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Beschikbare bestanden: 

Dit documentatierapport betreft het bestand 

201208JongerenInKwetsbarePositieRMCAMR14.sav. Het bestand is te vinden op  

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/50/jongeren-in-een-kwetsbare-positie-2014-15 

 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Het databestand is samengesteld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschappen (OCW). 

 Het databestand is samengesteld op basis van een door DUO aangeleverde populatie 

en bevat informatie die direct afkomstig is van DUO. 

 In paragraaf 2 en 3 worden de gebruikte bronbestanden en alle variabelen in het bestand 

kort toegelicht.  

 Het bestand is geaggregeerd naar kwetsbare groep en regio. 

 De persoonskenmerken zijn vastgesteld op peilmoment 1 oktober 2015. De overige 

kenmerken zijn vastgesteld op (oktober) 2016, 2017 en 2018.  

 Het bestand betreft een cohort dat nog voor een langere periode gevolgd kan worden. 

Informatie over nieuwe peilmomenten kan op een later moment toegevoegd worden 

aan dit bestand. 

 Aantallen in dit bestand zijn afgerond op 10-tallen. Percentages worden alleen gegeven 

bij groepen van 10 of meer. 

 Er is ook een bestand beschikbaar over het cohort 2010/‘11. Dat is hier te vinden. 

 Aanvullend op deze dataset is een tabellenset beschikbaar met een uitgebreide 

technische toelichting. De tabellenset bevat informatie op landelijk niveau. Daarnaast 

zijn in de tabellenset gegevens over controlegroepen opgenomen. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/50/jongeren-in-een-kwetsbare-positie-2014-15
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/11/jongeren-in-een-kwetsbare-positie-2014-15.
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/50/jongeren-in-een-kwetsbare-positie-2014-15
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1. Inleiding 

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een bestand samengesteld over jongeren in een 

kwetsbare positie. 

Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“201208JongerenInKwetsbarePositieRMCAMR14.sav”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de samenstelling van het databestand zoals de 

populatieafbakening. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale 

variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen het databestand zoals de populatieafbakening.  

Recordbeschrijving 

Een record in het databestand bevat informatie over een kwetsbare groep in een regio. 

Iedere combinatie van kwetsbare groep en regio heeft per bestand één record. Ieder record 

bevat variabelen over de peilmomenten (oktober) 2016, 2017 en 2018 en 

persoonskenmerken (zoals leeftijd) met peilmoment oktober 2015. Ook totalen zijn in het 

bestand meegenomen. Zowel de totalen per kwetsbare groep als per regio. 

Populatieafbakening 

De onderzoekspopulatie bestaat uit jongeren die in 2014/’15 een opleiding volgden in het 

praktijkonderwijs (pro), voortgezet speciaal onderwijs (vso) of vmbo-basisberoepsgericht 

(vmbo-b) en die een jaar later de overstap hebben gemaakt naar een mbo-entreeopleiding, 

mbo-2 of die het onderwijs verlaten hebben. Daarbij behoren alleen jongeren tot de 

populatie die op 30 september 2015 12 tot 23 jaar oud zijn en die geen startkwalificatie 

hebben (behaald) in 2014/’15. 

Een bestand met de groep kwetsbare jongeren is geleverd door Dienst Uitvoering onderwijs 

(DUO). Door het CBS is aan deze populatie informatie aangekoppeld over 

persoonskenmerken en andere kenmerken op peilmoment. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Hoofdstuk 3 beschrijft de opbouw van het databestand en geeft daarnaast een toelichting 

op de variabelen. 

 

Bestandsopbouw van het databestand 

201208JongerenInKwetsbarePositieRMCAMR14.sav 

 

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

 Variabele naam Variabele label 

1 RMCregio RMC regio  

2 AMregio Arbeidsmarktregio 

3 KwetsbareGroep Groep 1 t/m 13 

4 N Totaal aantal kwetsbare jongeren 

5 Leeftijd_2015_tm17 Aantal jongeren met leeftijd in 2015 max 17 jaar 

6 Leeftijd_2015_tm17_perc Percentage jongeren met leeftijd in 2015 max 17 

jaar 

7 Leeftijd_2015_18tm22 Aantal jongeren met leeftijd in 2015 van 18 t/m 

22 jaar 

8 Leeftijd_2015_18tm22_perc Percentage jongeren met leeftijd in 2015 van 18 

t/m 22 jaar 

9 NederlAchtergr Aantal jongeren met een Nederlandse 

achtergrond 

10 NederlAchtergr_perc Percentage jongeren met een Nederlandse 

achtergrond 

11 WesterseMigrAchtergr Aantal jongeren met een Westerse 

migratieachtergrond 

12 WesterseMigrAchtergr_perc Percentage jongeren met een Westerse 

migratieachtergrond 

13 NietWestMigrAchtergr Aantal jongeren met een niet-Westerse 

migratieachtergrond 

14 NietWestMigrAchtergr_perc Percentage jongeren met een niet-Westerse 

migratieachtergrond 

15 MigrAchtergr_onbekend Aantal jongeren met onbekende 

migratieachtergrond 
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16 MigrAchtergr_onbekend_perc Percentage jongeren met onbekende 

migratieachtergrond 

17 Man Aantal mannen 

18 Man_perc Percentage mannen 

19 Vrouw Aantal vrouwen 

20 Vrouw_perc Percentage vrouwen 

21 InBeeldOnderwijs_2016 Aantal jongeren dat onderwijs volgt in 2016 okt 

22 InBeeldOnderwijs_2016_perc Percentage jongeren dat onderwijs volgt in 2016 

okt 

23 InBeeldWerk_2016 Aantal jongeren dat werkt van de groep die geen 

onderwijs volgt in 2016 okt 

24 InBeeldWerk_2016_perc Percentage jongeren dat werkt van de groep die 

geen onderwijs volgt in 2016 okt 

25 InBeeldUitkering_2016 Aantal jongeren met een uitkering van de groep 

die geen onderwijs volgt en niet werkt in 2016 okt 

26 InBeeldUitkering_2016_perc Percentage jongeren met een uitkering van de 

groep die geen onderwijs volgt en niet werkt in 

2016 okt 

27 InBeeldZorg_2016 Aantal jongeren dat zorg ontvangt van de groep 

die geen onderwijs volgt, niet werkt en geen 

uitkering heeft in 2016 okt 

28 InBeeldZorg_2016_perc Percentage jongeren dat zorg ontvangt van de 

groep die geen onderwijs volgt, niet werkt en 

geen uitkering heeft in 2016 okt 

29 InBeeldPolitie_2016 Aantal jongeren dat als slachtoffer of verdachte 

van een misdrijf geregistreerd staat van de groep 

die geen onderwijs volgt, niet werkt, geen 

uitkering heeft en geen zorg ontvangt in 2016 okt 

30 InBeeldPolitie_2016_perc Percentage jongeren dat als slachtoffer of 

verdachte van een misdrijf geregistreerd staat van 

de groep die geen onderwijs volgt, niet werkt, 

geen uitkering heeft en geen zorg ontvangt in 

2016 okt 

31 InBeeld_2016 Aantal jongeren dat onderwijs volgt of werkt of 

een uitkering heeft of zorg ontvangt of als 

slachtoffer of verdachte van een misdrijf 

geregistreerd staat in 2016 okt 
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32 InBeeld_2016_perc Percentage jongeren dat onderwijs volgt of werkt 

of een uitkering heeft of zorg ontvangt of als 

slachtoffer of verdachte van een misdrijf 

geregistreerd staat in 2016 okt  

33 Werk2016 Aantal jongeren dat werkt in oktober 2016 

34 Werk2016_perc Percentage jongeren dat werkt in oktober 2016 

35 Uitkering2016 Aantal jongeren met een uitkering in oktober 

2016 

36 Uitkering2016_perc Percentage jongeren met een uitkering in oktober 

2016 

37 Zorg2016 Aantal jongeren dat zorg ontvangt in oktober 

2016 

38 Zorg2016 Percentage jongeren dat zorg ontvangt in oktober 

2016 

39 Politie2016 Aantal jongeren dat als slachtoffer of verdachte 

van een misdrijf geregistreerd staat in het jaar 

2016 

40 Politie2016_perc Percentage jongeren dat als slachtoffer of 

verdachte van een misdrijf geregistreerd staat in 

het jaar 2016 

41 InBeeldOnderwijs_2017 Aantal jongeren dat onderwijs volgt in 2017 okt 

42 InBeeldOnderwijs_2017_perc Percentage jongeren dat onderwijs volgt in 2017 

okt 

43 InBeeldWerk_2017 Aantal jongeren dat werkt van de groep die geen 

onderwijs volgt in 2017 okt 

44 InBeeldWerk_2017_perc Percentage jongeren dat werkt van de groep die 

geen onderwijs volgt in 2017 okt 

45 InBeeldUitkering_2017 Aantal jongeren met een uitkering van de groep 

die geen onderwijs volgt en niet werkt in 2017 okt 

46 InBeeldUitkering_2017_perc Percentage jongeren met een uitkering van de 

groep die geen onderwijs volgt en niet werkt in 

2017 okt 

47 InBeeldZorg_2017 Aantal jongeren dat zorg ontvangt van de groep 

die geen onderwijs volgt, niet werkt en geen 

uitkering heeft in 2017 okt 
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48 InBeeldZorg_2017_perc Percentage jongeren dat zorg ontvangt van de 

groep die geen onderwijs volgt, niet werkt en 

geen uitkering heeft in 2017 okt 

49 InBeeldPolitie_2017 Aantal jongeren dat als slachtoffer of verdachte 

van een misdrijf geregistreerd staat van de groep 

die geen onderwijs volgt, niet werkt en geen 

uitkering heeft in 2017 okt 

50 InBeeldPolitie_2017_perc Percentage jongeren dat als slachtoffer of 

verdachte van een misdrijf geregistreerd staat van 

de groep die geen onderwijs volgt, niet werkt en 

geen uitkering heeft in 2017 okt 

51 InBeeld_2017 Aantal jongeren dat onderwijs volgt of werkt of 

een uitkering heeft of als slachtoffer of verdachte 

van een misdrijf geregistreerd staat in 2017 okt 

52 InBeeld_2017_perc Percentage jongeren dat onderwijs volgt of werkt 

of een uitkering heeft of als slachtoffer of 

verdachte van een misdrijf geregistreerd staat in 

2017 okt 

53 Werk2017 Aantal jongeren dat werkt in oktober 2017 

54 Werk2017_perc Percentage jongeren dat werkt in oktober 2017 

55 Uitkering2017 Aantal jongeren met een uitkering in oktober 

2017 

56 Uitkering2017_perc Percentage jongeren met een uitkering in oktober 

2017 

57 Zorg2017 Aantal jongeren dat zorg ontvangt in oktober 

2017 

58 Zorg2017 Percentage jongeren dat zorg ontvangt in oktober 

2017 

59 Politie2017 Aantal jongeren dat als slachtoffer of verdachte 

van een misdrijf geregistreerd staat in het jaar 

2017 

60 Politie2017_perc Percentage jongeren dat als slachtoffer of 

verdachte van een misdrijf geregistreerd staat in 

het jaar 2017 

61 InBeeldOnderwijs_2018 Aantal jongeren dat onderwijs volgt in 2018 okt 

62 InBeeldOnderwijs_2018_perc Percentage jongeren dat onderwijs volgt in 2018 

okt 
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63 InBeeldWerk_2018 Aantal jongeren dat werkt van de groep die geen 

onderwijs volgt in 2018 okt 

64 InBeeldWerk_2018_perc Percentage jongeren dat werkt van de groep die 

geen onderwijs volgt in 2018 okt 

65 InBeeldUitkering_2018 Aantal jongeren met een uitkering van de groep 

die geen onderwijs volgt en niet werkt in 2018 okt 

66 InBeeldUitkering_2018_perc Percentage jongeren met een uitkering van de 

groep die geen onderwijs volgt en niet werkt in 

2018 okt 

67 InBeeldPolitie_2018 Aantal jongeren dat als slachtoffer of verdachte 

van een misdrijf geregistreerd staat van de groep 

die geen onderwijs volgt, niet werkt en geen 

uitkering heeft in 2018 okt 

68 InBeeldPolitie_2018_perc Percentage jongeren dat als slachtoffer of 

verdachte van een misdrijf geregistreerd staat van 

de groep die geen onderwijs volgt, niet werkt en 

geen uitkering heeft in 2018 okt 

69 InBeeld_2018 Aantal jongeren dat onderwijs volgt of werkt of 

een uitkering heeft of als slachtoffer of verdachte 

van een misdrijf geregistreerd staat in 2018 okt 

70 InBeeld_2018_perc Percentage jongeren dat onderwijs volgt of werkt 

of een uitkering heeft of als slachtoffer of 

verdachte van een misdrijf geregistreerd staat in 

2018 okt 

71 Werk2018 Aantal jongeren dat werkt in oktober 2018 

72 Werk2018_perc Percentage jongeren dat werkt in oktober 2018 

73 Uitkering2018 Aantal jongeren met een uitkering in oktober 

2018 

74 Uitkering2018_perc Percentage jongeren met een uitkering in oktober 

2018 

75 Politie2018 Aantal jongeren dat als slachtoffer of verdachte 

van een misdrijf geregistreerd staat in het jaar 

2018 

76 Politie2018_perc Percentage jongeren dat als slachtoffer of 

verdachte van een misdrijf geregistreerd staat in 

het jaar 2018 
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Toelichting op de variabelen 

 

1 RMCregio 

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt-regio-indeling (RMC-regio) uit 2018. De toedeling 

van de personen naar regio is gedaan op basis van het woonadres op 1 oktober 2015. Voor 

een klein deel is geen geldig woonadres gevonden in de Basisregistratie Personen (BRP).  

 

RMC-

code  

RMC-naam 

01 Oost-Groningen 

02 Noord-Groningen-Eemsmond 

03 Centraal en Westelijk Groningen 

04 Friesland Noord 

05 Zuid-West Friesland 

06 Friesland-Oost (‘de Friese Wouden’) 

07 Noord- en Midden Drenthe 

08 Zuid-Oost Drenthe 

09 Zuid-West Drenthe 

10 IJssel-Vecht 

11 Stedendriehoek 

12 Twente 

13 Achterhoek 

14 Arnhem/Nijmegen 

16 Eem en Vallei 

17 Noordwest-Veluwe 

18 Flevoland 

19 Utrecht 

20 Gooi en Vechtstreek 

21 Agglomeratie Amsterdam 

22 West-Friesland 

23 Kop van Noord-Holland 
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24 Noord-Kennemerland 

25 West-Kennemerland 

26 Zuid-Holland-Noord 

27 Zuid-Holland-Oost 

28 Haaglanden/Westland 

29 Rijnmond 

30 Zuid-Holland-Zuid 

31 Oosterschelde Regio 

32 Walcheren 

33 Zeeuws-Vlaanderen 

34 West-Brabant 

35 Midden-Brabant 

36 Noord-Oost-Brabant 

37 Zuidoost-Brabant 

38 Gewest Limburg-Noord 

39 Gewest Zuid-Limburg 

99 Onbekend 

Totaal Totaal 

 

2 AMregio 

Arbeidsmarktregio (AMR) indeling uit 2018. De toedeling van de personen naar regio is 

gedaan op basis van het woonadres op 1 oktober 2015. Voor een klein deel is geen geldig 

woonadres gevonden in de Basisregistratie Personen (BRP). 

 

AMR-

code  

AMR-naam 

01 Groningen 

02 Friesland 

03 Drenthe 

05 Twente 

06 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 

07 Midden-Gelderland 

08 Rijk van Nijmegen 

09 Achterhoek 
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10 Rivierenland 

11 Flevoland 

12 Gooi en Vechtstreek 

13 Midden-Utrecht 

14 Amersfoort 

15 Noord-Holland Noord 

17 Zaanstreek/Waterland 

18 Groot Amsterdam 

19 Holland Rijnland 

20 Midden-Holland 

21 Haaglanden 

22 Rijnmond 

23 Drechtsteden 

24 Zeeland 

25 West-Brabant 

26 Midden-Brabant 

27 Noordoost-Brabant 

28 Zuidoost-Brabant 

29 Noord-Limburg 

30 Zuid-Limburg 

32 Helmond-De Peel 

33 Midden-Limburg 

34 Zuid-Holland Centraal 

35 Gorinchem 

36 Regio Zwolle 

37 Zuid-Kennemerland en IJmond 

38 FoodValley  

99 Niet in te delen 

Totaal Totaal 

 

3 KwetsbareGroep 

De kwetsbare groep waartoe de jongeren behoorde. De volgende groepen zijn 

onderscheiden 
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nr Kwetsbare groep 

01 Pro uit onderwijs 

02 Pro naar mbo-entreeopleiding 

03 Pro naar mbo-2 

04 Vso dagbesteding uit onderwijs 

05 Vso arbeidsmarkt uit onderwijs 

06 Vso arbeidsmarkt naar mbo-entreeopleiding 

07 Vso arbeidsmarkt naar mbo-2 

08 Vso vervolgonderwijs uit onderwijs 

09 Vso vervolgonderwijs naar mbo-entreeopleiding 

10 Vso vervolgonderwijs naar mbo-2 

11 Vmbo-b uit onderwijs 

12 Vmbo-b naar mbo-entreeopleiding 

13 Vmbo-b naar mbo-2 

totaal totaal 

 

4 N 

Totaal aantal kwetsbare jongeren in de betreffende groep en regio (afgerond). 

 

5 Leeftijd_2015_tm17 

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio met leeftijd op 1 oktober 2015 van 

maximaal 17 jaar. De leeftijd is bepaald aan de hand van de Basisregistratie Personen 

(BRP). Voor de gevallen waarin de leeftijd onbekend was, is gebruik gemaakt van 

informatie van DUO. 

 

6 Leeftijd_2015_tm17_perc 

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio met leeftijd op 1 oktober 2015 van 

maximaal 17 jaar t.o.v. het totaal aantal jongeren in de betreffende groep en regio. 

 

7 Leeftijd_2015_18tm22 

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio met leeftijd op 1 oktober 2015 van 18 tot 

en met 22 jaar oud. De leeftijd is bepaald aan de hand van de Basisregistratie Personen 

(BRP). Voor de gevallen waarin de leeftijd onbekend was, is gebruik gemaakt van 

informatie van DUO. 
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8 Leeftijd_2015_18tm22_perc 

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio met leeftijd op 1 oktober 2015 van 

18 tot en met 22 jaar oud t.o.v. het totaal aantal jongeren in de betreffende groep en regio. 

 

9 NederlAchtergr 

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio met een Nederlandse achtergrond. De 

migratieachtergrond is bepaald aan de hand van de Basisregistratie Personen (BRP). Voor 

de gevallen waarin de migratieachtergrond onbekend was, is gebruik gemaakt van 

informatie van DUO. Van een deel van de jongeren is de migratieachtergrond dan alsnog 

onbekend. 

 

10 NederlAchtergr_perc 

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio met een Nederlandse achtergrond 

t.o.v. het totaal aantal jongeren in de betreffende groep en regio.  

 

11 WesterseMigrAchtergr 

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio met een westerse migratieachtergrond. De 

migratieachtergrond is bepaald aan de hand van de Basisregistratie Personen (BRP). Voor 

de gevallen waarin de migratieachtergrond onbekend was, is gebruik gemaakt van 

informatie van DUO. Van een deel van de jongeren is de migratieachtergrond dan alsnog 

onbekend. 

 

12 WesterseMigrAchtergr_perc 

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio met een westerse migratieachtergrond 

t.o.v. het totaal aantal jongeren in de betreffende groep en regio.  

 

13 NietWestMigrAchtergr 

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio met een niet-westerse 

migratieachtergrond. De migratieachtergrond is bepaald aan de hand van de 

Basisregistratie Personen (BRP). Voor de gevallen waarin de migratieachtergrond 

onbekend was, is gebruik gemaakt van informatie van DUO. Van een deel van de jongeren 

is de migratieachtergrond dan alsnog onbekend. 

 

14 NietWestMigrAchtergr_perc 

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio met een niet-westerse 

migratieachtergrond t.o.v. het totaal aantal jongeren in de betreffende groep en regio.  
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15 MigrAchtergr_onbekend 

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio waarvan de migratieachtergrond niet 

bekend is in de BRP of bij DUO. 

 

16 MigrAchtergr_onbekend_perc 

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio waarvan de migratieachtergrond niet 

bekend is t.o.v. het totaal aantal jongeren in de betreffende groep en regio. 

 

17 Man  

Aantal mannen in de betreffende groep en regio. Het geslacht is bepaald aan de hand van 

de Basisregistratie Personen (BRP). Voor de gevallen waarin het geslacht onbekend was, 

is gebruik gemaakt van informatie van DUO. 

 

18 Man_perc 

Percentage mannen in de betreffende groep en regio t.o.v. het totaal aantal jongeren in de 

betreffende groep en regio. 

 

19 Vrouw  

Aantal vrouwen in de betreffende groep en regio. Het geslacht is bepaald aan de hand van 

de basisregistratie personen (BRP). Voor de gevallen waarin het geslacht onbekend was, is 

gebruik gemaakt van informatie van DUO. 

 

20 Vrouw_perc  

Percentage vrouwen in de betreffende groep en regio t.o.v. het totaal aantal jongeren in de 

betreffende groep en regio. 

 

21/41/61 InBeeldOnderwijs_jjjj  

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio dat ingeschreven staat in het onderwijs op 

1 oktober jjjj (Bron: DUO). 

 

22/42/62 InBeeldOnderwijs_jjjj_perc  

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio dat ingeschreven staat in het 

onderwijs op 1 oktober jjjj t.o.v. van het totaal aantal jongeren in de betreffende groep en 

regio. 
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23/43/63 InBeeldWerk_jjjj 

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio dat werkt of heeft gewerkt als werknemer 

in oktober jjjj van de groep die niet ingeschreven staat in het onderwijs op 1 oktober jjjj. 

 

24/44/64 InBeeldWerk_jjjj_perc 

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio dat werkt als werknemer in oktober 

jjjj van de groep die niet ingeschreven staat in het onderwijs op 1 oktober jjjj t.o.v. het 

totaal aantal jongeren in de betreffende groep en regio. 

 

25/45/65 InBeeldUitkering_jjjj 

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio met een uitkering in oktober jjjj van de 

groep die op dat moment geen onderwijs volgt en niet werkt. 

 

26/46/66 InBeeldUitkering_jjjj_perc 

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio met een uitkering in oktober jjjj van 

de groep die op dat moment geen onderwijs volgt en niet werkt t.o.v. het totaal aantal 

jongeren in de betreffende groep en regio. 

 

27/47 InBeeldZorg_jjjj 

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio dat in kalenderjaar jjjj jeugdzorg 

(jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering) ontving of zorgkosten gemaakt heeft 

in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) van de groep die in oktober jjjj geen onderwijs 

volgt, niet werkt en geen uitkering heeft. 

Voor verslagjaar 2018 zijn de bestanden over zorgkosten nog niet beschikbaar. Hierdoor 

kunnen geen cijfers over zorg worden samengesteld over deze periode. 

 

28/48 InBeeldZorg_jjjj_perc 

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio dat in kalenderjaar jjjj jeugdzorg 

(jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering) ontving of zorgkosten gemaakt heeft 

in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) van de groep die in oktober jjjj geen onderwijs 

volgt, niet werkt en geen uitkering heeft t.o.v. het totaal aantal jongeren in de betreffende 

groep en regio.  

 

29/49/67 InBeeldPolitie_jjjj  

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio dat bij de Nationale Politie geregistreerd 

staat als verdachte of slachtoffer in het jaar jjjj van de groep die in oktober jjjj geen 
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onderwijs volgt, niet werkt, geen uitkering heeft en (voor 2016 en 2017) geen zorg ontving. 

Slachtoffers van vermogensmisdrijven zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

30/50/68 InBeeldPolitie_jjjj_perc 

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio dat bij de Nationale Politie 

geregistreerd staat als verdachte of slachtoffer in het jaar jjjj van de groep die in oktober 

jjjj geen onderwijs volgt, niet werkt, geen uitkering heeft en (voor 2016 en 2017) geen zorg 

ontving t.o.v. het totaal aantal jongeren in de betreffende groep en regio. Slachtoffers van 

vermogensmisdrijven zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

31/51 InBeeld_jjjj 

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio dat onderwijs volgt of werkt of een 

uitkering heeft of zorg ontvangt of geregistreerd is bij de Nationale Politie als slachtoffer 

of verdachte in (oktober) jjjj. 

 

32/52 InBeeld _2016_perc  

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio dat onderwijs volgt of werkt of een 

uitkering heeft of zorg ontvangt of geregistreerd is bij de Nationale Politie als slachtoffer 

of verdachte in (oktober) jjjj t.o.v. het totaal aantal jongeren in de betreffende groep en 

regio. 

 

33/53/71 Werkjjjj 

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio dat werkt als werknemer in oktober jjjj. 

Ook de mensen die zowel werken als in het onderwijs ingeschreven zijn, tellen mee in deze 

variabele. 

 

34/54/72 Werkjjjj_perc 

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio dat werkt als werknemer in oktober 

jjjj t.o.v. het totaal aantal jongeren in de betreffende groep en regio. 

 

35/55/73 Uitkeringjjjj  

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio met een uitkering in oktober jjjj, 

onafhankelijk van of zij in het onderwijs staan ingeschreven en of zij werk hadden in deze 

maand. 

 

36/56/74 Uitkeringjjjj_perc 



20                                                                                                                  Team Onderwijs, December 2020 

 

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio met een uitkering in oktober jjjj 

jongeren t.o.v. het totaal aantal jongeren in de betreffende groep en regio. 

37/57 Zorgjjjj 

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio dat in kalenderjaar jjjj jeugdzorg 

(jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering) ontving of zorgkosten gemaakt heeft 

in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hierbij is niet gekeken naar of iemand stond 

ingeschreven in het onderwijs, werk had of een uitkering had. 

Voor verslagjaar 2018 zijn de bestanden over zorgkosten nog niet beschikbaar. Hierdoor 

kunnen geen cijfers over zorg worden samengesteld over deze periode. 

 

38/58 Zorgjjjj_perc 

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio dat in kalenderjaar jjjj jeugdzorg 

(jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering) ontving of zorgkosten gemaakt heeft 

in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) t.o.v. het totaal aantal jongeren in de betreffende 

groep en regio.  

 

39/59/75 Politiejjjj 

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio dat geregistreerd is als verdachte of 

slachtoffer van een misdrijf in jjjj. Slachtoffers van vermogensmisdrijven worden buiten 

beschouwing gelaten. Hierbij is niet gekeken naar of iemand stond ingeschreven in het 

onderwijs, werk of een uitkering had (voor verslagjaar 2016 en 2017) zorg ontving. 

 

40/60/76 Politiejjjj_perc  

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio dat geregistreerd is als verdachte of 

slachtoffer van een misdrijf in jjjj t.o.v. het totaal aantal jongeren in de betreffende groep 

en regio. Slachtoffers van vermogensmisdrijven worden buiten beschouwing gelaten. 

 

69 InBeeld_2018 

Aantal jongeren in de betreffende groep en regio dat onderwijs volgt of werkt of een 

uitkering heeft of geregistreerd is bij de Nationale Politie als slachtoffer of verdachte in 

(oktober) 2018. 

 

70 InBeeld_2018_perc  

Percentage jongeren in de betreffende groep en regio dat onderwijs volgt of werkt of een 

uitkering heeft of geregistreerd is bij de Nationale Politie als slachtoffer of verdachte in  

2018 t.o.v. het totaal aantal jongeren in de betreffende groep en regio. 

 


