
maatregelen van kinderbescherming;

K35 Overtredende overheden; het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie inzake milieudelicten

een dossieronderzoek

W. M. Kleiman, E.A.I. M. van den Berg,

N.M. Mertens

m.m.v. E.J.A. van der Linden

K28 Motives for naturalization (summary);

K36 De vakopleidingen van hvb Haven-

Motifs pour naturalisation (résumé);

straat; resultaten in termen van werk

EinbUrgerungsmotive (Zusammen-

en recidive

fassung)
R. FA. van den Bedem
K29 Een Alcohol-Verkeers Project in de
provincie Drenthe

B.S.J. Wartna, R. Aidala
K37 AVC-Proloog; een effectevaluatie
Ed. Leuw, M. Brouwers
K38 De markt van misdaad en milieu.

mr. drs. C. Cozijn, drs. R.F. Kouwen-

Deel 1

berg

E.A.I.M. van den Berg (red.)

K30 Jongens en meisjes in een gesloten

K39 De markt van misdaad en milieu.

jeugdinrichting; de eerste ervaringen

Deel 2: de grijze en groene deel-

met coëducatie in Het Poortje

markten

dr. P.H. van der Laan, dr. M. Smit

E.A.I.M. van den Berg (red.)
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K40 Jongeren in justitiële behandelinrichtingen
L. Boendermaker
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