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1 Inleiding

In de laatste jaren is het belang van informatiesystemen om beleid te kunnen onder-
steunen en evalueren, sterk toegenomen. In de jaren negentig zijn diverse regelingen 
in werking getreden die aansturen op resultaatgericht beleid dat regelmatig geëva-
lueerd dient te worden. Gecontroleerd moet worden of de doelen en afspraken die 
zijn gemaakt in het beleid uiteindelijk ook gerealiseerd zijn op de beoogde manier 
(vbtb 2002). De monitor, oftewel een standaardsysteem van periodiek beschikbare 
(prestatie)gegevens (ministerie van Financiën 2002: 15), speelt daarbij een belang-
rijke rol. Het is een belangrijk signaleringsinstrument ter ondersteuning van het 
beleid.

In 1998 is de landelijke jeugdmonitor van start gegaan voor een periode van vier jaar. 
Met de publicatie van de Rapportage Jeugd 2002 is deze periode beëindigd. In overleg 
met de Commissie Jeugdonderzoek (cjo) is afgesproken dat het scp nader bestu-
deert in welke richting de landelijke jeugdmonitor zich zou moeten ontwikkelen, wil 
zij in de toekomst een structurele bijdrage (blijven) leveren aan de onderbouwing en 
verantwoording van de gemaakte keuzes in het jeugdbeleid. Gevraagd is om:
1 de contouren van (varianten van) deze brede jeugdmonitor te schetsen;
2 aan te geven hoe deze gerealiseerd zou kunnen worden en tegen welke kosten;
3 inzicht te geven in het model van (modulaire) dataverzameling, waaronder de 

aansluiting bij lokale en andere integrale monitors en de relatie met brancherap-
porten en de noodzaak van longitudinale gegevensverzameling;

4 een voorstel te doen voor de frequentie en de wijze van rapporteren.

In deze notitie wordt een voorstel voor de toekomstige ontwikkeling van de jeugd-
monitor gedaan. Alvorens hierop in te gaan, wordt kort besproken welk doel de lan-
delijke jeugdmonitor in beginsel heeft meegekregen en welke wensen en behoeften 
de commissie Jeugdonderzoek op dit moment heeft ten aanzien van de jeugdmoni-
tor (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt de toekomstige invulling van de jeugdmonitor 
beschreven. In hoofdstuk 3 worden de doelen van het jeugdbeleid nader toegelicht. 
Dit omdat de landelijke jeugdmonitor bedoeld is ter ondersteuning van het jeugd-
beleid. Aansluitend komt in hoofdstuk 4 de eerste vraag naar de contouren van de 
jeugdmonitor van de commissie Jeugdonderzoek aan de orde. Er wordt een voorstel 
gedaan voor de toekomstige invulling van de landelijke jeugdmonitor. In hoofdstuk 
5 staat vervolgens de vraag centraal welke informatie over de jeugd op dit moment 
beschikbaar is en welke informatielacunes er zijn; dit in aansluiting op de derde 
vraag naar een model van (modulaire) dataverzameling. Hoofdstuk 6 richt zich tot 
slot op de organisatie van de ‘nieuwe’ jeugdmonitor; dit in aansluiting op de vragen 2 
en 4 van de commissie Jeugdonderzoek.
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2  Doelen en prioriteiten van de jeugdmonitor

Doel en inhoud van de jeugdmonitor: een korte terugblik

De oorsprong van de jeugdmonitor ligt in de jaren negentig van de vorige eeuw. In de 
nota Jeugd verdient de toekomst (1993: 49) kondigde het kabinet aan ‘vinger aan de Pols 
te willen houden van maatschappelijke ontwikkelingen bij de jeugd en van de vor-
ming en het realiseren van het jeugdbeleid’. Gestreefd werd naar een breed informa-
tiesysteem over de jeugd; een landelijke jeugdmonitor. In het onderzoeksprogramma 
1994-1995 maakte de interdepartementale Commissie Jeugdonderzoek bekend de 
gewenste richting van de landelijke jeugdmonitor nader te zullen onderzoeken. Veel 
aandacht ging uit naar het doel en de inhoud van de jeugdmonitor. ‘Is de monitor 
bedoeld om vooral de situatie van de jeugd in kaart te brengen, en (hoe) verhoudt 
zich dat tot de efficiëntie van het aanbod en de effecten van beleid?’(cjo 1994: 24).

In de periode 1995-1996 liet de cjo verschillende haalbaarheids- en voorstudies 
uitvoeren. Het accent lag vooral op de vraag welke onderwerpen opgenomen moe-
ten worden in de landelijke jeugdmonitor. Inventarisaties leidden tot een reeks van 
thema’s om de vele partijen die betrokken zijn bij het intersectorale jeugdbeleid te 
bedienen (box 1). Gekoerst werd op een monitor die een breed en algemeen beeld van 
de jeugd schetst. De relatie van de voorgestelde thema’s met en relevantie voor het 
intersectorale jeugdbeleid is echter niet altijd duidelijk. De discussie over de inhoud 
van de jeugdmonitor lijkt op dat moment voor een belangrijk deel los te staan van de 
centrale doelen van het intersectorale jeugdbeleid.

De vragen over de efficiëntie van het aanbod en de effecten van het jeugdbeleid wor-
den al in een vroeg stadium tot een minimum beperkt. Voorzover het gaat over het 
aanbod van voorzieningen wordt alleen gekeken naar het contact dat jongeren heb-
ben (gehad) met de betreffende voorziening, wat wel enige inzage geeft in het bereik 
en de toegankelijkheid van voorzieningen. Op basis hiervan kunnen echter geen 
steekhoudende uitspraken gedaan worden over de efficiëntie van het aanbod. Dit 
soort vragen zijn overgelaten aan het lokale niveau en aan voorzieningen zelf.
Met betrekking tot de effecten van het jeugdbeleid wezen Pels et al. (1996) in hun 
voorstudie op de beperkte mogelijkheden van monitors om uitspraken te doen over 
oorzaak-gevolg vragen. Voor causaliteitsvragen, zo argumenteerden zij, is doorgaans 
specifiek onderzoek vereist. De jeugdmonitor moet hoofdzakelijk gezien worden als 
signaleringsinstrument. Engbersen et al. (1997: 45) gingen in dezelfde tijd eveneens 
in op deze problematiek in hun door het nizw uitgebrachte boek Nederland aan de 
monitor. De verwachtingen omtrent de evaluatieve functie van monitors zijn vaak te 
hooggespannen, zo constateerden zij. Volgens hen kenmerkt een monitor zich door:
– een periodieke en systematische informatieverzameling
– actuele informatie
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– consistentie in het gebruik van de gebruikte indicatoren
– beleidsrelevante informatie
– het hebben van een ijkpunt (ibid.: 12)

Het is moeilijk om met behulp van dergelijke informatie aan te geven in hoeverre ver-
anderingen zijn toe te schrijven aan beleid. Misschien kan wel een indicatie gegeven 
worden van de mate waarin de doelen zijn bereikt, maar onduidelijk blijft in hoeverre 
dit een gevolg van beleid is.

Box 1 Thema’s voor de landelijke jeugdmonitor, zoals voorgesteld door Van Tilborg 
en Riemersma (1995) en Pels, Verweij en Van Bommel (1996)

persoonkenmerken
gezin/omgeving

waaronder (1) grootte gezin, (2) relatie ouders en kinderen en 
(3) migratiegeschiedenis

opvoeding
waaronder (1) opvoedingsstijlen en (2) betrokkenheid ouders

persoonlijkheidsontwikkeling
waaronder (1) mogelijkheden tot het kunnen nemen van verantwoordelijkheden en 
(2) emotionele binding

sociale ontwikkeling
waaronder sociale binding

woonsituatie
waaronder (1) huisvesting, (2) eigen kamer kinderen, (3) privacy van gezinsleden en 
(4) effect van woonsituatie op kinderen

onderwijs
waaronder (1) onderwijsniveau, (2) problemen in schoolcarrière (doubleren, 
voortijdig schoolverlaten e.d.) en (3) sociale relaties met leerkrachten en leerlingen

maatschappelijke en culturele participatie
waaronder (1) vrije tijd en consumptie en (2) lidmaatschappen, religie en hobby’s

arbeid
waaronder (1) rechtspositie buitenlandse jongeren, (2) inkomenspositie en (3) 
werkloosheid

uitvalmomenten
waaronder (1) verwijzing naar jeugdhulpverlening, (2) contacten met justitie, (3) 
suïcide, (4) gokverslaving en (5) seksueel geweld

hulpbronnen/levensvaardigheden
waaronder (1) persoonlijke netwerken en (2) coping

‘overige’
waaronder (1) rookgedrag, (2) alcohol- en drugsgebruik, (3) lichamelijke en (4) 
psychosociale gezondheidstoestand
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Prioriteiten van de Commissie Jeugdonderzoek (cjo)

Op basis van de voorstudies legt de cjo (1997: 44) in haar onderzoeksprogramma 
1997-2001 uiteindelijk de prioriteit bij een tweetal ‘instrumenten’: de Jeugdbarometer 
en de Rapportage Jeugd. De Jeugdbarometer valt onder de verantwoordelijkheid van het 
cbs. Dit rapport, dat om de twee jaar verschijnt onder de naam Jeugd: cijfers en fei-
ten, dient een cijfermatig overzicht van de maatschappelijke positie en leefsituatie 
van de jeugd te bieden. Op het moment dat het onderzoeksprogramma van de cjo 
verschijnt, wordt er nog met het scp overlegd over de Rapportage Jeugd. Uiteindelijk 
wordt het doel van dit rapport: het bieden van een inhoudelijke verdieping, hetzij 
over jeugd in de breedte, hetzij over een specifieke groep of een bepaald thema, al is 
dit doel niet officieel vastgelegd in documenten van de cjo.

De cjo stelt dat deze rapporten samen ‘een periodiek en landelijk zicht op de 
maatschappelijke positie van jeugd (0-25jaar) (dienen te) bieden, met extra aandacht 
voor kwetsbare jeugd’. Zij voegt hieraan toe dat de informatie van de jeugdmonitor 
zodanig moet zijn, dat de rijksoverheid in staat is ‘om de jeugd op de voet te volgen 
en nieuwe ontwikkelingen te signaleren’ (ibid. 44). Daarbij onderschrijft de cjo het 
belang van de in de voorstudies onderscheiden thema’s, die gezamenlijk een breed 
beeld van de jeugd geven. Verder stelt zij dat de jeugdmonitor bij voorkeur moet wor-
den opgebouwd uit bestaande databronnen. Bovendien zouden gemeenten de lande-
lijke jeugdmonitor als voorbeeld kunnen nemen voor hun lokale jeugdmonitor, zodat 
gegevens onderling vergeleken kunnen worden.

Evaluatie van de jeugdmonitor

Afgesproken is om na een periode van vier jaar de landelijke jeugdmonitor te evalue-
ren. Onder meer moet onderzocht worden of aan de oorspronkelijke opdracht is vol-
daan, hoe de jeugdbarometer en de rapportage jeugd worden gebruikt en hoe deze 
worden gewaardeerd. Met het verschijnen van de Rapportage Jeugd 2002 is dit moment 
aangebroken. Als voorzet voor de evaluatie benadrukt de commissie Jeugdonder-
zoek in haar notitie van 17 december 2002 nogmaals het belang van het periodiek 
verzamelen van informatie over de jeugd en het jeugdbeleid. De landelijke jeugdmo-
nitor zal dan ook een belangrijk onderdeel uitmaken van het onderzoeksprogramma 
2002-2006 van de cjo.

De uitkomsten van de evaluatie van de landelijke jeugdmonitor door Regioplan zijn 
op dit moment in grote lijnen voorhanden. Het blijkt dat dat het scp-deel van de 
jeugdmonitor meer bekendheid geniet dan het cbs deel, al worden beide publicaties 
beperkt gebruikt door de departementen. De informatie wordt vooral gezien als ach-
tergrondinformatie. Bovendien wordt geconstateerd dat de scp en cbs publicaties 
niet op elkaar aansluiten. Een meer intensieve samenwerking tussen cbs en scp zou 
op prijs worden gesteld.



12   Doelen en prioriteiten van de jeugdmonitor      Doelen en prioriteiten van de jeugdmonitor   13

Tijdens de expertmeeting, die vervolgens is gehouden op 16 april 2003, zijn de 
resultaten van de evaluatie nader besproken. Met betrekking tot de doelstelling van 
de jeugdmonitor werd geconcludeerd dat deze drieledig is. De jeugdmonitor zou 
allereerst informatie moeten verschaffen over de jeugd. Daarnaast moet er infor-
matie worden gegeven over risicojeugd. Tot slot dient de jeugdmonitor inzicht te 
verschaffen in de effecten van beleid. Opnieuw is vastgesteld dat de huidige jeugd-
monitor, die inzicht tracht te geven in de leefsituatie van de jeugd, niet een geschikt 
instrument is om effecten van beleid te meten. Een jeugdmonitor, zo wordt gesteld, 
is duidelijk iets anders is dan een jeugdbeleidsmonitor. Vragen over de effectivi-
teit van beleid zouden beantwoord moeten worden in een op dit thema toegespitste 
monitor. Deze zal zich misschien meer moet richten op het beleid van provincies en 
gemeenten, aangezien daar het jeugdbeleid verder wordt ontwikkeld en uitgevoerd.

Met betrekking tot de inhoud van de jeugdmonitor wordt vastgesteld dat deze in 
beginsel zou moeten bestaan uit vaste onderwerpen. Er moeten niet steeds nieuwe 
thema’s worden ingebracht, zo is het idee. Wel zouden verschillende gegevensbron-
nen gebruikt moeten worden. Daarbij zou aandacht moeten zijn voor de informatie-
behoefte van departementen, provincies, gemeenten en eventueel van instellingen, 
ouders en jeugd zelf. In dit verband wordt onder meer gewezen op de inspanningen 
van de ggd om te komen tot een database met gegevens over de jeugd, die in 2004 
beschikbaar zou moeten komen.

De conclusies van de evaluatie zijn, kortom:
– dat er een duidelijk verschil is tussen een jeugdmonitor en jeugdbeleidsmonitor.
– dat de jeugdmonitor in principe moet bestaan uit een vaste set aan onderwerpen.
– dat de informatie op verschillende niveaus bruikbaar moet zijn.

Wensen van de Commissie Jeugdonderzoek

Vooruitlopend op de uitkomsten van de evaluatie heeft de cjo enkele wensen geuit 
ten aanzien van de jeugdmonitor. Zo stelt de cjo onder meer dat zij voor beleids-
verantwoording en -onderbouwing informatie op outcome-niveau nodig heeft. Dat 
is volgens de notitie van de cjo ‘het niveau van de ontwikkelingsstaat van de jeugd 
en de samenleving’. Wat met de begrippen ‘ontwikkelingsstaat’ en ‘het niveau van 
de samenleving’ worden bedoeld, is echter niet uitgewerkt, waardoor onder meer 
onduidelijk is over welke specifieke thema’s informatie nodig is. Wel wordt gecon-
stateerd dat de informatie over het outcome-niveau op dit moment ‘gefragmenteerd’ 
en ‘onvolledig’ is. Dit kan niet los gezien worden van het feit dat bij de start van de 
jeugdmonitor de prioriteit is gelegd bij het gebruik van bestaande datasets en bij het 
rapporteren over een grote diversiteit aan onderwerpen. De cjo zou graag zien dat 
informatiestromen gebundeld en informatielacunes gevuld worden. Daarbij hecht 
zij niet alleen aan feiten en cijfers, maar ook aan verdiepende studies en thematische 
onderzoeken. Bovendien heeft de cjo samen met het scp eenmalig een geldbedrag 
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uitgetrokken voor onderzoek onder 0-12-jarigen – een tot nu toe vaak vergeten groep 
in landelijk jeugdonderzoek.

Verder stelt de cjo dat ‘de informatie over de ontwikkelingsstaat van de jeugd en de 
samenleving zodanig moet zijn, dat zij geanalyseerd kan worden op doelbereiking’. 
Doelbereiking is volgens de Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek (rpe) 
‘de mate waarin een doelstelling van beleid, al dan niet dankzij de inzet van beleids-
instrumenten, wordt gerealiseerd’(ministerie van Financiën 2002: 45). Vertaald naar 
het jeugdbeleid betekent dit: de mate waarin de doelstellingen van het jeugdbeleid 
zijn gehaald, los van de concrete beleidsacties die zijn ondernomen. Met andere 
woorden, de informatie van de landelijke jeugdmonitor moet nauw aansluiten bij de 
doelen van het intersectorale jeugdbeleid. Andere informatie kan in principe buiten 
beschouwing blijven, zo heeft nader overleg met enkele leden van de cjo uitgewe-
zen.

Tot slot stelt de cjo dat de jeugdmonitor inzicht moet geven in ‘veranderingen in de 
ontwikkeling van de jeugd en de samenleving … op doelbereiking en de relatie met 
het gevoerde beleid’. Op het eerste oog lijkt de opmerking over de relatie met het 
gevoerde beleid te refereren aan de effectiviteit van het jeugdbeleid. Dit idee wordt 
versterkt door de vervolgopmerking dat effectiviteit ‘een noodzakelijke (maar geen 
voldoende) voorwaarde is voor beleid’. Een monitor kan echter slechts een beschei-
den rol spelen bij het beantwoorden van oorzaak-gevolg vragen, zo beschreven wij 
eerder. Ook latere nota’s en regelingen van de rijksoverheid wijzen hierop. De Rege-
ling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek (2002: 17), die is opgesteld in het kader 
van het vbtb proces,1 stelt bijvoorbeeld dat een monitor zicht biedt op doelberei-
king.2 Er kan, anders gezegd, op basis van een monitor wel aangegeven worden of 
de beoogde doelen van het beleid bereikt zijn, maar als gevolg van wat of wie blijft 
onduidelijk. Additioneel (ex-post) evaluatieonderzoek is nodig, wil hierover een uit-
spraak gedaan worden.3

Nader overleg heeft uitgewezen dat de hoofdprioriteit van de landelijke jeugdmo-
nitor voor de cjo niet ligt bij de effectiviteitsvraag, maar bij het verkrijgen van een 
periodiek overzicht van een set van basisindicatoren over jeugd die betekenis heb-
ben voor beleid en inzage moeten geven in doelbereiking. Op basis van de verkregen 
gegevens zou duidelijk moeten worden waar extra beleids- en onderzoeksaandacht 
naar uit zou moeten gaan.

De wensen ten aanzien van de jeugdmonitor van de cjo zijn, kortom:
– dat de informatie in de jeugdmonitor aan moet sluiten bij de doelen van het inter-

sectorale jeugdbeleid, zodat uitspraken gedaan kunnen worden over doelberei-
king en de outcome van het jeugdbeleid.

– dat informatiestromen gebundeld en de bestaande gaten in de informatievoorzie-
ning gedicht moeten worden.
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3  Doelen van het jeugdbeleid

Figuur 1 bevat een schematische weergave van het jeugdbeleid. Het intersectorale 
jeugdbeleid vertrekt vanuit het idee dat de jeugd ‘de basis en toekomst is van de 
samenleving’. Zowel de nota Jeugd verdient de toekomst (1993) als de nota’s Jeugdbeleid in 
Ba(la)ns I en II (1999, 2001) benadrukken dat integratie van de jeugd van groot belang 
is voor de stabiliteit en de cohesie van de (toekomstige) samenleving. Niet alleen 
omdat Nederland minder jongeren telt dan voorheen, waardoor weinig jongeren voor 
veel ouderen moeten zorgen later, maar vooral ook omdat aangenomen wordt dat het 
proces van volwassenwording anders en ingewikkelder is dan vroeger. De moderne 
samenleving kent naast kansen en mogelijkheden ook vele risico’s. Als gevolg wordt 
tegenwoordig veel gevraagd van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van jonge-
ren en is de kans op het maken van keuzes die voor jongeren en/of de samenleving 
onvoordelig zijn, toegenomen. Voor het jeugdbeleid is dan ook steeds de vraag aan 
de orde: hoe gaat het vandaag de dag met de jeugd en hoe ontwikkelt zij zich? Ver-
loopt de ontwikkeling van de jeugd zodanig dat dit leidt tot maatschappelijke zelf-
standigheid en verantwoordelijkheid? Vinden hedendaagse jongeren, met andere 
woorden, een goed evenwicht tussen zelfstandig zijn en zelf keuzes maken enerzijds 
en sociaal en verantwoordelijk zijn anderzijds (vgl. Raad voor het Jeugdbeleid 1995).

Het toenemende belang van en de groeiende zorg voor de jeugd heeft begin jaren 
negentig geleid tot de totstandkoming van een algemeen preventief jeugdbeleid. 
Gekozen werd voor een positieve in plaats van een primair probleemgerichte invals-
hoek, die voordien het jeugdbeleid kenmerkte. Het accent verschoof daarmee van 
kinderen en jongeren met problemen naar alle jeugd.

In het algemeen preventieve jeugdbeleid staan drie doelen centraal: 
(ontwikkelings)kansen vergroten, uitval voorkomen en ontsporing zo vroeg moge-
lijk tegengaan en aanpakken. Deze doelen zijn voor het eerst geformuleerd in de 
nota Jeugd verdient de toekomst uit 1993. In de latere nota’s Jeugdbeleid in Ba(la)ns i en ii 
(1999, 2001) worden deze doelen opnieuw als centraal uitgangspunt gekozen. Ook 
de onlangs verschenen discussienotitie van de Operatie Jong (2003: 5) – een pro-
jectgroep die streeft naar meer samenhang in het jeugdbeleid en verbetering van de 
onderlinge samenwerking – onderschrijft deze doelen.
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Figuur 1 Schematische representatie van het jeugdbeleid
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– ontsporing zo vroeg mogelijk herstellen

lokaal niveau
versterkte algemene voorzie-
ningen en voorzieningen voor 

risicogroepen

toegankelijkheid en bereik
– (gerichte) stimulering deelname

– capaciteitsvergroting

kwaliteit voorzieningen
– pedagogische kwaliteit

– professionaliteit
– vraaggericht/inspraak

samenhangend/
sluitend netwerk

landelijk niveau
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De algemene doelen van het jeugdbeleid zijn niet vertaald in streefcijfers en er is 
geen concreet tijdpad aan verbonden: verdere uitwerking vindt plaats in specifieke 
regelingen. Wel wordt in de beleidsnota’s duidelijk onderscheid gemaakt tussen ver-
schillende aspecten van de ontwikkeling, in het bijzonder de fysieke, cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt gewezen op risicofactoren die de ont-
wikkeling van jongeren negatief kunnen beïnvloeden. Het gaat hier om zaken als 
armoede, delinquent gedrag, emotionele problemen en schooluitval. Tot slot worden 
verschillende leefgebieden onderscheiden (gezin, gezondheid/welbevinden, onder-
wijs, betaalde arbeid/werk, vrije tijd en veiligheid). In 1999 wordt bovendien een 
beleidsaccent gelegd op een bepaalde leeftijdscategorie: de 0-6-jarigen. Het beleid 
omtrent deze jonge kinderen wordt geïntensiveerd om deze groep te ondersteunen 
in haar lichamelijke, sociale en cognitieve ontwikkeling en de ouders van deze kin-
deren bij te staan bij de opvoeding (bans 1999). Het idee hierachter is dat vroegtijdig 
signaleren van en ingrijpen bij problemen een gunstig effect heeft op de ontwikke-
lingskansen en de verdere ontwikkeling van de jeugd.4 In 2001 wordt echter eveneens 
de versterking van het beleid voor oudere leeftijdsgroepen aangekondigd. Daarmee 
ligt weer een even zwaar accent op de verschillende leeftijdsgroepen.

De toegenomen aandacht voor alle jeugd betekent echter niet, dat de aandacht voor 
risicojeugd is verdwenen of een marginale positie heeft gekregen. Integendeel, in het 
jeugdbeleid kunnen drie categorieën of typen beleid onderscheiden worden: naast 
algemeen preventief jeugdbeleid (1) is er curatief jeugdbeleid (2) en repressief jeugd-
beleid (3).

De eerste categorie richt zich op alle jeugd. Dit beleid beoogt primair de ontwik-
kelingskansen van alle kinderen en jongeren te vergroten en mogelijke risico’s zo 
snel mogelijk te signaleren (primaire preventie). De laatste twee categorieën rich-
ten zich op kinderen en jongeren die problemen hebben en/of veroorzaken. Ook hier 
is de preventieve ambitie duidelijk. Het streven is zo snel en effectief mogelijk in te 
grijpen in risicosituaties om verdere problemen en mogelijke uitval te voorkomen 
(secundaire/tertiaire preventie). Daarbij wordt getracht de ontwikkeling van deze 
groep jeugd zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Op welke manier worden ontwikkelingskansen bevorderd, wordt uitval voorkomen 
en worden problemen vroegtijdig aangepakt? In het intersectorale jeugdbeleid wordt 
ervan uitgegaan dat voorzieningen een centrale rol spelen bij de ontwikkeling en 
ontwikkelingskansen van de jeugd. Door algemene voorzieningen en voorzienin-
gen voor risicojeugd te versterken, wordt de ontwikkeling van de jeugd bevorderd en 
(latere) uitval voorkomen (bans 2001). Om het voorzieningenaanbod te versterken 
is een keur aan regelingen getroffen die betrekking hebben op het brede stelsel aan 
jeugdvoorzieningen dat Nederland rijk is en die geïnitieerd worden vanuit verschil-
lende beleidssectoren. Het gaat hier om regelingen variërend van de stimulering van 
sportparticipatie en vrijwilligerswerk tot en met de subsidiëring van jeugdorgani-
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saties en voorzieningen voor opvoedingsondersteuning, het voorbereiden van peu-
terspeelzaalleidsters op de taken die zij wat betreft vroegsignalering krijgen en het 
stimuleren van samenwerkingverbanden tussen voorzieningen.

Box 2 bevat een greep uit de op dit moment bestaande regelingen voor de jeugd. 
Duidelijk wordt dat het huidige bouwwerk van het jeugdbeleid gecompliceerd en 
gevarieerd is. Ondanks de grote diversiteit aan regelingen kunnen we samenvattend 
zeggen dat de getroffen regelingen betrekking hebben op een drietal zaken:
1 De toegankelijkheid en het bereik van voorzieningen. Het gaat daarbij niet alleen 

om het vergroten van de capaciteit van voorzieningen, maar ook om gerichte 
stimulering van niet-deelnemende jongeren en het bevorderen van actieve vormen 
van participatie, zoals vrijwilligerwerk of deelname aan politieke activiteiten.

2 De kwaliteit van voorzieningen. Deze wordt gestimuleerd: (a) door de professio-
naliteit van het personeel te verbeteren onder meer in het kader van het vroegtijdig 
onderkennen van problemen, (b) door verbetering van de (pedagogische) kwaliteit 
van het aanbod en (c) door een vraaggerichte werkwijze te stimuleren.

3 Voorzieningen moeten samen zorgen voor een sluitend aanbod. ‘Samenhang 
tussen verschillende leefgebieden en sectoren verdient de aandacht’ zo stelt de 
nota Jeugdbeleid in Ba(la)ns (1999:23).

  

Box 2 Greep uit de bestaande regelingen, initiatieven en thema’s die betrekking 
hebben op jeugd (vgl. Keuzenkamp 2001: 7)

wet basisvoorziening kinderopvang (wbk)
uitbreiding kinderopvang
breedtesport impuls
voor- en vroegschoolse educatie (vve)
opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering (o&o)
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa)
weer samen naar school (wsns)
brede school
vroegtijdige onderkenning (vto)
onderwijs in allochtone levende talen (oalt)
bestrijding voortijdig schoolverlaten
herinrichting Jeugdgezondheidszorg
herstructurering Jeugdzorg
uitbreiding van algemene vrijetijdsvoorzieningen voor jeugdigen
bevordering Jeugdparticipatie
projecten ter preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit
halt en stop
bestrijding huiselijk geweld
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Deze zaken dienen gerealiseerd te worden op lokaal niveau, aangezien het jeugd-
beleid gedecentraliseerd is.5 Veel van de regelingen gaan over het veranderen van 
de werkwijze in en tussen voorzieningen. De stimulering van deelname (ad 1) heeft 
daarentegen (vooral ook) betrekking op het gedrag en de interesses van de jeugd 
zelf.
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4  Inhoud en opzet van de jeugdmonitor in relatie tot
   de doelen van het jeugdbeleid

Het is onze intentie om een voorstel te doen, waarin een duidelijke koppeling wordt 
gemaakt tussen de doelen van het intersectorale jeugdbeleid enerzijds en de inhoud 
van de monitor anderzijds. Het jeugdbeleid, zo beschreven wij in het voorgaande, 
vertrekt vanuit de vraag hoe de ontwikkeling en het welzijn van de jeugd bevorderd 
kan worden. Deze centrale kwestie is zoals gezegd vertaald in drie algemene beleids-
doelen: (ontwikkelings)kansen vergroten, uitval voorkomen en ontsporing tegen-
gaan. Deze doelen worden hier als uitgangspunt gekozen voor de verdere invulling 
van de jeugdmonitor. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen publi-
caties:

– Een publicatie die inzicht verschaft in de staat van de jeugd. Deze publicatie wordt 
hier aangeduid als ‘landelijke jeugdmonitor’
In aansluiting op de Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek (rpe 
2002), de uitkomsten van de evaluatie van de jeugdmonitor (2003) en de wensen 
van de cjo (2003) wordt ervan uitgegaan dat de landelijke jeugdmonitor tot doel 
heeft: het periodiek en systematisch volgen van een set van basisindicatoren, die gezamenlijk 
een landelijk beeld schetsen van de ontwikkeling, de leefsituatie en het welzijn van de jeugd en 
die aansluiten bij de doelen van het intersectorale jeugdbeleid en inzage geven in de doelberei-
king van dit beleid.

– Een publicatie die meer beleidsevaluatief van aard is en die hier wordt aangeduid 
als ‘beleidseffectrapportage’.
Dit in aansluiting op het veelvuldig geconstateerde feit dat specifieke studies 
nodig zijn om meer zicht te krijgen op de effectiviteit van het (landelijk, provinci-
ale en gemeentelijk) jeugdbeleid.

Landelijke jeugdmonitor: basisindicatoren

De landelijke jeugdmonitor heeft tot doel een breed beeld te schetsen van de ontwik-
keling, het welzijn en de leefsituatie van de Nederlandse jeugd. Verschillende the-
ma’s zullen aan bod komen die gezamenlijk een tamelijk compleet overzicht bieden 
van de ontwikkeling van de jeugd. Daarbij gaat het niet alleen om het constateren en 
beschrijven van ontwikkelingen in het jeugdleven. De bevindingen dienen geïnter-
preteerd te worden in het licht van het (landelijke) jeugdbeleid. In principe wordt, in 
aansluiting op de wensen van de cjo en de uitkomsten van de evaluatie van de jeugd-
monitor, gestreefd naar een vaste set aan basisindicatoren die iets zeggen over de 
staat van de jeugd. Afhankelijk van de actualiteit zullen evenwel bepaalde onderwer-
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pen meer aandacht krijgen en meer diepgravend worden uitgewerkt dan andere the-
ma’s.

Dan rest de vraag welke basisindicatoren een plaats zouden moeten krijgen in de 
landelijke jeugdmonitor. Wil de jeugdmonitor echter aansluiten bij het intersectorale 
jeugdbeleid en haar doelbereiking (ontwikkelingskansen vergroten en uitval voorko-
men) dan dienen de volgende categorieën indicatoren een rol te spelen in de lande-
lijke jeugdmonitor:

Ontwikkelingsstaat

Allereerst dient er inzage gegeven te worden in het welzijn en de ontwikkeling van de 
jeugd. In de Rapportage Jeugd 2002 is hiervoor het begrip ‘ontwikkelingsstaat’ geïn-
troduceerd. Deze term verwijst naar de stand van zaken van kinderen en jongeren op 
verschillende ontwikkelingsterreinen op een epaald moment in de tijd (Zeijl 2002: 
12). In het intersectorale jeugdbeleid worden drie ontwikkelingsterreinen onder-
scheiden: het terrein van de fysieke, de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwik-
keling. In de wetenschappelijke literatuur wordt daarbij doorgaans nog onderscheid 
gemaakt tussen de persoonlijkheidsontwikkeling en de morele ontwikkeling (vgl. 
Diekstra et al. 1992; Meeus et al. 1994). Deze laatste twee ontwikkelingsterreinen 
blijken in het jeugdbeleid of geen specifieke aandacht te krijgen (bijvoorbeeld de 
persoonlijkheidsontwikkeling), of deel uit te maken van één van de drie andere ont-
wikkelingsterreinen die in het jeugdbeleid worden onderscheiden (bijvoorbeeld de 
morele ontwikkeling maakt gedeeltelijk onderdeel uit van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling).

In het kader van de beleidsrelevantie van de jeugdmonitor gaan wij hier voorals-
nog uit van de driedeling die gehanteerd wordt in het jeugdbeleid. Bovendien lijkt het 
zinvol niet alleen te kijken naar meer objectieve criteria aan de hand waarvan de ont-
wikkelingsstaat van de jeugd kan worden beoordeeld (bijvoorbeeld zoveel procent 
schooluitval, zoveel procent in aanraking met politie), maar ook te kijken naar sub-
jectieve aspecten (percepties van kinderen en jongeren en/of ouders op bijvoorbeeld 
gezondheid, school, normen en waarden). Door aandacht te besteden aan beide per-
spectieven wordt een completer beeld verkregen van de ontwikkelingsstaat en kan de 
relatie tussen het feitelijke gedrag enerzijds en de beleving daarvan anderzijds, nader 
bestudeerd worden.

Participatiegraad

De algemene zorg van het jeugdbeleid voor het welzijn en de ontwikkeling van de 
jeugd heeft zich vertaald in drie beleidsdoelen: (ontwikkelings)kansen vergroten, 
uitval voorkomen en ontsporing tegengaan. Zowel in het preventieve als curatieve 
jeugdbeleid wordt aangenomen dat deelname aan algemene en specifieke voorzie-
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ningen de ontwikkeling en ontwikkelingskansen van de jeugd kan bevorderen. 
Naast algemene informatie over de ontwikkelingsstaat van kinderen en jongeren 
lijkt het daarom van belang zicht te krijgen op de participatiegraad van kinderen en 
jongeren. Daarmee wordt bedoeld: de mate waarin jeugdigen meedoen aan activitei-
ten binnen verschillende voorzieningen en sociale netwerken. Het gaat daarbij om 
algemene voorzieningen op het gebied van het gezin, arbeid, gezondheid, veiligheid 
of school en om vrijetijdsvoorzieningen. Bovendien dient er aandacht te zijn voor 
deelname aan specifieke programma’s en projecten gericht op risicojeugd ter voor-
koming van uitval en het tegengaan van (verdere) ontsporingen.

Risicofactoren

In aansluiting op wetenschappelijke literatuur wordt in het jeugdbeleid aandacht 
besteed aan risicofactoren die de ontwikkeling van kinderen (op termijn) kunnen 
bedreigen. De discussie omtrent risicofactoren, zoals die op dit moment gevoerd 
wordt door jeugdwetenschappers, is complex en richt zich hoofdzakelijk op jonge 
kinderen (0-4-jarigen). Doorgaans wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen risico-
factoren die zich voordoen op micro-, meso-, exo- en macroniveau (vgl. Hermanns 
1998: 16 e.v, Kijlstra et al. 2001: 20 e.v.). Het microniveau heeft betrekking op kind- en 
ouderfactoren, zoals temperament of leefstijl, het mesoniveau op sociale omgevin-
gen waar het kind direct mee te maken heeft, zoals het gezin of de kinderopvang, 
het exoniveau heeft betrekking op sociale omgevingen waar ouders doorgaans aan 
deelnemen, zoals werk en daarmee verbonden de sociaal economische status van 
het gezin, en het macroniveau heeft, tot slot, betrekking op brede maatschappelijke 
ontwikkelingen, zoals toenemende werkloosheid, economische crises, cultureel 
bepaalde ideeën over kinderen en opvoeding enzovoort.

Hermanns (1998) komt in zijn literatuurstudie tot de conclusie dat in de weten-
schap de meeste aandacht vooralsnog is uitgegaan naar het microniveau en dat 
inmiddels in totaal enkele honderden risicofactoren zijn onderscheiden. Zo kunnen 
bepaalde ‘objectieve’ kenmerken risicofactoren zijn; bijvoorbeeld het inkomen en 
opleidingsniveau van ouders, of het hebben van een bepaalde (fysieke) aandoening, 
enzovoort. Daarnaast kan bijvoorbeeld de mentale toestand (emotionele problemen 
of depressie) of bepaalde stressoren risicofactoren zijn (stress rondom de opvoeding 
of het ontbreken van een sociaal vangnet). En in weer andere studies gaat het om 
risicofactoren die betrekking hebben op de kwaliteit van de interactie tussen mensen 
(conflictueuze relaties). Al deze zaken kunnen van invloed zijn op de (latere) ontwik-
keling van kinderen en jongeren waarbij doorgaans geldt dat het zich tegelijkertijd 
voordoen van meerdere risicofactoren de grootste kans op een negatieve ontwikke-
lingsuitkomst biedt, zo wees eerder onderzoek uit (Hermanns 1998: 22).

In het intersectorale jeugdbeleid worden in aansluiting op de bestaande weten-
schappelijke literatuur verschillende risicofactoren genoemd. In tegenstelling tot 
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deze literatuur, richt de aandacht van het jeugdbeleid zich naast jonge kinderen, 
ook op oudere kinderen en tieners. Risicofactoren die in het jeugdbeleid worden 
genoemd, hebben allereerst betrekking op de ‘objectieve’ condities waaronder kin-
deren opgroeien (armoede) en op de interactie in het gezin (opvoedingshouding van 
ouders, kwaliteit sociaal netwerk om ouders en hun kinderen heen). Daarnaast wor-
den risicofactoren genoemd die gaan over de mentale staat van tieners (emotionele 
problemen) en over hun gedrag, in het bijzonder delinquent gedrag en schooluitval.

Het gaat de mogelijkheden van de jeugdmonitor te buiten om aan alle risicofac-
toren, die in het verleden zijn genoemd in onderzoek, aandacht te besteden. Wel 
dient de jeugdmonitor inzicht te geven in de trends die zich voordoen in de risico-
factoren die worden genoemd in het intersectorale jeugdbeleid, te weten armoede, 
opvoedingsklimaat/sociale netwerk om het gezin, emotionele problemen bij jonge-
ren, delinquent gedrag en schooluitval.

Selectie van indicatoren

Welke indicatoren moeten vervolgens gekozen worden? Zoals gezegd moeten de 
indicatoren zicht bieden op de fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwik-
kelingsstaat (algemene stand van zaken), op de participatiegraad van de jeugd en 
op de risicofactoren die worden onderscheiden in het jeugdbeleid. Door dergelijke 
indicatoren op te nemen in de landelijke jeugdmonitor kan een uitspraak gedaan 
worden over de doelbereiking van het intersectorale jeugdbeleid (ontwikkelings-
kansen bevorderen; uitval voorkomen). Daarbij wordt getracht de indicatoren zo te 
selecteren, dat zij zoveel mogelijk aansluiten bij de verschillende regelingen die van-
uit meerdere departementen zijn ingezet om de ontwikkelingskansen van de jeugd 
te bevorderen en uitval te voorkomen, zonder daarmee een uitspraak te willen doen 
over de effectiviteit van deze maatregelen. Zoals aangegeven in box 2 van hoofdstuk 
3 gaat het hier om een veelheid aan maatregelen, die niet allemaal tot in detail een 
plaats kunnen krijgen in de landelijke jeugdmonitor. Door enkele indicatoren per 
regeling/terrein te selecteren, kan een globaal inzicht verkregen worden in de stand 
van zaken op deze terreinen. Een gedetailleerde bestudering van de verschillende 
regelingen en de effectiviteit daarvan dient afzonderlijk plaats te vinden.

In tabel 1 zijn diverse regelingen en bijbehorende indicatoren geselecteerd. In de 
derde kolom is aangeduid om welk aspect van de ontwikkelingsstaat het hier pri-
mair gaat. Dit overzicht pretendeert niet uitputtend te zijn, maar bevat wel die zaken 
die doorgaans in wetenschappelijke literatuur en beleidsnota’s genoemd worden als 
belangrijke indicatoren voor de onderscheiden terreinen. Deze indicatoren zeggen 
iets over de ontwikkelingsstaat van de jeugd, maar geven tegelijkertijd inzicht in de 
beleidsterreinen waar diverse regelingen betrekking op hebben (voor een gedetail-
leerde uitwerking, zie B.1).
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Tabel 1  Overzicht van indicatoren voor diverse beleidsterreinen en aspecten aan de ontwikkelings-
staat

regelingen m.b.t. (mogelijke) Indicatoren aspect(en) van de ontwikkelingsstaata b

jeugdgezondheids-
zorg

– bezoek consultatiebureaus
– bezoek medisch specialist/ziekenhuisopname
– feitelijke gezondheid
– beleving gezondheid
– aangaan gezondheidsrisico’s

fysieke ontwikkelingsstaat

vrijetijdsvoorzie-
ningen

– deelname muziekschool
– deelname culturele verenigingen
– lid bibliotheek
– deelname sportverenigingen
– deelname jeugdorganisaties
– bezoek buurthuizen

sociaal-emotionele ontwikkelingsstaat 
en cognitieve ontwikkelingsstaat 
(met name culturele verenigingen)

breedtesport – deelname sport 
– te weinig bewegen
– vrijwilligerswerk binnen de sport

fysieke ontwikkelingsstaat
en sociaal-emotionele ontwikkelingsstaat
(voor vrijwilligerswerk)

jeugdparticipatie – politieke participatie
– vrijwilligerswerk

sociaal-emotionele ontwikkelingsstaat

kinderopvang – gebruik kinderopvangvoorziening sociaal-emotionele ontwikkelingsstaat

VVE/O&O/VTO – deelname peuterspeelzalen
– deelname vve
– beleving opvoedingsklimaat/kwaliteit
 sociale netwerk
– gebruik opvoedingsondersteuning

sociaal-emotionele ontwikkelingsstaat 
en cognitieve ontwikkelingsstaat 
(voor vve & taalondersteuningb) 

GOA/OALT – taalondersteuning allochtone kinderen
– CITO scores
– schoolprestaties
– doorstroom/uitstroom
– schoolbeleving

cognitieve ontwikkelingsstaat

bestrijding voortijdig 
schoolverlaten

– spijbelen
– schooluitval

cognitieve ontwikkelingsstaat

WSNS – doorstroom/uitstroom naar/
 uit speciaal onderwijs

cognitieve ontwikkelingsstaat

brede school – deelname aan brede schoolactiviteiten sociaal-emotionele ontwikkelingsstaat

jeugdzorg – beleving welbevinden 
– geïnternaliseerd probleemgedrag
– bezoek bureau jeugdzorg/doorverwijzing
– bezoek psycholoog/psychiater/RIAGG

sociaal-emotionele ontwikkelingsstaat

huiselijk geweld – jeugdbescherming sociaal-emotionele ontwikkelingsstaat

jeugdcriminaliteit – geëxternaliseerd probleemgedrag
– in aanraking met politie
– schuldig verklaring
– HALT & STOP 
– gevangenisstraf
– perceptie van jongeren op maatschappelijke
 problemen
– perceptie van jongeren op normen/waarden

sociaal-emotionele ontwikkelingsstaat

a  Indeling op basis van hoofdprioriteit.
b  Zie voor verdere uitwerking B.1.
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De frequentie waarmee de landelijke jeugdmonitor zal moeten verschijnen, zal 
afhangen van een aantal factoren. Enerzijds speelt de behoefte aan zo actueel moge-
lijke informatie een rol. Anderzijds dient rekening te worden gehouden met de te 
besteden middelen en is het zinvol om de mate waarin veranderingen in het jeugd-
leven mogen worden verwacht die van belang zijn voor het beleid, in acht te nemen. 
Gezien deze condities wordt het voorstel gedaan de landelijke jeugdmonitor eens in 
de twee jaar te laten verschijnen. Een jaarlijkse rapportage zal weinig veranderingen 
laten zien en daardoor beperkte relevantie hebben voor het beleid. Bovendien ken-
nen de grote onderzoeken onder de jeugd op dit moment niet een jaarlijkse, maar 
veelal een tweejaarlijkse dataverzameling (hoofdstuk 5) waardoor in geval van een 
jaarlijks terugkerende jeugdmonitor geen nieuwe gegevens beschikbaar zullen zijn. 
Mocht toch gestreefd worden naar een jaarlijkse actualisering van gegevens, dan zal 
dit extra kosten met zich meebrengen, die slechts in beperkte mate op zullen wegen 
tegen de baten.

Een vierjaarlijkse rapportage, aan de andere kant, brengt met zich mee dat het 
zicht op de jeugd op den duur (te) weinig actueel zal zijn, waardoor vermoedelijk tus-
sentijds behoefte zal ontstaan aan nieuwe informatie ten behoeve van het jeugdbe-
leid.

Beleidseffectrapportages

De cjo heeft laten weten niet alleen waarde te hechten aan een periodieke rappor-
tage over een basisset aan indicatoren die iets zeggen over de doelbereiking van het 
intersectorale jeugdbeleid. Zij is ook geïnteresseerd in meer beleidsevaluatieve stu-
dies waarin het gevoerde jeugdbeleid op doeltreffendheid wordt onderzocht. Omdat 
het jeugdbeleid voor een belangrijk deel vorm krijgt op provinciaal, c.q. grootstede-
lijk (jeugdzorg) en gemeentelijk niveau, wordt in de beleidseffectrapportages voor-
zien in studies die zich op dit beleid richten.

In hoofdlijnen zijn twee varianten mogelijk:
1 In de eerste variant komen alternerend het provinciale en gemeentelijke beleid aan 

bod, welke worden geëvalueerd tegen de achtergrond van het landelijke beleid. Dit 
in aansluiting op de uitkomsten van de evaluatie op de landelijke jeugdmonitor. 
Bij de keuzes van de thema’s die aan de orde komen, kan overwogen worden zo 
veel mogelijk aan te sluiten bij de Jeugdagenda, zoals deze geformuleerd wordt in 
het kader van de Operatie Jong. Deze agenda zal voorstellen bevatten over de ambi-
ties en de inzet van het jeugdbeleid (Operatie Jong 2003).
De aandacht in deze studies naar de effecten van het jeugdbeleid gaat primair 
uit naar het beleid gericht op de risicojeugd en de effecten daarvan. In de studies 
naar het provinciale beleid staat het beleid rond de jeugdzorg centraal. Niet alleen 
komt de vormgeving en inhoud van dat beleid aan de orde, tevens kunnen met 
behulp van srjv-registraties en andere bronnen tot op zekere hoogte uitspraken 
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worden gedaan over resultaten. De studies naar het gemeentelijke jeugdbeleid 
zullen worden toegespitst op aspecten die relevant zijn voor de positie van de risi-
cojeugd. Behalve aan de voortgang van het gemeentelijke jeugdbeleid wordt ook in 
deze studies aandacht besteed aan de resultaten daarvan. Het ligt daarbij voor de 
hand in de gegevensverzameling aan te sluiten bij lokale monitoren. In deze opzet 
zou in jaren waarin de landelijke jeugdmonitor niet verschijnt, een effectrappor-
tage jeugdbeleid worden uitgebracht, zodat zowel de rapportage over provinciaal 
als over gemeentelijk beleid vierjaarlijks verschijnt.

2 In de tweede variant is niet de bestuurslaag, maar de focus van het beleid object 
van onderzoek. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen studies die zich 
richten op het preventieve jeugdbeleid, en studies gericht op het curatieve en 
repressieve beleid. Ook deze studies zouden alternerend worden uitgevoerd. De 
studies naar het preventieve jeugdbeleid richten zich primair op preventie van 
problemen bij risicogroepen. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de vraag 
hoe het beleid concreet gestalte krijgt en in hoeverre vroegtijdige signalering en 
preventie van problemen succesvol zijn te noemen. De studies naar het curatieve 
en repressieve beleid richten zich op het beleid voor jeugd met problemen. Met 
name gaat het om de vragen of voor deze groepen een sluitende aanpak is ontwik-
keld, en wat de effecten zijn van deze aanpak. In deze opzet zou in jaren waarin de 
landelijke jeugdmonitor niet verschijnt, een rapportage jeugdbeleid worden uitge-
bracht, zodat zowel de rapportage over algemeen en preventief als over curatief en 
repressief beleid vierjaarlijks verschijnt.
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5  De huidige informatievoorziening

In haar brief constateert de Commissie Jeugdonderzoek dat de informatie op het 
outcome-niveau, die zij nodig heeft voor beleidsverantwoording, op dit moment 
‘gefragmenteerd en onvolledig is’, ‘uit verschillende bronnen tot stand komt’ en ‘niet 
gerelateerd zijn aan de output van beleid’. Impliciet spreekt hieruit de wens te komen 
tot:
–  inhoudelijke dekkende informatie over alle voor het beleid relevante thema’s en 

doelgroepen
– informatie die gerelateerd kan worden aan verschillende bestuursniveaus (rijk, 

provincies, gemeenten)
– informatie die het mogelijk maakt causale relaties vast te stellen.

Ook al is dit een nastrevenswaardig ideaal, de ervaring leert dat het niet reëel is om 
ervan uit te gaan dat deze zaken binnen afzienbare tijd gerealiseerd kunnen worden. 
Hoge kosten, maar ook weinig optimistische ervaringen inzake de afstemming van 
monitoren en dataverzameling zijn belangrijke redenen hiervoor. Dat laat onver-
let dat het wel mogelijk is de informatievoorziening omtrent jeugd op onderdelen te 
verbeteren. In dit hoofdstuk zal nagegaan worden welke informatiebronnen er op dit 
moment zijn en welke tekortkomingen geconstateerd kunnen worden.

Gegevensbronnen

Voor de jeugdmonitor zijn drie typen gegevens beschikbaar: landelijke representa-
tieve survey-gegevens, lokale jeugd(gezondheids)monitoren en landelijke registra-
ties en monitoren die een landelijke beeld schetsen.6

Er zijn momenteel diverse landelijk representatieve surveys beschikbaar bij het cbs 
en scp die informatie bevatten over de leefsituatie en leefgewoonten van Neder-
landse kinderen en jongeren (voor een uitgebreid overzicht zie B.2 t/m B.7). De 
belangrijkste bestanden in dit verband zijn het Nationale Scholierenonderzoek 
(nso), Pols-jeugd, avo-jeugd 6+, prima-cohortonderzoek en het vocl-cohorton-
derzoek. Het Scholierenonderzoek van het scp en het Pols-jeugd onderzoek van het 
cbs richten zich op jongeren van 12 jaar en ouder. Het zijn belangrijke bronnen die 
inzage geven in de vraag hoe deze leeftijdsgroep naar eigen zeggen haar tijd besteedt 
en welke ideeën en meningen zij heeft over een diversiteit aan onderwerpen. Deze 
onderzoeken geven doorgaans inzicht in het gedrag en de gezondheid van jongeren, 
in de mate waarin zij participeren in diverse voorzieningen en in de opvattingen die 
zij hebben over zaken als geld, school en studeren, de toekomst en de toekomstige 
taakverdeling tussen partners, werk en politiek. Beide onderzoeken worden in prin-
cipe om de twee jaar afgenomen.
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avo-jeugd 6+ is een aparte module in het Algemeen Voorzieningengebruikonder-
zoek, waar jeugdigen zelf (of als zij nog te jong zijn hun ouders) vragen invullen over 
met name vrijetijdsbesteding, het hebben van chronische ziekten en andere beper-
kingen en het gebruik van medische dienstverlening en jeugdhulpverlening.
Het prima-cohortonderzoek is een cohortonderzoek dat zich richt op leerlingen 
van het basisonderwijs, waarbij eveneens aandacht is voor kinderen in het speciaal 
onderwijs. In dit onderzoek, dat leerling-, ouder- en leerkrachtgegevens bevat, wordt 
getracht een beeld te schetsen van het basisonderwijs in Nederland en wordt gezocht 
naar verklaringen voor de samenhangen die zich voordoen, bijvoorbeeld tussen de 
prestaties van leerlingen op taal- en rekentoetsen en hun etnische herkomst. Ook dit 
onderzoek wordt om de twee jaar uitgevoerd.

Het vocl-cohortonderzoek van het cbs bestudeert leerlingen in het voortge-
zet onderwijs. Dit onderzoek geeft inzicht in de relatie tussen de achtergrond- en 
instroomkenmerken van leerlingen en hun schoolloopbaan en het bereikte onder-
wijsniveau. De leerlingen worden in dit onderzoek een aantal jaren gevolgd. In 1989, 
1993 en 1999 is er een cohort van start gegaan.

Met betrekking tot lokale jeugdmonitoren kan gesteld worden dat de ontwikkeling 
van deze instrumenten de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen. Veel gemeenten 
hebben een eigen, lokale jeugd(gezondheids)monitor ontwikkeld en houden op dit 
moment belangrijke beleidsgegevens bij (Bakker 2003). De Rotterdamse jeugdmo-
nitor is in dit verband een zeer bekende, maar zeer zeker niet de enige lokale jeugd-
monitor. Doorgaans beogen lokale jeugdmonitoren een beeld te schetsen van de 
leefsituatie van kinderen en jongeren in de betreffende gemeente. Hierbij wordt aan-
dacht besteed aan de vrijetijdsbesteding van de jeugd, het voorkomen van emotionele 
problemen en crimineel gedrag, de gezinssituatie en cognitieve problemen. De gege-
vens van deze lokale jeugdmonitoren zijn echter vooralsnog niet bruikbaar om een 
landelijk beeld van de jeugd te schetsen. Van standaardisatie van gegevens is meestal 
geen sprake. Deze bronnen lijken echter wel bruikbaar in beleidsevaluatieve rap-
portages, waarin de aandacht primair uitgaat naar het lokale niveau en de specifieke 
omstandigheden die daar een rol spelen.

Momenteel zijn verschillende landelijke registraties en monitoren die een landelijk 
beeld bieden, beschikbaar en/of in ontwikkeling. Deze registraties en monitoren 
bieden een aanvulling op de landelijke surveys, met name daar waar het gaat om pro-
bleemjeugd. Mogelijk zullen deze registraties en monitoren op termijn onderdelen 
van de lopende landelijke surveys kunnen vervangen, voor zover zij nu nog niet zijn 
opgenomen. De belangrijkste beschikbare en/of te verwachten landelijke registra-
ties en monitoren die een beeld bieden van de leefsituatie en leefgewoonten van de 
Nederlandse jeugd zijn:
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De Nationale Drug monitor (ndm) van het trimbos instituut
Deze monitor geeft inzicht in rookgedrag en drugs- en alcoholgebruik van kinderen 
en jongeren van 10 jaar en ouder. Deze monitor loopt vanaf 1999.

De goa-monitor van het ministerie van oc&w
De goa-monitor, die op dit moment in ontwikkeling is, zal inzicht geven in onder-
wijsloopbanen van verschillende groepen leerlingen. Het gaat daarbij om gegevens 
over in-, door- en uitstroom van leerlingen, schoolprestaties en voortijdig school-
verlaten. De verwachting is dat deze monitor in 2006 van start gaat en zich richt op 
zowel basisschoolleerlingen als leerlingen van het voortgezet onderwijs.

De vve-monitor van het ministerie van oc&w
In overleg met verschillende partijen, waaronder de vng, de inspectie en de minis-
teries van oc&w en vws, is besloten dat de vve-monitor onder meer gegevens zal 
bevatten over de deelname van doelgroepkinderen aan vve-programma’s en aan de 
scores van deze kinderen op taaltoetsen en cito eindtoetsen. Naar verwachting gaat 
deze monitor in 2006 van start.

De gsb-monitor/sociale pijler van het ministerie van bzk
De intentie is deze monitor in 2004 van start te laten gaan. Het sociale pijler deel van 
de gsb-monitor zal naar verluidt op verschillende thema’s ingaan zoals de leefbaar-
heid van de buurt, de onderwijsdeelname en maatschappelijke participatie van de 
jeugd. Aan deze monitor wordt al geruime tijd gewerkt, maar vooralsnog hebben de 
betrokken partijen geen overeenstemming over de concrete opzet en inhoud bereikt.

De jgz-monitor van het ministerie van vws
Het is op dit moment onzeker wanneer deze monitor gaat lopen. De werkgroep Regi-
stratie, Monitoring en Elektronisch dossier (2002) heeft geconstateerd dat diverse 
slagen nodig zijn om tot een uniform stelsel aan begrippen te komen en de uitwisse-
ling van informatie tussen verschillende jgz-instellingen mogelijk te maken.

Met betrekking tot de uniformering van begrippen heeft de werkgroep een veel-
heid aan thema’s en begrippen onderscheiden. Deze begrippen zijn vervolgens 
opgesplitst in thema’s die nu al op een uniforme wijze worden verzameld door jgz-
instellingen, thema’s die binnenkort geüniformeerd dienen te worden en thema’s 
die op langere termijn geüniformeerd dienen te worden. De eerste categorie heeft 
voor een belangrijk deel betrekking op de fysieke ontwikkeling van kinderen (lengte, 
gewicht, hoofdomtrek, erfelijke belasting enzovoort). De tweede categorie heeft 
onder meer betrekking op het sociaal en emotioneel functioneren van kinderen en 
op zaken als kindermishandeling, criminaliteit en verslavingsgedrag. De derde cate-
gorie bevat thema’s als opvoedingsgedrag, schoolsituatie en schoolverzuim.

Naast uniformering van begrippen is het op dit moment zaak te komen tot een 
elektronisch dossier zodat de onderlinge uitwisseling van de verzamelde gegevens 
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mogelijk wordt. Op deze wijze kan onder meer een landelijk beeld van de ontwikke-
lingsstaat van de jeugd gegenereerd worden. Het is echter de vraag op welke termijn 
dit alles gerealiseerd kan (en zal) worden.

De Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid (nmg) van het trimbos instituut
Deze monitor loopt vanaf 2002 en geeft inzicht in de geestelijke gezondheid en 
gezondheidszorg. In de monitor wordt onder meer aandacht besteed aan depressie, 
schizofrenie, anorexia nervosa en paniekstoornissen. Deze monitor richt zich door-
gaans op jongeren van 15 jaar en ouder.

De Registratie Ongevallen en Beweging in Nederland (obin) van tno-pg
Deze registratie is in 2000 van start gegaan en bevat onder andere gegevens over het 
aantal jongeren in de leeftijd van 13 jaar en ouder dat voldoet aan de Nederlandse 
Norm Gezond Bewegen (nngb) en hoeveel van hen letsel hebben opgelopen als 
gevolg van sport.

De rmc registratie van het ministerie van oc&w
De rmc registratie bevat meldingen van scholen, instellingen voor jeugdhulpverle-
ning, politie, justitie en het cwi over het voortijdig schoolverlaten van jongeren tot 
23 jaar die (nog) geen startkwalificatie hebben behaald. De regionale meld- en coör-
dinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (rmc-functie) bestaat sinds 1994.

Het Schoolverlatersinformatiesysteem (sis), bestaande uit de Registratie van Uitstroom 
en Bestemming Schoolverlaters (rubs), de hbo-monitor en de wo-monitor van het roa
De rubs concentreert zich op schoolverlaters van zowel het avo, het vmbo, als 
van beroepsopleidende (bol) en beroepsbegeleidende (bbl) leerwegen. Ongeveer 
anderhalf jaar na het verlaten van de school worden deze jongeren onderzocht op het 
bereiken van een startkwalificatie, de doorstroom naar vervolgonderwijs en, indien 
van toepassing, de overgang naar de arbeidsmarkt. De hbo- en wo-monitor geven 
een beeld van de arbeidsmarktpositie van respectievelijk afgestudeerde hbo’ers en 
wo’ers. Het sis, waar zowel de rubs als de hbo- en wo-monitor deel van uitma-
ken, bestaat in zijn geïntegreerde vorm sinds 1996.

Onderzoek naar jeugdzorg van het nizw/lpj-monitor van het Landelijke Platform 
Jeugdzorg
Het nizw houdt zich op dit moment bezig met de verbetering van de informatievoor-
ziening over jeugdzorg. De kwaliteit van de huidige gegevens is dusdanig, dat geen 
landelijk beeld geschetst kan worden van de aandoeningen en/of problemen van de 
bij de Bureau Jeugdzorg aangemelde jeugd. Wel heeft het landelijke platform Jeugd-
zorg de lpj-monitor ontwikkeld. Deze monitor geeft inzicht in de ontwikkelingen, 
die zich binnen het Bureau Jeugdzorg en de advies- en meldpunten kindermishande-
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ling (amk’s) hebben voorgedaan gedurende de overgang naar de één-loket-aanpak. 
Deze monitor loopt tot 2003.

amk registratie
Deze registratie concentreert zich op het aantal meldingen van mishandelingen van 
kinderen en versterkte adviezen en consulten. De amk registratie loopt sinds 1985.

Politiestatistieken van het cbs
De politiestatistieken bevatten informatie over de door de politie geregistreerde cri-
minaliteit. Het gaat hier onder meer om informatie over het aantal opgemaakte pro-
cessen-verbaal, het type delict en het aantal opgehelderde misdrijven. De registratie 
heeft betrekking op jongeren vanaf 12 jaar.

Doodsoorzakenstatistiek van het cbs
Deze statistiek geeft inzicht in het aantal sterfgevallen en de doodsoorzaken onder 
de jeugd. De gegevens zijn gebaseerd op de informatie van artsen.

Statistiek kindercentra van het cbs
Deze statistiek beoogt inzage te verschaffen in het aanbod en gebruik van kinder-
centra in Nederland. Daarbij is er aandacht voor verschillende vormen van opvang. 
De gegevensverstrekkers zijn instellingen voor kinderopvang.

Onderwijsstatistiek van het cbs
De onderwijsstatistiek heeft betrekking op de in-, door- en uitstroom van leerlingen 
uit het basis-, speciaal- en voortgezetonderwijs. De onderwijsstatistieken zijn geba-
seerd op integrale gegevensbestanden van het ministerie van oc&w (cbs 2001: 195).

Tekortkomingen

De bijlagen B.2 t/m B.7 geven een overzicht van de informatie die op dit moment 
beschikbaar is over de indicatoren die onderscheiden zijn in hoofdstuk 4 (tabel 1). In 
tabel B.1, B.2, B.4 en B.6 is weergegeven of er informatie beschikbaar is bij het cbs of 
scp of elders. De categorie ‘elders’ bevat uitsluitend databronnen die landelijk repre-
sentatief zijn en die periodiek verzameld worden of gaan worden. Daarnaast is in 
tabel B.3, B.5 en B.7 gespecificeerd in welke datasets deze informatie te vinden is.

Over het geheel bezien kunnen we vaststellen dat er op dit moment al redelijk veel 
informatie beschikbaar is over de indicatoren voor de ontwikkelingsstaat, participa-
tiegraad en risicofactoren. Op basis van de bestaande gegevens kan in veel opzichten 
een beeld geschetst worden van de algehele leefsituatie van de jeugd. Daarmee kan 
eveneens een uitspraak gedaan worden over de doelbereiking van het jeugdbeleid, 
dus over de mate waarin de doelen van het jeugdbeleid bereikt zijn los van de con-
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crete beleidsacties die zijn ingezet. De bestaande datasets hebben echter tekortko-
mingen, welke niet altijd makkelijk op te lossen zijn.

Gebrekkige informatie over 0-12-jarigen
Tabellen B.2, B.4 en B.6 laten zien dat de informatiebronnen doorgaans niet alle 
leeftijdsgroepen beslaan. Er is veel informatie beschikbaar over tieners in de leeftijd 
van 12 tot 19 jaar. De informatie over 12-minners is daarentegen op punten tamelijk 
schaars (vgl. Keuzenkamp 2001). Er is met name weinig bekend over schoolbeleving, 
doubleren, de contouren en beleving van het sociale netwerk, internaliserend pro-
bleemgedrag en externaliserend probleemgedrag.

Daarnaast is er een aantal thema’s waar wel de nodige informatie is te vinden over 
6-12-jarigen, zoals deelname aan sport en lidmaatschap van andersoortige vereni-
gingen, maar ook over de taal- en rekenvaardigheid van deze kinderen.

Vanwege het gebrek aan informatie over 0-12-jarigen is door vws en scp een een-
malige studie naar deze leeftijdsgroep opgezet die momenteel loopt. In overleg met 
vws en de koepels van de jeugdgezondheidszorg is afgesproken om dit onderzoek 
als pilot op te vatten. De ambitie op langere termijn is om te komen tot een uniform 
monitorsysteem voor jgz-instellingen (consultatiebureaus en ggd). Deze jgz-
monitor zal, naar het zich laat aanzien, onder meer zicht op het lichamelijk, psy-
chisch, emotioneel en sociaal functioneren van 0-19-jarigen geven en kan daarmee 
als vervanging dienen voor het 0-12-jarigen onderzoek. De invoering van een derge-
lijk landelijk systeem is, zoals aangegeven, nog niet vergevorderd. De beschikbaar-
heid van de gegevens voor de landelijke jeugdmonitor zal vermoedelijk geruime tijd 
op zich laten wachten. Wel zijn inmiddels diverse lokale initiatieven opgestart.

Ondervertegenwoordiging van allochtone jeugd
Een knelpunt in veel databronnen is dat jeugdigen uit etnische minderheden vaak 
onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de steekproeven om betrouwbare uitspraken 
te kunnen doen. Dit algemene knelpunt doet zich ook voor in het jeugdonderzoek. 
Momenteel is een belangrijke bron van informatie veel gevallen alleen het Scholie-
renonderzoek. Dit onderzoek is echter beperkt tot middelbare scholieren (in het 
algemeen vormend onderwijs).

Niet-schoolgaande jongeren
Een andere categorie waarover slechts fragmentarische informatie beschikbaar is, 
betreft jongeren die niet meer naar school gaan. In de laatste edities van het Scho-
lierenonderzoek is het niet gelukt om leerlingen uit het mbo in voldoende mate 
gerepresenteerd te krijgen. Maar ook over andere jongeren, die het voortgezet onder-
wijs inmiddels verlaten hebben (studenten en werkende jongeren) is maar over een 
beperkt aantal indicatoren informatie beschikbaar.
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Gaten in de informatievoorziening over specifieke thema’s
Naast de gebrekkige informatie over specifieke categorieën jeugdigen valt op dat 
er over sommige onderwerpen helemaal geen periodieke en landelijk representa-
tieve cijfers beschikbaar zijn. De meeste lacunes in de informatievoorziening doen 
zich voor op het terrein van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo is er geen lan-
delijke informatie over de zelfredzaamheid of zelfstandigheid van kinderen, terwijl 
dit thema in het jeugdbeleid een belangrijke rol speelt. Daarnaast is de informatie 
over het aantal belangrijke personen in het netwerk van de jeugd erg beperkt, zijn er 
geen (recente) landelijke cijfers over het opvoedingsklimaat en is weinig bekend over 
de sociale vaardigheden van kinderen en jongeren en over hun normen en waarden. 
Bovendien ontbreken periodieke, landelijke cijfers over verschillende psychische of 
psychiatrische aandoeningen van jongeren onder de 15 jaar, zoals stemmingswisse-
lingen, psychische stoornissen en eetstoornissen.

Zoals gezegd wordt op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van een uniform 
monitorsysteem voor jgz-instellingen. Mocht de invoering daarvan doorgang vin-
den dan kan dit systeem op termijn meer zicht bieden op de sociale en emotionele 
ontwikkeling van de jeugd. Ook is de kwaliteit van de informatievoorziening van de 
jeugdzorg op dit moment dusdanig dat geen (landelijk) beeld verkregen kan worden 
van de huidige stand van zaken als het gaat om het voorkomen van psychische/psy-
chiatrische aandoeningen.

Met betrekking tot de andere terreinen van de ontwikkeling waar het jeugdbeleid 
aandacht aan besteedt, valt met name op dat voor schooluitval geldt dat er nog geen 
sprake is van sluitende registratie. Verschillende initiatieven zijn inmiddels opgezet, 
waaronder de invoering van het onderwijsnummer, die op dit punt tot verbetering 
kunnen leiden.

Koppeling van gegevens
Het is eveneens duidelijk dat de verschillende datasets niet altijd gebruikmaken van 
dezelfde informanten. In sommige datasets zijn ouders en/of kinderen de gegevens-
bronnen (bijvoorbeeld het scholierenonderzoek). In andere datasets zijn het voor-
zieningen, zoals de politie of het onderwijs (bijvoorbeeld de politiestatistiek). In één 
van de voorstudies, die eind jaren negentig vooraf is gegaan aan de start van de lan-
delijke jeugdmonitor, is voorgesteld ‘bij de ontwikkeling en opzet van de gewenste 
informatie zoveel mogelijk geledingen en niveaus van actoren’ te betrekken (Van Til-
borg en Riemersma 1995). Verschillende invalshoeken kunnen gezamenlijk een com-
pleter beeld schetsen.

In dit verband wordt vaak gesuggereerd dat verschillende gegevensbronnen 
gekoppeld zouden moeten worden. Zo’n ‘koppeling’ kan bestaan uit het naast elkaar 
presenteren van gegevens uit individuele informatiebronnen. Maar ook kan een tech-
nische koppeling gemaakt worden tussen verschillende databestanden. Door te kop-
pelen kunnen gegevens van de ene dataset vergeleken en/of uitgebreid worden met 
gegevens uit een andere dataset. Naast het feit dat deze procedure zeer complex is, is 
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het bovendien niet altijd mogelijk om deze uit te voeren in verband met privacy wet-
geving.

Omdat niet elke dataset gebruikmaakt van dezelfde gegevensbronnen of dezelfde 
informatie bevat, kan de ene set een belangrijke aanvulling zijn op de andere. Door 
informatie uit dergelijke datasets naast elkaar te presenteren wordt een zo volledig 
mogelijk beeld verkregen van een bepaalde situatie. Datasets werken op deze manier 
complementair. Mochten de verschillende datatsets daarentegen ongeveer dezelfde 
informatie bevatten, dan zal de voorkeur voor de ene of andere dataset van geval tot 
geval moeten worden bekeken en zal de uiteindelijke keuze afhangen van zaken, 
zoals de vraagstelling van het onderzoek en de kwaliteit van de steekproef (bijvoor-
beeld steekproefgrootte, vertegenwoordiging van de verschillende leeftijdsgroepen 
en/of van verschillende subgroepen jeugd).

Longitudinaal onderzoek
De gegevens, die op dit moment beschikbaar zijn via landelijke surveys of monito-
ren, zijn doorgaans weliswaar over een reeks van jaren, maar cross-sectioneel van 
aard. Om de zoveel jaar wordt een nieuwe groep jeugd van een bepaalde leeftijd 
onderzocht op een vast aantal onderwerpen en met dezelfde meetinstrumenten. Met 
de nauwgezettere aansluiting van de landelijke jeugdmonitor op het jeugdbeleid valt 
te verwachten dat er vragen (blijven) bestaan naar de causaliteit van relaties. Bijvoor-
beeld de vraag naar welke oorzaken ten grondslag liggen aan bepaald soort gedrag 
en welke interventies in dit verband effectief zijn gebleken.

Vragen naar oorzaak en gevolg kunnen echter alleen beantwoord worden met 
longitudinaal (panel)onderzoek. Langlopend cross-sectioneel onderzoek is hiervoor 
niet geschikt. In longitudinale panelstudies wordt een vaste groep jongeren meer-
dere jaren gevolgd en onderzocht. Met deze aanpak is het in principe mogelijk om na 
te gaan wat de effecten zijn van verschillende beleidsmatig geïnitieerde interventies. 
Daartoe moet de inhoud van de bevraging echter wel worden afgestemd op de doelen 
en instrumenten van het jeugdbeleid cq specifieke interventies. Het verdient aanbe-
veling om na te gaan in hoeverre het mogelijk is om reeds lopende initiatieven op het 
gebied van longitudinaal jeugdonderzoek in dit opzicht (beter) te benutten.

Informatie voor beleidsevaluatief onderzoek
Voor studies waarin het accent ligt op evaluatie van beleid zal het noodzakelijk zijn 
om aanvullende gegevens te verzamelen bij provincies en gemeenten. Dit kan deels 
via het verzamelen van lokale documenten, waaronder nota’s jeugdbeleid, deels via 
een enquête onder relevante sleutelpersonen aangevuld met (diepte)interviews.
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6  Organisatie van de landelijke jeugdmonitor en
   verbetering van de informatievoorziening

Eén van de kritiekpunten die in de evaluatie naar voren is gekomen, is dat de twee 
typen publicaties die onder de noemer ‘landelijke jeugdmonitor’ zijn uitgebracht niet 
op elkaar aansluiten. Daarbij geldt bovendien dat de gegevens uit de cbs-publica-
tie weliswaar interessant worden gevonden, maar onvoldoende worden geduid. De 
relevantie voor het beleid is daardoor minder groot dan mogelijk en wenselijk wordt 
geacht. Over de scp-publicatie is opgemerkt dat hier eigenlijk geen sprake is van 
een monitor, hetgeen vooral zou gelden voor het laatste (thematische) jeugdrapport. 
Daar staat tegenover dat de meer beleidsmatige insteek van de Rapportage Jeugd 2002 
als een verbetering wordt gezien vergeleken met eerdere edities van de Rapportage 
jeugd.

De Commissie Jeugdonderzoek stelt in de brief van 17 december 2002 dat de lan-
delijke jeugdmonitor een centraal onderdeel van het cjo-programma 2002-2006 zal 
vormen. Daarbij is een zeer brede invulling gegeven aan wat allemaal onder deze 
monitor zou moeten vallen. Het gaat niet alleen om ‘een periodiek systeem van indi-
catoren, feiten en cijfers en integrerende analyses’, maar ook om ‘nadere verkennin-
gen, verdiepingen, thematisch onderzoek naar aanleiding van uitkomsten of anders 
gebleken ontwikkelingen’, om ‘aanvullende verzameling van basisgegevens’ en om 
het volgen en analyseren van veranderingen in de ontwikkelingsstaat van de jeugd 
‘op doelbereiking (…) en op de maatschappelijke en politieke relevantie’. In feite lijkt 
de commissie Jeugdonderzoek te pleiten voor een bredere onderzoeksprogramme-
ring, waarbij de kern wordt gevormd door de landelijke jeugdmonitor zoals die in 
hoofdstuk 4 door ons is aangeduid.

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van de landelijke jeugdmonitor en op de 
wensen van de Commissie Jeugdonderzoek hebben wij voorgesteld het onderzoek 
langs twee lijnen te programmeren:

1 Rekening houdend met de behoefte aan periodieke en systematische informatie 
over de ‘staat van de jeugd’ wordt, zoals voorgesteld in hoofdstuk 4, eens in de 
twee jaar een publicatie uitgebracht met kerngegevens. Het gaat daarbij om een 
verbeterde versie van de publicaties die tot nu toe door het cbs zijn uitgebracht (de 
laatste editie in die reeks, getiteld Jeugd 2003: cijfers en feiten, is onlangs versche-
nen). Het valt te overwegen om die nieuwe publicaties de titel Landelijke jeugdmoni-
tor: cijfers en feiten te geven.

2 Een tweede spoor betreft de beleidseffectrapportage. In deze publicatie gaat de 
aandacht primair uit naar risicojeugd en wordt de effectiviteit van het (curatief 
en repressief) jeugdbeleid bestudeerd. Het voorstel is om alternerend aandacht te 
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besteden aan het provinciale en aan het gemeentelijke jeugdbeleid. Deze publica-
ties zouden eens in de vier jaar moeten verschijnen (zie hoofdstuk 4).

Landelijke jeugdmonitor: cijfers en feiten

In hoofdstuk 4 van deze notitie is in grote lijnen al beschreven wat de inhoud van de 
publicatie met kerncijfers zou moeten zijn. Het gaat hierbij dus om een breed over-
zicht over verschillende aspecten van de ‘staat van de jeugd’. Van belang om op te 
merken is dat het format van de publicatie anders zal zijn dan tot nu toe het geval 
was in de cbs-publicaties. Met name de opbouw en inhoud van de publicatie zal nau-
wer aansluiten bij de doelen van het jeugdbeleid, zoals ook in hoofdstuk 4 tot uiting 
is gekomen. Dit wordt allereerst zichtbaar in de inhoudsopgave. Zo valt te overwegen 
om eerst een deel te wijden aan de ontwikkelingsstaat van de jeugd en vervolgens 
een deel over participatie en gedrag en de verschillende risicofactoren. In de tweede 
plaats zal de publicatie worden ‘opgewaardeerd’ door globaal de gegevens te dui-
den. De analyses krijgen meer diepgang en worden duidelijker gerelateerd aan het 
gevoerde jeugdbeleid (zoals in de Rapportage Jeugd het geval is).

Voorgesteld wordt om deze publicatie te laten uitvoeren door het cbs en het scp. 
Een groot deel van de te presenteren gegevens is op deze instituten voorhanden. scp 
en cbs zullen een protocol opstellen waarin afspraken worden gemaakt over werk-
wijze, taakverdeling en verantwoordelijkheden. Het scp zal de rol van projectleider 
op zich nemen, dit betekent dat het scp voor de opdrachtgever het eerste aanspreek-
punt is voor de landelijke jeugdmonitor.

In de publicatie wordt gebruikgemaakt van diverse periodieke, landelijk representa-
tieve bronnen (zie bijlagen). Dat betreft niet alleen materiaal van het cbs en het scp, 
maar waar zinvol ook materiaal dat elders beschikbaar is (zoals registratiegegevens 
en periodieke gegevensverzamelingen van ministeries en andere onderzoeksinstitu-
ten).

Omdat op onderdelen lacunes bestaan in de informatievoorziening, dienen extra 
middelen te worden uitgetrokken voor het oplossen daarvan. Het grootste knel-
punt is de gebrekkige informatievoorziening over jonge kinderen. Weliswaar wordt 
momenteel met middelen van de Commissie Jeugdonderzoek en het scp een onder-
zoek gefinancierd dat op dit punt eenmalig een verbetering zal opleveren. Om dit 
knelpunt duurzaam op te lossen is het echter noodzakelijk om dit onderzoek perio-
diek (bijvoorbeeld eens in de vier jaar) te herhalen. Een tweede knelpunt betreft de 
gegevens over allochtone jeugd. Het Scholierenonderzoek is vooralsnog eigenlijk het 
enige brede onderzoek waarin de allochtone jeugd (beperkt tot het voortgezet onder-
wijs) redelijk goed vertegenwoordigd is. Een derde knelpunt is de informatie over 
jeugdigen die niet (meer) in het voortgezet onderwijs participeren (werkende jonge-
ren, mbo’ers, hbo’ers en wo’ers). Op onderdelen is over hen wel enige informatie 
voorhanden, maar voor veel thema’s is dat niet het geval.
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De oplossing voor dergelijke problemen is niet eenduidig. Verschillende mogelijk-
heden doen zich voor. Met betrekking tot de informatievoorziening over kinderen 
onder de 12 jaar rijst de vraag op welke termijn de landelijke jgz-monitor van start 
gaat. Aangezien de verwachting is dat dit traject de nodige tijd in beslag zal nemen, 
lijkt het wenselijk het 0-12-jarigen onderzoek van vws en scp tussentijds nogmaals 
te herhalen. Wat de knelpunten in het onderzoek naar oudere jeugd betreft, valt 
op te merken dat het scp op dit moment onderzoek doet naar de kwaliteit van het 
Scholierenonderzoek. Verschillende opties worden bestudeerd gericht op het ver-
krijgen van goede informatie, waaronder de mogelijkheid van continuering van het 
Scholierenonderzoek (indien gewenst met modulaire opbouw), de optie aansluiting 
te zoeken bij het internationale hbsc onderzoek (Health Behavior in Schoolaged 
Children) en de optie gegevens te verzamelen via een huishoudenquête bijvoorbeeld 
in de vorm van een vervolgvragenlijst op het avo (Aanvullend Voorzieningenge-
bruik Onderzoek) waardoor de kans op een betere vertegenwoordiging van de groep 
niet-schoolgaande jeugd vergroot. De mogelijkheden hiertoe worden op dit moment 
onderzocht. Ook zal in dit verband nader gekeken worden naar het Pols-jeugd onder-
zoek, dat om de twee jaar wordt afgenomen.

Het scp probeert zowel door het inzetten van eigen middelen als door het inbren-
gen van inhoudelijke expertise bij te dragen aan de verbetering van de informatie-
voorziening door middel van landelijke surveys. In principe zou het scp hierin een 
sterkere regisserende rol willen spelen; dit om de kwaliteit van de informatievoor-
ziening in het kader van de landelijke jeugdmonitor te verbeteren. De mogelijkheden 
hiertoe zijn echter beperkt. Voor zover departementen (mee)financieren, hebben zij 
uiteraard eveneens zeggenschap over de informatievoorziening en kunnen zij probe-
ren met de andere betrokken partijen afspraken te maken over bijvoorbeeld harmo-
nisering van de te hanteren meetinstrumenten.

Daarnaast is het, zoals eerder is aangegeven, wenselijk om ook te kunnen beschik-
ken over longitudinale gegevens om causale verklaringen te kunnen geven. Het ver-
dient aanbeveling na te gaan in hoeverre het mogelijk is aan te haken bij lopend 
longitudinaal onderzoek. Welk onderzoek dat het best kan zijn en waaraan het best 
meebetaald kan, worden behoeft nadere doordenking. Het ligt voor de hand dat de 
cofinanciering ertoe zal moeten leiden dat de gegevens beschikbaar komen voor de 
beleidseffectrapportages. Bovendien zou de cofinanciering gebruikt moeten worden 
om ervoor te zorgen dat de beleidsmatige relevantie van de verzamelde informatie 
wordt gewaarborgd.

Beleidseffectrapportage

In aanvulling op een periodiek verschijnende publicatie met kerncijfers hecht de 
Commissie Jeugdonderzoek aan studies, die inzage geven in de effectiviteit van 
het jeugdbeleid. Het scp is in principe bereid om deze studies uit te voeren, waar-
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bij verschillende varianten mogelijk zijn wat betreft de wijze waarop aandacht wordt 
besteed aan het preventieve, het curatieve en het repressieve jeugdbeleid (hoofdstuk 
4). Het zal voor deze studies nodig zijn aanvullende informatie te verzamelen deels 
via het verzamelen van documenten (nota’s jeugdbeleid en waar mogelijk lokale 
jeugdmonitoren), deels via een (brede) enquête onder relevante sleutelpersonen, aan-
gevuld met een beperkt aantal interviews. Indien mogelijk kan er gebruikgemaakt 
worden van bestaande registraties.

Over de inhoud van de beleidseffectrapportage en de vraag welke gegevens-
verzameling daarvoor precies nodig zal zijn, bestaat nog onduidelijkheid. De 
besluitvorming hieromtrent zal plaats moeten vinden in samenspraak met de bege-
leidingscommissie, waarin prioriteiten kunnen worden gelegd (en thema’s kunnen 
worden afgeleid). Het is zinvol om de nadere bepaling van de inhoud van de effect-
rapportage mede af te laten hangen van de van de uitkomsten van de binnenkort 
te verschijnen beleidseffectrapportage lokaal jeugdbeleid en de ervaringen met en 
waardering voor deze rapportage.

Begeleidingscommissie

Voorgesteld wordt een begeleidingscommissie in te stellen, die de opdrachtgever en 
het scp/cbs adviseert over de inhoud van de publicaties en de dataverzameling ten 
behoeve van de landelijke jeugdmonitor. Deze begeleidingscommissie zou de vol-
gende taken moeten hebben:
– De uitvoerders van de jeugdmonitor adviseren over de inhoud van de publicaties 

vallend onder de noemer van de landelijke jeugdmonitor, dit uiteraard binnen de 
randvoorwaarden zoals die worden vastgesteld bij aanvang van de onderzoekspro-
grammering. Deze advisering kan gestalte krijgen in de fase waarin de concrete 
opzet van de publicatie ter tafel ligt en in evaluatieve zin na verschijning van de 
publicatie.

– Advisering van de commissie Jeugdonderzoek over de bredere onderzoekspro-
grammering rondom de landelijke jeugdmonitor en over het doen uitvoeren van 
eventuele aanvullende dataverzameling.

Deze begeleidingscommissie zal uit 5 personen bestaan, afkomstig uit de kring van 
(jeugd)wetenschappers en opdrachtgever. Over de concrete samenstelling en taak 
zullen in een later stadium nadere afspraken moeten worden gemaakt.
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Noten

1 vbtb = Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording.
2 In de nota Monitoren volgens bans, die in 2000 is verschenen en waarin verschillende beleids-

sectoren en -actoren afspraken maken over monitoren, wordt eveneens een bescheiden 
definitie van monitoren aangehouden. Een monitor is volgens deze nota ‘een instrument, 
dat ten behoeve van het voorbereiden of uitvoeren van specifiek beleid, gegevens over de 
maatschappelijke werkelijkheid periodiek en systematisch registreert’ (2000: 13). Het is 
geen afrekeninstrument, zo wordt expliciet gesteld.

3 In de Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek wordt een onderscheid gemaakt 
tussen doelbereiking en doeltreffendheid, waarbij de laatste term slaat op de mate waarin 
beleidsdoelen worden gehaald als gevolg van bepaalde beleidsacties en regelingen. Doel-
bereiking kan worden vastgesteld met behulp van een monitor. Doeltreffendheid vereist 
doorgaans specifiek evaluatie-onderzoek, zo wordt gesteld (o.a. p. 32).

4 In de discussienotitie van de Operatie Jong (2003) worden nog andere, mogelijke thema’s 
of prioriteiten genoemd: voortijdig schoolverlaten, brede school en vrije tijd, aansluiting 
jeugdzorg en lokaal preventief beleid, preventie van jeugdcriminaliteit en nazorg en kinder-
mishandeling. Op dit moment wordt aan de definitieve jeugdagenda nog gewerkt, waarin 
deze en andere prioriteiten worden vastgelegd.

5 Met de decentralisatie van het jeugdbeleid eind jaren tachtig ligt de regie van en verantwoor-
delijkheid voor het jeugdbeleid grotendeels bij gemeenten en provincies. Lokale overheden 
kunnen voor een belangrijk deel hun eigen beleidslijn uitstippelen, die op gespannen voet 
kan staan met de (hoofd)doelstellingen van het rijksbeleid. Om de onderlinge verwachtin-
gen te verhelderen maken het kabinet, InterProvinciaal Overleg (ipo), en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (vng) afspraken over hoe het jeugdbeleid in gemeenten tot stand 
moet komen en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Vijf criteria worden geformu-
leerd: a. samen met de jeugd; b. balans in het jeugdbeleid; c. extra aandacht voor risico’s; 
d. vraag centraal en e. alleen projecten die bijdragen aan de versterking van het structurele 
aanbod. Welke risico’s extra aandacht behoeven, welke projecten een versterking voor het 
aanbod betekenen, op welke manier het beste balans in het beleid gebracht wordt, is niet 
nader geduid. Gemeenten wordt de ruimte gelaten om naar eigen inzicht en in aansluiting 
op de lokale situatie te handelen.

6 Verschillende gegevensbronnen zijn geraadpleegd om de informatie over de bestaande 
landelijke surveys, monitoren en registraties te achterhalen. Voor een overzicht hiervan zie 
de literatuurlijst.





Bijlagen
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Tabel B.1 Overzicht van indicatoren voor de fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele ontwikkelings-
staat naar algemene stand van zaken, voorzieningengebruik en risicofactoren

achtergrondvari-
abelen

fysieke ontwikkeling cognitieve ontwik-
keling

sociaal-emotionele ontwikkeling

leeftijd
geslacht
schoolniveau
etnische herkomst
sociaal-economi-
sche status
woonsituatie
gezinsenstelling
werk ouders
religie

gezondheid
– lengte
– gewicht
– kort/langdurende 

aandoeningen
– beperkingen (maat 

SCP)
– gezondheidsbeleving
 – ervaren gezondheid 

voorzieningengebruik
– bezoek consultatiebu

reau/huisarts
– bezoek medisch 

specialist/
ziekenhuisopname 

– deelname aan sport 
+ frequentie

gezondheidsrisico’s 
– alcoholgebruik
– roken
– druggebruik
– te weinig bewegen

schoolprestaties
– BO
 – CITO scores
 – taal/reken

   vaardigheid
– VO
 – cijfers taal/

   wiskunde

schoolbeleving
– vergelijking met 

andere leerlingen
– zorgen/stress over 

school
– motivatie voor/

beleving van 
huiswerk/school

– beleving omgang 
met klasgenoten/
pesten

– beleving omgang 
met docenten

voorzieningengebruik
– doorstroom 

en uitstroom/
doubleren

– deelname VVE
– speciaal onderwijs
– bezoek cultu-

rele instellingen 
(museum e.d.)

– lid bibliotheek

risico’s
– spijbelen
– schooluitval

welbevinden 
– ervaren welbevinden/

tevredenheid met leven
– zelfredzaamheid/zelfstandigheid

sociaal netwerk 
– aantal belangrijke personen in sociale 

netwerk + frequentie omgang
– aantal goede vrienden + frequentie 

omgang
– opvoedingsklimaat

beleving sociale relaties
– ervaren steun/kwaliteit relatie ouders/

opvoeding
– ervaren steun/kwaliteit relatie vrienden
– inschatting eigen sociale vaardigheden

voorzieningengebruik
– kinderopvang
– peuterspeelzaal
– deelname brede school-activiteiten
– muziekschool
– culturele verenigingen
– jeugdorganisaties
– buurthuis
– vrijwilligerswerk
– politieke participatie
– jeugdzorg
– jeugdbescherming
– opvoedingsondersteuning

risico’s

geïnternaliseerd probleemgedrag
– negatief zelfbeeld
– gevoelens van eenzaamheid
– gevoelens van angst en onzekerheid
– stemmings-wisselingen
– piekeren/zorgen maken
– burn-out
– suïcidale gedachten
– suïcide(poging)
– psychische stoornissen
– eetstoornissen

geëxternaliseerd probleemgedrag
– gewelddelicten
– diefstal
– vandalisme
– vermogensdelicten
– seksuele misdrijven
– in aanraking met politie/justitie
– schuldig verklaring
– weglopen/zwerven
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Tabel B.2 Beschikbaarheid informatie over de fysieke ontwikkelingsstaat naar leeftijd

                       beschikbaar bij

  SCP  CBS  elders

naar leeftijd a b c d a b c d a b c d

operationalisatie

gezondheid

– lengte - - - – + + + + + + + ?

– gewicht – – – – + + + + + + + ?

– kort-/langdurende 
 aandoeningen – ± + + + + + + + + + ?

– beperkingen (maat SCP) – ± + + – – – –

– motorische ontwikkeling – – – – – – – –

gezondheidsbeleving

– ervaren gezondheid – ± + + + + + + +

voorzieningengebruik

– bezoek consultatiebureau/
huisarts – ± + + + + + +

– medisch specialist/  
ziekenhuisopname – ± + + + + + +

– deelname sport+frequentie – ± + + + + + +

gezondheidsrisico’s

– alcoholgebruik n.v.t. – + ± n.v.t. – + + ± + +

– roken n.v.t. – + ± n.v.t. – + + ± + +

– druggebruik n.v.t. – + ± n.v.t. – + + ± + +

– te weinig bewegen – – + + + + + + ? + +

a 0-4 jaar.
b 4-12 jaar.
c 12-19 jaar.
d 19-25 jaar.
+ Direct of op korte termijn beschikbaar.
– Niet beschikbaar.
± Beperkt beschikbaar (weinig items of gegevens slechts voor een deel van de leeftijdscategorie beschikbaar).
?  (nog) Onbekend/onduidelijk.
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Tabel B.3 Beschikbare databronnen m.b.t. de fysieke ontwikkelingsstaat (periodiek + landelijk 
representatief)

      beschikbaar bij 

SCP CBS elders

gezondheid

– lengte geen info Pols-gezondheid PGO-peilingen, HBSC (toekomstige 
JGZ-registratie?)

– gewicht geen info Pols-gezondheid PGO-peilingen (TNO-PGO), HBSC 
(Trimbos) (toekomstige JGZ-regi-
stratie?)

– kort/langdurende aandoeningen NSO (beperkt), AVO Pols-gezondheid PGO-peilingen (toekomstige JGZ-
registratie?)

– beperkingen (maat SCP) AVO

– motorische ontwikkeling geen info geen info (toekomstige JGZ-registratie?)

gezondheidsbeleving

– ervaren gezondheid AVO, NSO Pols-gezondheid HBSC

voorzieningengebruik

– bezoek consultatiebureau/huisarts AVO* Pols-gezondheid

– medisch specialist/
ziekenhuisopname

AVO Pols-gezondheid

– deelname sport+frequentie AVO,TBO, NSO Pols-basis

gezondheidsrisico’s

– alcoholgebruik NSO Pols-gezondheid HBSC, NDM (Nationale 
Drugmonitor)(Trimbos)

– roken NSO Pols-gezondheid HBSC, NDM

– druggebruik NSO Pols-jeugd (nieuw 
item, 1x gemeten)

HBSC, NDM

– te weinig bewegen TBO Pols-gezondheid OBIN (Ongevallen en Bewegen in 
Nederland)

* ‘bezoek consultatiebureau’ vanaf 2003 niet meer in AVO opgenomen.
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Tabel B.3 (vervolg) Beschikbare databronnen m.b.t. de fysieke ontwikkelingsstaat 

(periodiek + landelijk representatief)

onderzoek doelpopulatie informant   info naar etn. 
herkomst*

AVO NL-bevolking vanaf 6 jaar jeugd en/of ouder nee

NSO scholieren in het voortgezet onderwijs jeugd ja

TBO NL-bevolking vanaf 12 jaar. jeugd nee

Pols basis NL-bevolking vanaf 0 jaar jeugd en/of ouder nee

Pols gezondheid NL-bevolking vanaf 0 jaar jeugd en/of ouder nee

Pols jeugd NL-bevolking van 12 tot 30 jaar jeugd nee

HBSC (Trimbos-inst.) scholieren in het voortgezet onderwijs jeugd ja

NDM (Trimbos-inst.) NL-bevolking vanaf 10 jaar jeugd ja

OBIN (TNO/Stichting 
Consument en Veiligheid)

NL-bevolking vanaf 13 jaar jeugd nee

PGO-peiling NL-jeugd 0-19 jaar jeugdarts/verpleegkundige ja

* De meeste bronnen bevatten wel een vraag naar etnische herkomst, maar hier gaat het om de vraag of etnische minder-
heden voldoende in het onderzoek vertegenwoordigd zijn om daar uitspraken over te kunnen doen. 
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Tabel B.4 Beschikbaarheid informatie over de cognitieve ontwikkelingsstaat naar leeftijd

                                       beschikbaar bij

SCP CBS elders

naar leeftijd a b c d a b c d a b c d

schoolprestaties

– basisonderwijs:

 – CITO-scores n.v.t. – n.v.t. n.v.t. n.v.t. – n.v.t. n.v.t. +

 – taal/rekenvaardigheid n.v.t – n.v.t n.v.t. n.v.t. – n.v.t. n.v.t. +

– voortgezet onderwijs:

 – cijfers taal/wiskunde n.v.t n.v.t ± ± n.v.t n.v.t ± – ±

schoolbeleving

– vergelijking met andere 
leerlingen n.v.t – + ± n.v.t. – – – n.v.t

– zorgen/stress over school n.v.t – + ± n.v.t – ± ± n.v.t +

– motivatie voor school/
huiswerk n.v.t – + ± n.v.t – ± ± n.v.t

– beleving omgang met 
klasgenoten/pesten n.v.t – + ± n.v.t – ± ± n.v.t +

– beleving omgang met 
docenten n.v.t – + ± n.v.t – – – n.v.t

voorzieningengebruik

– doorstroom en uitstroom/
doubleren n.v.t. – ± ± n.v.t. + + + + +

– deelname VVE – – n.v.t. n.v.t. – – n.v.t. n.v.t.

– speciaal onderwijs n.v.t – – – n.v.t. + + ?

– bezoek culturele instellingen 
(musea e.d.) – ± + + – – + +

– lid bibliotheek – ± + + – – + +

risico’s

– spijbelen n.v.t – + – n.v.t – + + n.v.t. ± ±

– schooluitval n.v.t – – n.v.t. n.v.t – ± n.v.t. n.v.t. ± ± ±

a 0-4 jaar.
b 4-12 jaar.
c 12-19 jaar.
d 19-25 jaar.
+ Direct of op korte termijn beschikbaar.
– Niet beschikbaar.
± Beperkt beschikbaar (weinig items of gegevens slechts voor een deel van de leeftijdscategorie beschikbaar).
?  (nog) Onbekend/onduidelijk.



48   Bijlagen      Bijlagen   49

Tabel B.5 Beschikbare databronnen m.b.t. de cognitieve ontwikkelingsstaat (periodiek + landelijk 
representatief)

                                   beschikbaar bij    

SCP CBS elders

schoolprestaties

– basisonderwijs

 – CITO-scores geen info geen info CITO, Prima-cohort (ITS/SCO-Kohn-
stamm-instit.)

 – taal/rekenvaardigheid geen info geen info Prima-cohort

– voortgezet onderwijs

 –  cijfers taal/wiskunde NSO (beperkt: 
voldoende/
onvoldoende)

VOCL cito-aanvangsniveau+sc
hooladvies en cijfers kerstrap-
port brugklas

HBSC (Trimbos) (beperkt: geen cijfers) 
Inspectie onderwijs (cijfers schoolon-
derzoek)

schoolbeleving

– vergelijking met andere 
leerlingen

NSO geen info

– zorgen/stress over 
school

NSO Pols-jeugd HBSC

– motivatie voor school/
huiswerk

NSO Pols-jeugd (nieuw item, 1x 
gemeten)

– beleving omgang met 
klasgenoten/pesten

NSO Pols-jeugd (nieuw item, 1X 
gemeten)

HBSC

– beleving omgang met 
docenten

NSO geen info.

voorzieningengebruik

– doorstroom en 
uitstroom/doubleren

NSO (beperkt) onderwijsstatistiek/VOCL SIS bestaande uit:RUBS, HBO- en WO-
monitor (ROA). Mogelijk GOA (operati-
oneel per 2006)

– deelname VVE geen info geen info VVE-monitor (operationeel per 2006)

– speciaal onderwijs geen info Onderwijsstatistiek

– bezoek culturele instel-
lingen (musea e.d.)

AVO, NSO Pols-participatie mogelijk Soc. pijler GSB-monitor 
(operationeel per 2004)

– lid bibliotheek AVO Pols-participatie

risico’s

– spijbelen NSO Pols-jeugd

– schooluitval geen info onderwijsstatistiek/VOCL 
(beperkt)

RMC en mogelijk GOA (operationeel 
per 2006)
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Tabel B.5  (vervolg) Beschikbare databronnen m.b.t. de cognitieve ontwikkelingsstaat 
(periodiek + landelijk representatief)

onderzoek doelpopulatie informant info. naar etn. herkomst*

AVO NL-bevolking vanaf 6 jaar jeugd en/of ouder nee

NSO scholieren in het voortgezet 
onderwijs 

jeugd ja

onderwijsstatistieken scholieren vanaf 4 jaar officiële registratie ja

Pols-jeugd NL-bevolking van 12 tot 
30 jaar

jeugd nee

Pols participatie NL-bevolking vanaf 12 jaar jeugd en/of ouder nee

HBSC (Trimbos-inst.) scholieren in het voortgezet 
onderwijs

jeugd ja

prima-cohort (ITS/
Kohnstamm-instit.)

basisscholen en scholen 
voor speciaal onderwijs 
(groep 2, 4, 6, 8)

achtergrondgeg. via ouders, 
leerkrachten en schooldir.

ja

VOCL scholieren in het voortgezet 
onderwijs

achtergrondgeg.via l.l., 
ouders en school

ja

RMC-registratie  voortijdig schoolverlaters 
tot 23 jaar

doorgaans onderwijs, maar 
ook politie/justitie en  
jeugdhulpverlening

deels 

schoolverlatersinformatiesysteem (SIS) bestaande uit:

HBO-monitor (ROA) studenten  HBO jeugd jeugd beperkt (autocht/
allocht.)

WO-monitor(ROA) studenten WO jeugd beperkt (autocht/allocht.)

RUBS (registratie van 
uitstroom en bestemming 
schoolverlaters) (ROA)

schoolverlaters AVO, VBO, 
BOL, BBL

jeugd beperkt (autocht/allocht.)

*  De meeste bronnen bevatten wel een vraag naar etnische herkomst, maar hier gaat het om de vraag of etnische minder-
heden voldoende in het onderzoek vertegenwoordigd zijn om daar uitspraken over te kunnen doen. 
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Tabel B.6 Beschikbaarheid informatie over de sociaal-emotionele ontwikkelingsstaat naar leeftijd

                                       beschikbaar bij

 SCP  CBS  elders

naar leeftijd a b c d a b c d a b c d

welbevinden

– ervaren welbevinden/ 
tevredenheid met leven – – + ± – – + + +

– zelfredzaamheid/
zelfstandigheid – – – – – – – –

sociaal netwerk

– aantal belangrijke personen 
in sociaal netwerk+frequentie 
omgang – – ± ± – – – –

– aantal goede 
vrienden+frequentie omgang – – + ± – – ± ± +

– opvoedingsstijl ouders – – – – – – ± ±

– kindermishandeling – – – – – – – – + + + ±

beleving sociale relaties

– ervaren steun/kwaliteit 
relatie ouders/opvoeding – – + ± – – ± ± ±

– ervaren steun/kwaliteit 
relatie vrienden – – + ± – – ± ± ±

– inschatting eigen sociale 
vaardigheden – – – – – – – –

– perceptie van jongeren op 
maatschappelijke problemen n.v.t. – + + – – + +

– perceptie van jongeren op 
normen/waarden – – ± + – – – –

voorzieningengebruik

– kinderopvang (0-4 jarigen) + n.v.t. n.v.t. n.v.t. + n.v.t. n.v.t. n.v.t.

– peuterspeelzaal + n.v.t. n.v.t. n.v.t. + n.v.t. n.v.t. n.v.t.

– BSO n.v.t. + + n.v.t. n.v.t. + + n.v.t.

– deelname brede schoolactivi-
teiten n.v.t. – + ± n.v.t. – – – ? ?

– muziekschool – ± ± ± – – ± ± ±

– culturele voorzieningen – ± + + – – + +

– jeugdorganisaties – – + ± – – – – ±

– buurthuis – ± + + – – + + ±

– vrijwilligerswerk n.v.t. – + + n.v.t. – + +

– politieke participatie 
(inspraakavond/jeugddebat/
lid-maatschap politieke 
partij) n.v.t. – + + n.v.t. – + +

– RIAGG/bureau jeugdzorg – ± + + – – – –
– jeugdbescherming – – – – + + + ±
– opvoedingsondersteuning ± ± ± n.v.t. – – – n.v.t.
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Tabel B.6 (vervolg) Beschikbaarheid informatie over de sociaal-emotionele ontwikkelingsstaat naar 
leeftijd

                                          beschikbaar bij

 SCP  CBS  elders

naar leeftijd a b c d a b c d a b c d

operationalisatie
geïnternaliseerd probleemgedrag
– negatief zelfbeeld – – + ± – – ± ± +

– gevoelens van eenzaamheid – – + ± – – ± ±

– gevoelens van angst en onze-
kerheid – – + ± – – ± ± +

– stemmingswisselingen – – – – – – – –

– piekeren/zorgen maken – – + ± – – – –

– burn-out – – – – – – + +

– suïcidale gedachten – – + ± – – – –

– suïcide (poging) – – + ± – – ± ±

– psychische stoornissen – – – – – – – – ± ±

– eetstoornissen – – – – – – – – ± ±

geëxternaliseerd probleemgedrag

– gewelddelicten n.v.t. – + ± n.v.t. – + + + +

– vandalisme n.v.t. – + ± n.v.t. – + + + +

– vermogensdelicten n.v.t. – + – n.v.t. – + + + +

– seksuele misdrijven n.v.t. – – – n.v.t. – + + + +

– in aanraking met politie/
justitie n.v.t. – + ± n.v.t. – + + ± + +

– schuldig verklaring n.v.t. – – – n.v.t. – + +

– weglopen/zwerven n.v.t. – – – n.v.t. – + +

a 0-4 jaar.
b 4-12 jaar.
c 12-19 jaar.
d 19-25 jaar.
+ Direct of op korte termijn beschikbaar.
– Niet beschikbaar.
± Beperkt beschikbaar (weinig items of gegevens slechts voor een deel van de leeftijdscategorie beschikbaar).
?  (nog) Onbekend/onduidelijk.
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Tabel B.7 Beschikbare databronnen m.b.t de sociaal-emotionele ontwikkelingsstaat (periodiek + 
landelijk representatief)

                                                       beschikbaar bij

SCP CBS elders

welbevinden

– ervaren welbevinden/tevredenheid met leven NSO pols-participatie HBSC (Trimbos)

– zelfredzaamheid/zelfstandigheid geen info geen info

sociaal netwerk

– aantal belangrijke personen in sociaal 
netwerk+frequentie omgang

NSO (beperkt) geen info

– aantal goede vrienden+frequentie omgang NSO pols-participatie HBSC

– opvoedingsstijl ouders geen info pols-jeugd (beperkt; 
in 2003 nieuwe items 
m.b.t. huisregels)

– kindermishandeling geen info geen info AMK-registratie 
(Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling)

beleving sociale relaties

– ervaren steun/kwaliteit relatie ouders/
opvoeding

NSO pols-jeugd (beperkt 
tot ruzie)

HBSC (beperkt)

– ervaren steun/kwaliteit relatie vrienden NSO pols-jeugd HBSC (beperkt)

– inschatting eigen sociale vaardigheden geen info geen info

– perceptie van jongeren op maatschappelijke 
problemen

NSO, CV pols-milieu en politiek

– perceptie van jongeren op normen/waarden CV geen info

voorzieningengebruik

– kinderopvang (0-4 jarigen) AVO statistiek kindercentra, 
pols-basis

– peuterspeelzaal AVO statistiek kindercentra,
pols-basis

– BSO AVO statistiek kindercentra,
pols-basis

– deelname brede schoolactiviteiten NSO geen info Oberon?

– muziekschool NSO (beperkt) pols-jeugd (beperkt) HBSC (eenmalig?)

– culturele voorzieningen AVO pols-participatie

– jeugdorganisaties NSO geen info HBSC (eenmalig?)
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Tabel B.7 (vervolg) Beschikbare databronnen m.b.t de sociaal-emotionele ontwikkelingsstaat 
(periodiek + landelijk representatief)

                                                            beschikbaar bij

SCP CBS elders

voorzieningengebruik

– buurthuis AVO pols-jeugd HBSC (eenmalig?)

– vrijwilligerswerk NSO/TBO pols-participatie

– politieke participatie (inspraakavond/
jeugddebat)

NSO/AVO pols-participatie

– RIAGG/bureau jeugdzorg NSO/AVO pols-gezondheid 
(beperkt)

– jeugdbescherming geen info publicatie Rechtspraak 
in Nederland

– opvoedingsondersteuning AVO (beperkt) geen info

geïnternaliseerd probleemgedrag

– negatief zelfbeeld NSO pols-gezondheid 
(5 vragen over een-
zaamheid, rusteloos-
heid e.d.)

HBSC

– gevoelens van eenzaamheid NSO

– gevoelens van angst en onzekerheid NSO HBSC

– stemmingswisselingen geen info geen info

– piekeren/zorgen maken NSO geen info

– burn-out geen info pols-gezondheid

– suïcidale gedachten NSO geen info

– suïcide (poging) NSO doodsoorzakenstatis-
tiek

– psychische stoornissen geen info geen info NMG (Trimbos-instit.) 
(vanaf 2002)

– eetstoornissen geen info geen info NMG (vanaf 2002)

geëxternaliseerd probleemgedrag pols-jeugd

– gewelddelicten NSO politiestatistiek HBSC, HKS (Herken-
ningsdienst-systeem)

– diefstal NSO politiestatistiek HKS

– vandalisme NSO politiestatistiek HKS

– vermogensdelicten geen info politiestatistiek HKS

– seksuele misdrijven geen info politiestatistiek HKS

– in aanraking met politie/justitie NSO politiestatistiek HKS, STOP, HALT

– schuldig verklaring geen info statistieken van 
rechtsbescherming en 
veiligheid

– weglopen/zwerven geen info geen info
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Tabel B.7 (vervolg) Beschikbare databronnen m.b.t de sociaal-emotionele ontwikkelingsstaat 
(periodiek + landelijk representatief)

onderzoek doelpopulatie informant info naar etn. 
herkomst*

AVO NL-bevolking vanaf 6 jaar jeugd en/of ouder nee

CV NL-bevolking vanaf 16 jaar jeugd nee

NSO scholieren in het voortgezet onder-
wijs

jeugd ja 

Pols basis NL-bevolking vanaf 0 jaar jeugd en/of ouder nee

Pols jeugd NL-bevolking van 12 tot 30 jaar jeugd nee

Pols gezondheid NL-bevolking vanaf 0 jaar jeugd en/of ouder nee

Pols milieu en politiek Nl-bevolking vanaf 12 jaar jeugd en/of ouder nee

Pols participatie NL-bevolking vanaf 12 jaar jeugd en/of ouder nee

doodsoorzakenstatistiek NL-bevolking vanaf 12 jaar artsen nee

politiekstatistieken NL-bevolking vanaf 12 jaar officiële registratie nee

statistiek kindercentra NL- bevolking die gebruik maakt van 
voorzieningen voor kinderopvang

inst.voor kinderopvang nee

statistiek van straf-
rechtspleging en toepassing

NL-bevolking officiële registratie nee

AMK-registratie jeugdigen die slachtoffer van kin-
dermishandeling zijn, of dreigen te 
worden**

particulieren, onderwijs, 
gezondheidszorg, politie/
justitie

nee

HALT 12 tot 18 jarigen die voor het eerst 
in aanraking komen met politie/
justitie

HALT-registratie beperkt (niet in 
alle regio’s)

HBSC (Trimbos-inst.) scholieren in het voortgezet onder-
wijs

jeugd ja

HKS (Nationaal recherche 
infodienst (NRI))

van misdrijf verdachten vanaf 12 
jaar 

regionale politie ja (geboorteland)

NMG (Nationale Monitor Gees-
telijke Gezondheid) (Trimbos-
instit.)

NL-bevolking vanaf circa 15 jaar bestaande registraties op onderdelen

STOP ‘12-minners’ die zich schuldig 
maken aan licht strafbare feiten

Bureau HALT beperkt (niet in 
alle regio’s)

*  De meeste bronnen bevatten wel een vraag naar etnische herkomst, maar hier gaat het om de vraag of etnische minder-
heden voldoende in het onderzoek vertegenwoordigd zijn om daar uitspraken over te kunnen doen. 

** In het algemeen betreft het minderjarigen in de leeftijd van 0-18 jaar. Bij uitzondering neemt het AMK ook adviesaan-
vragen of meldingen in behandeling over jongeren die ouder zijn dan 18 jaar. Meestal betreft het dan personen met een 
verstandelijke handicap.
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Nederland en de anderen; Europese vergelijkingen uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2000.
Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-5875-141-4 

scp-publicaties 2002
2002/2 Van huis uit digitaal. Verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en school (2002). 

isbn 90-377-0089-6
2002/3 Voortgezet onderwijs in de jaren negentig (2002). isbn 90-377-0072-1 
2002/4 Boek en markt. Effectiviteit en efficiëntie van de vaste boekenprijs  (2002) isbn 90-377-0095-0 
2002/5 Zekere banden. Sociale cohesie, leef baarheid en veiligheid (2002). isbn 90-377-0076-4 
2002/6 Niet-stemmers. Een onderzoek naar achtergronden en motieven in enquêtes, interviews en focus-

groepen (2002). isbn 90-377-0098-5 
2002/7 Zelbepaalde zekerheden. Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen: draagvlak, benut-

ting en determinanten (2002). isbn 90-377-0088-8 
2002/8 E-cultuur. Een empirische verkenning (2002). isbn 90-377-0092-6 
2002/9 Taal lokaal. Gemeentelijk beleid onderwijs in allochtone levende talen (oalt) (2002). 

isbn 90-377-0090-x 
2002/10 Rapportage gehandicapten 2002. Maatschappelijke positie van mensen met lichamelijke beper-

kingen of verstandelijke handicaps (2002). isbn 90-377-0104-3
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2002/13 Emancipatiemonitor 2002. isbn 90-377-0110-8
2002/14 Ouders bij de les. Betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind (2002). 

isbn 90-377-0091-8
2002/16 Rapportage Jeugd 2002 (2003). isbn 90-377-0111-6 

scp-publicaties 2003
2003/1 Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers (2003). isbn 90-377-0112-4
2003/4 Rapportage Sport 2003 (2003). isbn 90-377-0109-4
2003/5 Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen (2003). 

isbn 90-377-0087-x
2003/8 De meerkeuzemaatschappij. Facetten van de temporale organistie van verplichtingen en voorzie-

ningen (2003). isbn 90-377-0113-2
2003/11 De uitkering van de baan. Reïntegratie van uitkeringsontvangers: ontwikkelingen in de periode 

1992-2002 (2003). isbn 90-377-0094-2
2003/12 De sociale staat van Nederland 2003 (2003). isbn 90-377-0138-8
2003/13 Rapportage minderheden 2003. Onderwijs, arbeid en sociaal-culturele integratie (2003). 

isbn 90-377-0139-6 
2003/16 Profijt van de overheid. De personele verdeling van gebonden overheidsuitgaven en -inkomsten in 

1999 (2003). isbn 90-377-0070-5
2003/17 Armoedemonitor 2003 (2003). isbn 90-377-0140-x

Onderzoeksrapporten 2002
2002/1 Onbetaalde arbeid op het spoor (2002). isbn 90-377-0073-x
2002/12 De werkelijkheid van de Welzijnswet (2002). isbn 90-377-0116-7 
2002/15 De vierde sector. Achtergrondstudie quartaire sector (2002). isbn 90-377-0093-4 

Onderzoeksrapporten 2003
2003/2 Beter voor de dag. Evaluatie van de stimuleringsmaatregel Dagindeling. 

isbn 90-377-0124-8
2003/3 Inkomen verdeeld (2003). isbn 90-377-0074-8
2003/6 Vragen om hulp. Vraagmodel verpleging en verzorging (2003). isbn 90-377-0114-0
2003/7 Vragen om hulp. Vraagmodel verpleging en verzorging. Samenvatting van het onderzoeksrapport 

(2003). isbn 90-377-0133-7
2003/9 Maten voor gemeenten 2003 (2003). isbn 90-377-0134-5 
2003/10 Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid halverwege de eerste planperiode (1998-2002) 

(2003). isbn 90-377-0054-3 
2003/14 Mobiel in de tijd. Op weg naar de auto-af hankelijke maatschappij, 1975-2000 (2003). 

isbn 90-377-0125-6 
2003/15 Beleid in de groei. Voortgang en uitkomsten van het lokale jeugdbeleid (2003). 

isbn 90-377-0058-6 

Werkdocumenten (rechtstreeks te verkrijgen bij het scp)
79 Sociale cohesie en sociale infrastructuur (2002) 
80 Gemeentelijk ramingsmodel kinderopvang (2002). isbn 90-377-0108-6
81 Modellering van de gehandicaptenzorg (2001)
82  Verslaglegging van de modellering van de geestelijke gezondheidszorg (2002). isbn 90-377-0099-3
83 Verslaglegging van de modellering van de gehandicaptenzorg (2002). isbn 90-377-0100-0 
84 Cultuur op het web. Het informatieaanbod op websites van musea en theaters (2002). 

isbn 90-377-0101-9
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85 Intramurale awbz-voorzieningen. Achtergronden bij gebruik en eigen bijdragen (2002). 
isbn 90-377-0102-7 

86 Memorandum quartaire sector 2002-2006 (2002). isbn 90-377-0103-5
87 Naar een agenda voor de jeugd. Voorstellen voor een positief lokaal jeugdbeleid (2002). 

isbn 90-377-0105-1
88 Kenniscentra in Nederland. Een inventariserend onderzoek naar kenmerken engroei van het aantal 

kenniscentra (2002). isbn 90-377-0122-1
89 Modellering van de care-sectorenin het Ramingsmodel Zorg (2003). isbn 90-377-0123-x 
90 Sociale activering. Een brug tussen uitkering en betaald werk (2003). isbn 90-377-0127-2 
91 Het sociale draagvlak voor de quartaire sector, 1970-2000 (2003). isbn 90-377-0131-0 
92 De vaststelling van de kerkelijke gezindte in enquêtes (2003). isbn 90-377-0136-1 
93 Midden in de media (2003). isbn 90-377-0130-2 
94 Ontwikkeling in het lokaal vrijwilligersbeleid (2003). isbn 90-377-0137-x 
95 Voorstel voor de toekomstige ontwikkeling van de landelijke jeugdmonitor (2004). 

isbn 90-377-0113-2
98 Landelijk ramingsmodel kinderopvang 2002-2010 (2003) isbn 90-377-0148-5
101 Schalen van fysieke en psychosociale beperkingen. Het meten van hulpbehoefte bij de indicatiestelling 

verpleging en verzorging (2003). isbn 90-377-0151-1

Overige publicaties
Particulier initiatief en publiek belang (2002). isbn 90-377-0086-1 

Uitgewerkt! (2002). isbn 90-377-0085-3 

De oplossing van de civil society (2002). isbn 90-377-0107-8 

Leeft Europa wel? Een verkenning van de Europese Unie in de publieke opinie en het onderwijs (2002). 
isbn 90-377-0117-5 

De veeleisende samenleving. Psychische vermoeidheid in een veranderde sociaal-culturele context (2002). 
isbn 90-377-0119-1 

Armoedebericht 2002 (2002). isbn 90-377-0121-3 

Kijken naar gevaren. Over maatschappelijke percepties van externe veiligheid (2002). isbn 90-377-0120-5

Tijdverschijnselen. Impressies van de vrije tijd (2003). isbn 90-377-0135-3 

Mantelzorg in getallen (2003). isbn 90-377-0146-9

Berichten uit het vyvarium (2003). isbn 90-377-0149-3

Autochtone achterstandsleerlingen: een vergeten groep (2003). isbn 90-377-0153-1






