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Inleiding 

Sinds de invoering van de Jeugdwet, die bepaalt dat vanaf 2015 jeugdzorg onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeenten valt, registreert en publiceert het CBS gegevens 

over de geleverde jeugdzorg. Na vijf jaar is inmiddels een aardig beeld te geven van de 

jongeren die jeugdzorg ontvangen. Minder is bekend van de omgeving waar deze jongeren 

vandaan komen. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

heeft het CBS een onderzoek uitgevoerd naar de kenmerken van de ouders en het 

huishouden van deze jongeren. 

 

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de kenmerken van de personen in 

en buiten het huishouden van jeugdzorgjongeren die voor het eerst jeugdzorg krijgen. 

Deze kenmerken worden vergeleken met een referentiegroep van personen in en buiten 

het huishouden van jongeren die nooit jeugdzorg hebben gehad. Het onderzoek geeft 

hiermee inzicht in de sociale en economische aspecten die mogelijk met jeugdzorg 

samenhangen. Het betreft een inventarisatie en is nadrukkelijk niet bedoeld als 

verklaringsmodel voor de behoefte aan jeugdzorg. 

1. Methode 

1.1 Onderzoekspopulatie  

De onderzoekspopulatie bestaat uit volwassenen en kinderen in het huishouden van een 

jeugdzorgjongere of referentiejongere en de eventuele juridische ouders die buiten dit 

huishouden verblijven. Om koppeling met andere bestanden mogelijk te maken, is het 

onderzoek beperkt tot verslagjaar 2017. Voorwaarde is dat de jongeren via het 

gepseudonimiseerde CBS-persoonsnummer identificeerbaar moeten zijn en er moet een 

huishouden van deze jongeren in 2017 bekend zijn. 

 

Met jeugdzorg wordt in dit onderzoek het geheel van jeugdhulp in natura, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering bedoeld. Jeugdhulp kan zowel in natura worden 

geleverd, de zorg wordt dan direct door de gemeente vergoed, als via een 

persoonsgebonden budget (PGB). De jeugdhulp die via een PGB is geleverd, is in dit 

onderzoek buiten beschouwing gelaten omdat in deze gevallen niet bekend of er 

jeugdhulp met of zonder verblijf is geleverd1. 

 

Jeugdhulp is in principe bedoeld voor jongeren tot 18 jaar en kan, bij uitzondering, worden 

verlengd tot 23 jaar. Jeugdbescherming kan ingezet worden bij jongeren tot 18 jaar. 

Jeugdreclassering is gericht op jongeren van 12 tot 23 jaar.  

 

 
1 In 2017 ontvingen in totaal 407.245 jongeren jeugdhulp in natura en/of via een PGB. 7.430 jongeren ontvingen 

deze jeugdhulp alleen in de vorm van een PGB. 
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Met jeugdzorgjongeren wordt iedereen bedoeld in een particulier huishouden voor wie in 

2017 een jeugdzorgtraject in natura is gestart en die in de periode 2011-2016 niet eerder 

een vorm van jeugdzorg kreeg, ten hoogste 22 jaar oud is op 1 januari 2017 en als 

thuiswonend kind of overig lid van het huishouden geregistreerd staat.2 

 

Als referentiejongeren zijn in dit onderzoek jongeren in een particulier huishouden 

opgenomen die in de periode 2011-2017 geen jeugdzorg ontvingen, en niet in een 

huishouden verbleven met een kind dat in deze periode wel jeugdzorg kreeg. Ook deze 

jongeren staan als thuiswonend kind of overig lid van het huishouden geregistreerd. 

Omdat slechts een heel klein deel van de Nederlandse jongeren van 18 tot 23 jaar 

jeugdzorg ontvangt, is deze groep niet meegenomen in de referentiegroep en is een 

referentiejongere in dit onderzoek ten hoogste 17 jaar. 

 

De sociale omgeving van een jongere zijn de leden van het huishouden en de eventuele 

juridische ouders die buiten het huishouden verblijven. Met leden van het huishouden 

worden bedoeld de al dan niet juridische ouders en de kinderen in het huishouden waar de 

jongere deel van uitmaakte op 1 januari 2017, of het eerstvolgende geldige huishouden in 

2017, als er op 1 januari nog geen huishouden bekend was. Juridische ouders die niet tot 

het voorgenoemde huishouden behoorden worden apart in beeld gebracht.  

Dit is een beperkte definitie van de sociale omgeving, omdat immers ook anderen, zoals 

familie, buren en vrienden, tot de sociale omgeving van de jongeren behoren. Er is 

vanwege de praktische uitvoerbaarheid van het onderzoek voor gekozen om alleen de 

ouders en de kinderen in het huishouden te beschrijven. 

 

De ouders in het huishouden van de jongere zijn alle personen die het CBS typeert als 

partner in een al dan niet gehuwd paar met of zonder thuiswonende kinderen, dat wil 

zeggen een persoon die een paar vormt met een andere persoon in een particulier 

huishouden, en de personen die ouder zijn in een eenouderhuishouden met of zonder een 

of meer thuiswonende kinderen. Volwassenen zonder kinderen zijn meegenomen omdat 

zij pleegkinderen in huis kunnen opnemen. De juridische ouders buiten het huishouden 

staan als juridische ouder van de jeugdzorgjongere geregistreerd, wonen niet in het 

huishouden waarin de jongere verblijft en staan in 2017 ingeschreven in de Basisregistratie 

Personen. Naast de ouders worden ook de andere kinderen apart beschreven. Dit zijn de 

thuiswonende kinderen of overige leden van het huishouden die jonger waren dan 18 jaar. 

 

Alle resultaten zijn uitgesplitst naar de referentiegroep en vier te onderscheiden 

hoofdvormen van jeugdzorg: jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp met verblijf, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering.  

 

1.2 Persoons- en huishoudenskenmerken 

De verschillen tussen de omgeving van de jeugdzorgjongere en de referentiegroep worden 

in beeld gebracht door de kenmerken van de personen en huishoudens uit de 

 

 
2 Voor de overgang van jeugdzorg voor en na de Jeugdwet zie https://www.cbs.nl/nl-

nl/achtergrond/2018/10/jeugdzorg-voor-en-na-de-jeugdwet 
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/10/jeugdzorg-voor-en-na-de-jeugdwet
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/10/jeugdzorg-voor-en-na-de-jeugdwet
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onderscheiden groepen naast elkaar te zetten. Het gaat om persoonskenmerken als 

leeftijd en geslacht, sociale en economische kenmerken zoals opleidingsniveau en 

inkomen, en huishoudkenmerken zoals aantal leden van het huishouden en het 

huishoudensinkomen. Tevens is gekeken naar zorggebruik en de ervaring met criminaliteit. 

Deze keuze van kenmerken is mede gebaseerd op de beschikbaarheid van gegevens in het 

Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS.  
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2. Resultaten 

Alle uitkomsten van dit onderzoek zijn weergegeven in de tabellenset De sociale omgeving 

van jeugdzorgjongeren In dit hoofdstuk worden de meest opvallende resultaten belicht.  

2.1 Afbakening onderzoekspopulatie 

Bijna 241 duizend jongeren zijn in 2017 een jeugdzorgtraject begonnen. Ruim 43 procent 

van hen heeft in de periode 2011-2016 geen jeugdzorg ontvangen, ongeveer 4 procent 

bleek niet te koppelen met andere bestanden. De onderzoekspopulatie bestaat uit 95 

duizend jongeren die in 2017 voor het eerst jeugdzorg kregen. Uit figuur 2.1.1 blijkt dat het 

overgrote deel van de jongeren die in 2017 startten met een traject jeugdhulp met verblijf 

al eerder jeugdzorg kregen. 

 

 
 

 

In tabel 2.1.2 is het aantal jongeren per hulpvorm weergegeven. Jongeren die twee 

verschillende hulpvormen kregen, tellen bij beide hulpvormen mee. De referentiegroep 

bestaat uit ruim 2,1 miljoen jongeren die nooit jeugdzorg hebben gehad. 

 
  

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/03/de-sociale-omgeving-van-jeugdzorgjongeren
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/03/de-sociale-omgeving-van-jeugdzorgjongeren
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2.1.2 Onderzoeks- en referentiepopulatie naar geslacht en leeftijd, 2017 

 
 

Net als de referentiegroep bevat de groep jongeren met jeugdbescherming evenveel 

jongens als meisjes. Onder de jongeren die jeugdhulp zonder verblijf kregen, zijn iets meer 

jongens, onder de jongeren met jeugdhulp met verblijf zijn iets meer meisjes. De groep 

jongeren met jeugdreclassering bestaat voor 77 procent uit jongens. 

 

De groepen jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf overlappen in de praktijk, omdat 

ongeveer de helft van de jongeren met jeugdbescherming ook jeugdhulp met verblijf 

ontvangt. 

2.2 Het huishouden van jeugdzorgjongeren 

Vijftien procent van de huishoudens van jongeren zonder jeugdzorg zijn 

eenouderhuishoudens. Van de huishoudens van jongeren voor wie in 2017 een 

jeugdbeschermingsmaatregel is gestart, is 60 procent een eenouderhuishouden. Ook de 

jongeren met andere vormen van jeugdzorg komen vaker uit een eenouderhuishouden 

dan jongeren in de referentiegroep (zie figuur 2.2.1).  

 

De huishoudens van jongeren met jeugdzorg hebben meer kinderen dan de huishoudens 

zonder jeugdzorgjongeren. Ruim een kwart van deze huishoudens heeft drie of meer 

kinderen, in de referentiegroep is dat 13 procent.  

Jeugdzorg 

totaal

Jeugdhulp 

zonder 

verblijf

Jeugdhulp 

met verblijf

Jeugd-

bescherming

Jeugd-

reclassering

Referentie 

populatie

aantal

Jongeren 95 230 91 915 2 615 3 090  860 2 168 495

%

Mannen 53 53 48 50 77 50

Vrouwen 47 47 52 50 23 50

0-3 jaar 15 14 38 43 28

4-7 jaar 29 29 15 22 25

8-11 jaar 29 29 10 18 19

12-17 jaar 27 27 37 17 93 29

18 jaar en ouder 1 1 1 7

Geslacht

Leeftijd 
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De huishoudens met jeugdzorgjongeren behoren vaker tot de groepen met de laagste 

welvaart. Bijna een kwart tot ruim 60 procent van de huishoudens van jongeren met 

jeugdzorg behoort tot de 20 procent huishoudens met de laagste welvaart. In de 

referentiegroep van huishoudens van jongeren zonder jeugdhulp is dit 15 procent. Het feit 

dat jeugdzorgjongeren vaker uit eenouderhuishoudens komen zal hier hoogstwaarschijnlijk 

mee samenhangen. 

2.3 Volwassenen binnen het huishouden 

Ruim de helft van de volwassenen in zowel de referentiegroep als de huishoudens van 

jeugdzorgjongeren is vrouw. Bij de huishoudens van jongeren met jeugdbescherming is dit 

aandeel veel groter, namelijk twee op de drie. 

 

De volwassenen in het huishouden van jongeren met jeugdreclassering hadden in 51 

procent van de gevallen een niet-westerse migratieachtergrond. Dat is een hoger aandeel 

dan in de andere groepen, waar dit varieert van 15 procent (jeugdhulp zonder verblijf) tot 

27 procent (jeugdhulp met verblijf). Daarnaast kregen de volwassenen in het huishouden 

van jongeren met jeugdreclassering vaker op jonge leeftijd kinderen. Bijna drie op de vier 

kregen het eerste kind voor hun 30e verjaardag. In de referentiegroep en de groep 

jeugdhulp zonder verblijf was dit ongeveer de helft.   

 

In vergelijking tot de referentiegroep heeft een veel groter aandeel volwassenen binnen 

het huishouden van de jeugdzorgjongeren een lage opleiding. Dit geldt niet voor de ouders 

van jongeren met jeugdhulp zonder verblijf. Zij lijken in dit opzicht veel meer op de ouders 

in de referentiegroep (zie figuur 2.3.1).  
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Bij 45 procent van de ouders in het huishouden van jongeren met jeugdbescherming is een 

uitkering de belangrijkste bron van inkomsten (zie figuur 2.3.2). Bij de volwassenen in het 

huishouden van jongeren met jeugdhulp met verblijf en van jongeren met 

jeugdreclassering is dit uitkeringsaandeel 35 procent. Dat zijn veel hogere aandelen dan in 

de groep volwassenen in huishoudens van jongeren met jeugdhulp zonder verblijf  (14 

procent) en de referentiegroep (9 procent). 
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Een op de honderd volwassenen in huishoudens van jongeren zonder jeugdzorg is verdacht 

van een misdrijf. Dit is 12 procent bij de volwassenen in huishoudens van jongeren met 

jeugdhulp met verblijf en 21 procent in de groep jongeren met jeugdbescherming. Van de 

volwassenen uit huishoudens van jongeren met jeugdreclassering is 7 procent verdacht 

van een misdrijf. 

In de referentiegroep was 9 procent van de volwassenen geregistreerd als slachtoffer van 

een misdrijf. In de groep jeugdhulp met verblijf was dit 20 procent, in de 

jeugdbescherming 32 procent en in de groep jeugdreclassering 17 procent. 

 

De ouders in de huishoudens van jongeren met jeugdhulp met verblijf en van jongeren met 

jeugdbescherming staan vaker geregistreerd als licht verstandelijk beperkt (6-7 procent 

versus 0 procent in de referentiegroep) en zij maken vaker gebruik van geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ), 13-18 procent versus 4 procent in de referentiegroep. Ook krijgt 

ongeveer een kwart van deze ouders GGZ-medicatie, met name medicijnen tegen 

angststoornissen en antidepressiva. In vergelijking tot de referentiegroep, waarin 6 

procent van de ouders antidepressiva krijgt voorgeschreven, is het aandeel van 

volwassenen in het huishouden van jeugdzorgjongeren dat antidepressiva krijgt hoger, 

ongeacht de hulpvorm. 

 

2.4 Kinderen binnen het huishouden 

De andere kinderen in het huishouden van een jeugdzorgjongere volgen vaker speciaal 

onderwijs en zijn vaker vroegtijdig schoolverlater dan de kinderen in de referentiegroep.  

Ook op het gebied van justitie en veiligheid verschillen zij van de referentiegroep. Zij zijn 

vaker geregistreerd bij HALT, als verdachte en als slachtoffer.  Dit geldt vooral voor de 

kinderen in huishoudens van jongeren met jeugdreclassering. Vermoedelijk wordt dit 

resultaat beïnvloed door het feit dat jongeren met jeugdreclassering ouder zijn dan de 

andere jeugdzorgjongeren. Jeugdreclassering is immers pas mogelijk vanaf 12 jaar.  

 

Vijf procent van de andere kinderen uit de huishoudens van jeugdzorgjongeren krijgt 

ADHD-medicatie voorgeschreven, in de referentiegroep is dit minder dan een half procent. 

 

Ongeveer een kwart van de andere kinderen uit het huishouden van jeugdzorgjongeren 

ontvangt zelf ook jeugdzorg. Van de kinderen in het huishouden van een jongere met 

jeugdhulp met verblijf had 37 procent zelf ook jeugdhulp met verblijf. In huishoudens waar 

jeugdbescherming wordt gegeven betreft dit meestal alle kinderen. Van de kinderen in de 

huishoudens van jongeren met jeugdbescherming kreeg 82 procent ook jeugdbescherming 

(zie figuur 2.4.1). 
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2.5 Juridische ouders buiten het huishouden 

Wanneer een juridische ouder geen deel uitmaakt van het huishouden van de jongere die 

jeugdzorg krijgt, is dit in ruim 85 procent van de gevallen de vader. Bij jongeren met 

jeugdreclassering is dit 80 procent.  

Het onderwijsniveau van de ouders van jeugdzorgjongeren buiten het huishouden is 

gemiddeld lager dan dat van de ouders buiten het huishouden in de referentiegroep. 

Ongeveer een kwart van de ouders in de referentiegroep is laagopgeleid. Van de ouders 

van jongeren met jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering heeft 

ongeveer de helft een lage opleiding (zie figuur 2.5.1). 
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De ouders buiten het huishouden van jongeren met jeugdhulp met verblijf, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben ook minder vaak inkomsten uit arbeid en 

ontvangen vaker een uitkering (zie figuur 2.5.2). Wanneer mensen een achterstand 

oplopen in het betalen van hun zorgverzekeringspremie, kan dat worden gezien als 

indicatie van schulden. Negen op de honderd ouders uit de referentiegroep staan 

geregistreerd als Zvw-wanbetaler. Van de ouders buiten het huishouden van jongeren met 

jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming is dit meer dan 20 procent. 
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Een derde van de ouders buiten het huishouden van jongeren met jeugdbescherming is 

geregistreerd als verdachte van een misdrijf. In de referentiegroep is dit 7 procent. Ook 

ouders van jongeren met jeugdhulp met verblijf zijn met 24 procent vaker verdacht 

geweest van een misdrijf dan de referentiegroep. De ouders uit de groepen die vaker 

verdacht zijn van een misdrijf zijn ook vaker slachtoffer geweest van een misdrijf. Dat geldt 

voor 27 procent van de ouders met een jongere in jeugdbescherming en 18 procent van 

ouders van jongeren met jeugdhulp met verblijf. In de referentiegroep was 13 procent 

slachtoffer van een misdrijf. 

 

Zes procent van de ouders buiten het huishouden van jongeren met jeugdhulp met verblijf 

staat geregistreerd als licht verstandelijk beperkt. Dit geldt voor 5 procent van de ouders 

van jongeren met jeugdbescherming. In de referentiegroep en in beide andere vormen van 

jeugdzorg is dit 1 procent. 

Ouders buiten het huishouden van jongeren met jeugdhulp zonder verblijf en 

jeugdreclassering verschillen niet veel van de referentiegroep zonder jeugdzorg in het 

gebruik van gezondheidszorg. Ouders buiten het huishouden van jongeren met jeugdhulp 

met verblijf en jeugdbescherming doen vaker een beroep op de Wmo 2015 en maken 

vaker gebruik van de GGZ. Ouders buiten het huishouden van jongeren met 

jeugdbescherming en jeugdreclassering krijgen vaker antidepressiva voorgeschreven. 
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3. Conclusie 

In dit onderzoek zijn kenmerken van ouders en huishoudleden van jongeren met jeugdzorg 

vergeleken met die van jongeren zonder jeugdzorg. Dit leverde enkele opvallende 

verschillen op tussen beide groepen. 

 

Jongeren met jeugdzorg komen vaker uit eenoudergezinnen. Dit sluit aan bij de 

bevindingen van eerder CBS-onderzoek3 in de gemeente Heerlen waarbij de afwezigheid 

van de vader als belangrijkste voorspeller voor jeugdhulp werd gevonden.  

 

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de omgeving van jongeren die jeugdhulp 

zonder verblijf kregen, het meest lijkt op die van jongeren zonder jeugdhulp. Het 

opmerkelijkste verschil is dat zowel de volwassenen binnen het huishouden van deze 

jongeren als hun ouders buiten het huishouden meer antidepressiva krijgen. Het is niet 

bekend in welke mate dit samenhangt met de jeugdhulp van hun kind. 

 

De omgeving van jongeren die in 2017 voor het eerst jeugdhulp met verblijf kregen 

verschilt van de referentiegroep zonder jeugdzorg in de zin dat hun ouders vaker een 

lagere opleiding hebben en een lager inkomen. Ook zijn ze vaker geregistreerd als 

verdachte en als slachtoffer van een misdrijf. Daarnaast staan ze vaker geregistreerd als 

licht verstandelijke beperkt en maken ze vaker gebruik van Wmo-zorg en de GGZ. De 

andere kinderen in het huishouden krijgen vaker ook zelf jeugdzorg. 

 

De huishoudens van jongeren met jeugdbescherming verschillen van andere huishoudens 

omdat een rechter heeft bepaald dat de ouders onvoldoende in staat zijn om de ouderlijke 

macht over hun kinderen uit te voeren. Deze huishoudens behoren relatief vaak tot de 

lagere welvaartsgroepen. De ouders zijn vaker verdacht van een misdrijf, staan vaker 

geregistreerd als licht verstandelijk beperkt en maken vaker gebruik van Wmo-zorg en van 

de GGZ. 

 

Jongeren die voor het eerst jeugdreclassering krijgen zijn over het algemeen ouder dan de 

andere jeugdzorgjongeren en hebben vaker een ouder met een niet-westerse 

migratieachtergrond. De andere kinderen in hun huishouden zijn vaker geregistreerd bij 

bureau HALT en zijn vaker als verdachte van een misdrijf geregistreerd. Hun ouders zijn in 

vergelijking met de referentiegroep weliswaar ook vaker als verdachte geregistreerd, maar 

veel minder vaak dan de ouders van jongeren met jeugdhulp met verblijf of 

jeugdbescherming. 

 

 

 

 
3 Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/28/instroom-naar-jeugdhulp-in-de-

gemeente-heerlen-2015 
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Begrippenlijst 

Jeugdhulp  

Conform artikel 1.1 van de Jeugdwet is jeugdhulp:  

1°. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jongeren en hun ouders 

bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen 

van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of 

een verstandelijke beperking van de jeugdige, of opvoedingsproblemen van ouders;  

2°. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het 

zelfstandig functioneren van jongeren met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 

beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de 

leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en  

3°. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de 

persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij 

jongeren met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische 

of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet 

hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor 

jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht;  

 

Als een jeugdhulpaanbieder een jeugdige (anonieme) adviezen of consulten biedt, ook al is 

dat voorafgaande aan de start van jeugdhulp, dan geldt dit niet als jeugdhulp waarover 

gegevens verstrekt moeten worden aan het CBS. Dit geldt tevens voor het verstrekken van 

folders en overige vormen van informatie. 

 

De volgende vormen van jeugdhulp worden onderscheiden: 

 

Jeugdhulp zonder verblijf 

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp 

en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, 

een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De 

jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. In 

ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en oma slaapt of bij iemand anders, 

echter dit is dan niet formeel zo geregeld. 

 

Jeugdhulp met verblijf 

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp 

en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, 

een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De 

jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen 

gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van 

een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de 

week, vallen onder jeugdhulp met verblijf. 

 

Jeugdbescherming 

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de 

kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en 
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ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder 

voogdij geplaatst. 

  

Jeugdreclassering 

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 

jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn 

geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader 

of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe 

aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan 

het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot 

en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een 

jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. 

Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. 

Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het 

vrijwillige kader worden opgestart. 

 

Huishouden 

Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-

bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. 

 

Sociaaleconomische categorie 

Classificatie van een persoon naar sociaaleconomische categorie op basis van 

inkomstenbronnen in een jaar. De bron met de hoogste inkomsten is bepalend. Deze 

categorie is vastgesteld op 1 januari 2017 en zo nodig aangevuld met de categorie in de 

meest recente maand in 2016. 

 

Onderwijsniveau 

Dit betreft het hoogst behaalde onderwijsniveau van de persoon, uitgesplitst naar 3 

categorieën: laag: basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de 

entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1); middelbaar: bovenbouw van 

havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- 

en specialistenopleidingen (mbo4); hoog: hbo of wo 
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Verklaring van tekens 
 

Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim 

* Voorlopig cijfer 

** Nader voorlopige cijfer 

2017–2018 2017 tot en met 2018 

2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2018 

2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018 

2013/’14–2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18 

 

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt 

met de som van de getallen. 
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