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Voorwoord

Bezorgdheid over het gedrag van de jeugd is van alle tijden. De bemoeienis van de
overheid met de jeugd is dan ook oud. Zo werd al in 1917 een Staatscommissie opgericht
met de opdracht een rapport uit te brengen over de jeugd tussen de 13 en 18 jaar.
Gevreesd werd voor de ‘baldadigheid’ van deze groep. 

De aandacht en zorg van de overheid heeft zich door de tijd heen niet alleen gericht
op de positie van jongeren in het onderwijs of op de arbeidsmarkt, maar ook op de vrije
tijd van de jeugd. Vandaag de dag gaat de overheid ervan uit dat vrijetijdsactiviteiten een
positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de jeugd. Daarom stimuleert
zij deelname aan diverse vormen van vrijetijdsbesteding. De vrije tijd is echter ook het
terrein bij uitstek waar jongeren hun eigen gang kunnen gaan en eigen keuzes kunnen
maken. Dit kan positieve, maar ook negatieve gevolgen hebben voor hun verdere ont-
wikkeling.

In de Rapportage Jeugd 2002 gaat veel aandacht uit naar de vrijetijdsbesteding van
kinderen en jongeren. Belangrijke vragen daarbij zijn: wat doet de jeugd vandaag de dag
in haar vrije tijd? In hoeverre doen kinderen en jongeren mee aan vrijetijdsactiviteiten
die als ‘leerzaam’ te boek staan? En hoe vaak worden activiteiten ondernomen die
gewoonlijk niet onder de controle van ouders en andere volwassenen staan, zoals 
uitgaan? Bovendien is de vraag aan de orde of er wel een verband is tussen deelname
aan vrijetijdsactiviteiten en de ontwikkeling van de jeugd.

Naast aandacht voor alle jeugd is er altijd veel belangstelling geweest voor kinderen
en jongeren in achterstandssituaties. De overheid streeft ernaar vroegtijdig in te grijpen
om verdere problemen onder deze groep jeugd te voorkomen. De afgelopen jaren zijn
vele preventieve programma’s opgezet die bedoeld zijn om deze kinderen en jongeren
in hun ontwikkeling te ondersteunen. In de Rapportage Jeugd 2002 is een selectie van
programma’s gemaakt. Onderzocht is welke jongeren meedoen aan deze programma’s
en hoe effectief ze zijn. 

De Rapportage Jeugd 2002 is geschreven door een groot aantal medewerkers van het
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp). Eerdere versies van deze publicatie zijn besproken
met de leescommissie van de Rapportage Jeugd 2002. Wij zijn de leden van deze commissie
zeer erkentelijk voor hun opmerkingen en suggesties, in het bijzonder de externe leden
prof. dr. M. de Winter (Universiteit Utrecht), prof. dr. W. Vollebergh (Trimbos-instituut)
en dr. Y. te Poel (Universiteit Leiden). Daarnaast willen wij de Commissie Jeugdonderzoek
(cjo) van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (vws) bedanken voor
hun reactie op de conceptversie van de Rapportage Jeugd, in het bijzonder drs. 
D. Griffioen (vws) en drs. W. Kuijvenhoven (vws). 

Prof. dr. P. Schnabel
Directeur scp
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1 Inleiding

Elke Zeijl 

1.1 Introductie 

De laatste tijd wordt steeds vaker benadrukt dat kinderen en jongeren in de vrije tijd,
via deelname aan activiteiten bijvoorbeeld op het gebied van sport, ict of politiek,
vaardigheden leren die van groot belang zijn vandaag de dag. Het idee is dat deelname
aan deze en andere vrijetijdsactiviteiten de ontwikkeling van kinderen en jongeren
stimuleert en de kans op uitval verkleint. Maar hoe ziet de vrijetijdsbesteding van
hedendaagse kinderen en jongeren er eigenlijk uit. In hoeverre doen ze mee aan 
activiteiten die als leerzaam te boek staan? En hoe zit het eigenlijk met die relatie tussen
deelname aan vrijetijdsactiviteiten en de ontwikkeling van de jeugd. De Rapportage
Jeugd 2002 gaat in op deze kwesties.

Een tweede thema dat centraal staat in deze rapportage is de aandacht voor kinderen
en jongeren in achterstandssituaties. Talloze programma’s zijn de afgelopen jaren
opgezet om deze groep jeugd in haar ontwikkeling te ondersteunen. Enkele van deze
programma’s komen in de Rapportage Jeugd 2002 aan bod. Vragen die de revue zullen
passeren zijn onder meer: wat beogen de programma’s precies, wordt de doelgroep
eigenlijk bereikt en wat is bekend over de effecten van de programma’s? 

Dit hoofdstuk bevat een inleiding op de thema’s die centraal staan in de rapportage
en biedt informatie over de gehanteerde werkwijze. Paragraaf 1.2 biedt een korte 
toelichting op de discussie over vrije tijd als ‘leertijd’. Vrije tijd is niet vrij in de zin dat
het niet uit maakt wat jeugdigen doen, maar kent een opdracht: jeugdigen moeten in
de vrije tijd vaardigheden verwerven die belangrijk zijn (voor later). In paragraaf 1.3
richten we de aandacht op het beleid. Hoewel Nederland niet een expliciet vrijetijds-
beleid kent, oefent de overheid wel invloed uit op de vrijetijdsbesteding van de jeugd.
De verschillende lijnen waarlangs dit gestalte krijgt passeren de revue. Ook het beleid
ten aanzien van risicogroepen komt in paragraaf 1.3 ter sprake. Paragraaf 1.4 bevat
vervolgens de onderzoeksvragen en in paragraaf 1.5 gaan we in op de werkwijze en
de gehanteerde gegevensbronnen. De volgende paragraaf biedt een toelichting op de
centrale begrippen uit het onderzoek. Ook de afbakening van het rapport tot de leef-
tijdsgroep 0-19 jaar wordt hier toegelicht. Paragraaf 1.7 ten slotte biedt een overzicht
van de opbouw van het boek.
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1.2 De vrije tijd: tussen ‘leer-’ en ‘riskeertijd’

De vergrote belangstelling voor de vrije tijd als ‘leertijd’ loopt parallel met de toe-
nemende aandacht voor de veranderlijkheid en complexiteit van de moderne samen-
leving. De hedendaagse maatschappij kent veel keuzemogelijkheden en een brede
variatie aan gezinsvormen en levensstijlen (Dieleman et al. 1999; Du Bois-Reymond
et al. 1998; Wittebrood en Keuzenkamp 2000). Daarnaast grijpt de moderne informatie-
en communicatietechnologie diep in op het dagelijkse leven en is het belang van 
educatie en kennisverwerving toegenomen (Glastra en Meijers 2000; Dieleman 2000).
Naast mogelijkheden brengt de hedendaagse ‘keuzemaatschappij’ ook onzekerheden
en risico’s met zich mee (Beck 1992). Veel oude zekerheden en vanzelfsprekendheden
zijn verdwenen met de vergroting van de keuzemogelijkheden, de verminderde invloed
van traditionele kaders als geloof en herkomst en het toenemende belang van nieuwe
kaders, waaronder de arbeidsmarkt waarbinnen flexibiliteit en employability als normen
gelden (Best en Keller 1997; Putnam 2000). 

Jeugdwetenschappers en beleidsmakers zijn het er over eens dat een veranderlijke
en complexe maatschappij hoge eisen stelt aan de jeugd (bans 2001; Dieleman et al.
1999; Raad voor het Jeugdbeleid 1995a). In het rapport Sociaal talent in zicht somt de
Raad voor het Jeugdbeleid (Raad voor het Jeugdbeleid 1995a: 16) kwaliteiten op die
kinderen en jongeren zouden moeten bezitten, willen zij vandaag de dag tot zelfstandig-
heid komen. Naast het afronden van een schoolopleiding zouden zij bepaalde algemene
vaardigheden moeten ontwikkelen die nodig zijn in veranderlijke, ondoorzichtige en
complexe situaties. Zo zou de jeugd zelfvertrouwen moeten opbouwen, een richting
voor zichzelf moeten kunnen uitstippelen en zich staande moeten kunnen houden.
Ook moeten jongeren kunnen samenwerken en een sociaal netwerk weten op te bouwen
en te onderhouden. Tot slot moeten jongeren zicht krijgen op de bestaande variatie
aan keuzemogelijkheden en moeten zij in staat zijn keuzes te maken, waarbij zij de
risico’s van hun keuzes moeten kunnen overzien. Dit alles stelt niet alleen eisen aan
de cognitieve ontwikkeling van de jeugd, maar ook aan haar sociale en emotionele
ontwikkeling.

Steeds vaker wordt erop gewezen dat dit soort vaardigheden niet alleen op school of
in het gezin, maar ook daarbuiten, in de vrije tijd, worden opgedaan (vgl. Mannell en
Kleiber 1997; Van Oenen en Hajer 2001). Daarmee neemt de aandacht en de zorg voor
de vrijetijdsbesteding van de jeugd opnieuw toe.1 De rijksoverheid kiest, als het gaat
om de ontwikkeling van de jeugd, voor een positieve invalshoek. Lange tijd waren
beleidsacties vooral gericht op het controleren en corrigeren van probleemjeugd
(Gilsing 2001; Savornin Lohman 1998; Ter Bogt en Van Praag 1992). In de jaren
negentig nam de rijksoverheid zich voor balans te brengen in het jeugdbeleid. De
aandacht van beleidsmakers moest zich niet uitsluitend richten op problemen van en
door jongeren, maar uitgaan naar alle jeugd. Het accent moest daarbij niet uitsluitend
liggen op het voorkomen van uitval, maar ook op het bevorderen van de ontwikkeling
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en ontwikkelingskansen. Deze positieve invalshoek kan echter niet verbloemen dat er
sprake is van bezorgdheid over mogelijke ontsporing van de jeugd. Het vergroten van
ontwikkelingskansen is nadrukkelijk ook een poging om de kans op problemen en
probleemgedrag te verkleinen (Roes et al. 2002). 

In aansluiting op ontwikkelingspsychologische inzichten wordt in deze discussie
vaak gerefereerd aan de verschillende ontwikkelingstaken die de jeugd in haar groei
naar volwassenheid moet vervullen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Veel belangstelling gaat uit
naar vrijetijdsactiviteiten die deze ontwikkelingsterreinen positief zouden kunnen
beïnvloeden. Zo gaat bijvoorbeeld veel aandacht uit naar de ontwikkelingsopbrengst
van sport – sport op straat en, bij voorkeur, sport binnen een georganiseerd verband
(Raad voor het Jeugdbeleid 1995b). Sport zou niet alleen bijdragen aan ontspanning
en aan de fysieke ontwikkeling van kinderen. Ook de sociale ontwikkeling zou 
gestimuleerd worden. Immers, op de sportclub ontmoeten kinderen en jongeren
teamleiders, teamgenoten en tegenstanders en moeten zij omgaan met zaken als winst,
verlies en competitie (vgl. Volman en Van Erp 2001). Door mee te doen aan deze en
andere sociale praktijken zou de jeugd leren wat er in verschillende situaties gevraagd
en verwacht wordt en wordt zij gestimuleerd vaardigheden te ontwikkelen, die haar in
staat stellen hierop te anticiperen (Van Oenen en Wardekker 2001).

Samenvattend kunnen we stellen dat er steeds vaker benadrukt wordt dat de ontwik-
keling van kinderen en jongeren en daarmee hun latere maatschappelijk succes mede
afhangt van de kansen die zij hebben in de vrije tijd. De verdeling van ontwikkelings-
kansen zou niet uitsluitend plaatsvinden via de schoolloopbaan (vgl. Hake 2000).
Ook de ‘rijkheid’ van de vrijetijdsbesteding zou een rol spelen.2 Feit blijft dat de vrije
tijd bij uitstek het domein is waarin de jeugd zich kan onttrekken aan de pedagogische
regimes van de school, het gezin en de vrijetijdsvereniging. De moderne vrijetijdsmarkt
kent een breed scala aan commerciële vrijetijdsproducten, muziekstijlen en kinder-
en jeugdculturele levensstijlen. Samen met leeftijdgenoten en vaak los van ouders kan
de jeugd haar eigen koers varen in de vrije tijd. Deze ‘vrije’ experimenteerruimte kan
belangrijke leerervaringen opleveren, maar ook tot gevaren en risicogedrag leiden.
Waar positieve, ontwikkelingsbevorderende leerervaringen ophouden en gedrag 
risicovol en ontwikkelingsbedreigend wordt, is niet makkelijk te bepalen.

Jeugdonderzoekers maken doorgaans onderscheid tussen incidenteel en aanhoudend
risicogedrag (Meeus en Kroneman 1999). Incidenteel risicogedrag is experimenteer-
gedrag dat geen gevaar voor de verdere ontwikkeling hoeft te vormen. Het kan zelfs
onmisbare leerervaringen opleveren, die een positieve bijdrage leveren aan de indivi-
duele ontwikkeling. Aanhoudend risicogedrag is experimenteergedrag dat op termijn
wel negatieve gevolgen kan hebben, zoals recidiverend crimineel gedrag. Daarnaast
zouden aanhoudende risico’s kunnen voortkomen uit beperkte deelnamemogelijkheden
(vgl. Kahne et al. 2001; Dieleman et al. 1999; De Winter 1995, 2000). Jongeren die 
bijvoorbeeld beperkt in staat zijn te profiteren van de bestaande vrijetijdsopties en
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niet mee kunnen doen aan allerlei ‘leerzame’ vrijetijdsactiviteiten, zouden minder
kansen kunnen hebben vaardigheden te leren die voor henzelf, maar ook maatschap-
pelijk gezien van belang zijn. 

Het uitgangspunt dat in de vrije tijd belangrijke leerervaringen worden opgedaan, maar
tegelijkertijd ook de constatering dat ‘leren’ en ‘riskeren’ soms wel heel dicht bij elkaar
liggen, roept veel vragen op. Waaraan moet de jeugd deelnemen wil haar ontwikkeling
een positieve impuls krijgen? En om wat voor participatie moet het gaan? Wat zijn de
effecten van participatie in verschillende vrijetijdsactiviteiten en –voorzieningen
eigenlijk? En, belangrijker nog, is het vertrouwen in de leerpotentie van vrijetijds-
activiteiten niet te groot (vgl. De Haan 2001)? Het is interessant deze thema’s nader te
bezien in de Rapportage Jeugd 2002. Te meer omdat het beleid op diverse manieren
ingrijpt op het vrijetijdsleven van kinderen en jongeren.

1.3 Jeugdbeleid

Nederland kent geen landelijk vrijetijdsbeleid. De rijksoverheid oefent echter wel invloed
uit op de vrije tijd en op de leefsituatie van de jeugd. In de eerste plaats geschiedt dit
langs de lijn van het brede, intersectorale jeugdbeleid. Dit beleid concentreert zich op
alle jeugd en heeft betrekking op verschillende facetten van het jeugdleven.
Verschillende ministeries die met jeugd te maken hebben, zijn hierbij betrokken. Het
ministerie van vws heeft de coördinatie in handen. Daarnaast is er echter sectoraal
beleid, bijvoorbeeld op de gebieden sport, media en cultuur. Dergelijk beleid richt zich
doorgaans niet specifiek op de jeugd, maar richt zich op de brede bevolking waar de
jeugd uiteraard deel van is. In paragraaf 1.3.1 worden deze twee soorten beleid – voor
zover relevant in het kader van deze studie – belicht. Paragraaf 1.3.2 bevat een korte
toelichting op beleid dat specifiek gericht is op risicogroepen.

1.3.1 Intersectoraal jeugdbeleid en algemeen sectoraal beleid
Met de decentralisatie van het jeugdbeleid, eind jaren tachtig, ligt de regie van en 
verantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid grotendeels bij gemeenten en provincies
(Gilsing et al. 2000). Zij kunnen voor een belangrijk deel hun eigen beleid uitstippe-
len. Dit betekent ook dat het beleid van lokale overheden op gespannen voet kan staan
met de doelstellingen van het rijksbeleid. Om de lokale situatie te beïnvloeden en haar
eigen ambities kracht bij te zetten wendt de rijksoverheid verschillende strategieën
aan. Zo worden diverse (landelijke) initiatieven en activiteiten ondersteund en gesub-
sidieerd, waaronder activiteiten die aansluiten op de vrije tijd en vrijetijdsbesteding
van de jeugd. Daarnaast worden voornemens en convenanten opgesteld samen met
gemeenten en worden, in toenemende mate, (bindende) afspraken gemaakt over
resultaten, het bijhouden van registratiegegevens en het meten van effecten van beleid.
Voor beleidsmakers is daarbij de vraag aan de orde welk beleid gewenst is om optimale
mogelijkheden tot participatie in voorzieningen te scheppen en te voorkomen dat het
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gedrag van jeugdigen ongewenste vormen aanneemt. Een onderliggende kwestie
daarbij is wat voor gedrag al dan niet gewenst is.

De hoofddoelen van het intersectorale jeugdbeleid zijn kansen bevorderen en uitval
voorkomen en aanpakken. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in de nota’s Jeugd ver-
dient de toekomst (vws 1993a) en Jeugdbeleid in Ba(la)ns (bans 1999, 2001). In deze nota’s
wordt een centrale rol toebedeeld aan algemene voorzieningen – van peuterspeelzalen
en scholen tot buurtverenigingen en politieke organisaties. Meedoen aan deze voor-
zieningen is niet alleen een belangrijk recht van de jeugd, maar bevordert vooral ook
haar ontwikkeling en voorkomt uitval, zo is de stelling. In beide nota’s wordt dan
ook gesteld dat basisvoorzieningen voor kinderen en jongeren moeten worden ver-
sterkt ‘zodat jeugdigen van jongs af optimaal ondersteund worden bij het benutten
van kansen en het ontplooien van mogelijkheden’ (bans 2001: 32). In de nota
Jeugdbeleid in Ba(la)ns spreken het rijk, provincies en gemeenten samen af om ‘zorg te
dragen voor een voldoende, samenhangend en toegankelijk voorzieningenaanbod van
hoge kwaliteit om een positieve ontwikkeling van jeugdigen te ondersteunen’ (bans
2001: 43). Investeren in de jeugd betekent investeren in het behoud, het bereik, de
(pedagogische) kwaliteit en de samenhang van het algemene voorzieningenaanbod.
Deelname aan algemene voorzieningen, gerichte stimulering van niet-deelnemende
groepen, maar ook vroegtijdige signalering van problemen door algemene voor-
zieningen – door een sluitend pedagogisch netwerk rond kinderen en hun gezinnen –
werken preventief en voorkomen problemen. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar
het onderwijs en de arbeidsmarkt, maar er is ook belangstelling voor de vrije tijd.

In de nota Jeugd verdient de toekomst is maatschappelijke participatie van de jeugd een
belangrijk thema. Dit begrip wordt in deze nota niet verder uitgewerkt. In de literatuur
wordt maatschappelijke participatie omschreven als het betrekken van kinderen en
jongeren bij activiteiten en voorzieningen in hun directe omgeving (Savornin Lohman
1998). Het gaat hier dus ook om vrijetijdsactiviteiten en –voorzieningen. In de nota
Jeugd verdient de toekomst wordt benadrukt dat maatschappelijke participatie een rol kan
spelen bij het overbruggen van de kloof tussen de samenleving en jongeren. Bovendien,
zo is het idee, kan maatschappelijke participatie een gezonde ontwikkeling van indivi-
duele jongeren stimuleren, omdat meedoen en meepraten bijdraagt aan een positief
zelfbeeld en zelfvertrouwen, wat bijvoorbeeld belangrijk is voor een succesvolle school-
loopbaan (vws 1993a: 36).

In de nota Jeugdbeleid in Ba(la)ns wordt eveneens een centrale rol toebedeeld aan
algemene voorzieningen in de directe omgeving van de jeugd. Deze nota constateert
dat de vrije tijd dikwijls onbenutte mogelijkheden biedt. In de vrije tijd kunnen jongeren
belangrijke maatschappelijke vaardigheden te leren, zoals zelfsturing, en kunnen 
volwassenen de jeugd sturen en opvoeden (bans 1999: 20). Participatie in vrijetijds-
voorzieningen is volgens deze nota één van de instrumenten om jongeren te betrekken
bij de samenleving en de tweedeling tussen kansarme en kansrijke jeugd te verkleinen.
Deze stelling wordt verder weinig uitgewerkt. 
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Wel wordt in het jeugdbeleid benadrukt dat er vandaag de dag veel van jongeren
wordt verwacht (zelfsturing, sociaal netwerk opbouwen, zelfvertrouwen krijgen, sociale
en communicatieve vaardigheden verwerven) en dat dit het nodige vraagt van hun
ontwikkeling. Daarbij wordt ook gewezen op factoren die de ontwikkeling van kinderen
zouden kunnen belemmeren, zoals armoede, delinquent gedrag en emotionele 
problemen. 

Niet helder is echter welke vrijetijdsactiviteiten van invloed zouden zijn op de ver-
schillende ontwikkelingstaken van jongeren. Bovendien blijken er verschillen te zijn
tussen de nota’s Jeugd verdient de toekomst en Jeugdbeleid in Ba(la)ns als het gaat om de
ontwikkelingstaken die genoemd worden (zelfvertrouwen en positief zelfbeeld versus
zelfsturing). Hoewel de laatste nota geen afstand neemt van de ideeën van de eerste,
worden zij ook niet expliciet onderschreven. Tot slot is niet altijd duidelijk wat precies
met bepaalde begrippen bedoeld wordt en hoe deze geoperationaliseerd en gemeten
zouden moeten worden (bijvoorbeeld het begrip ‘zelfsturing’). Dit alles bemoeilijkt
het toetsen van de veronderstelling dat er een relatie is tussen deelname aan vrijetijds-
voorzieningen en de ontwikkeling van de jeugd. 

Ook is in het intersectorale jeugdbeleid niet uitgewerkt of er bepaalde vrijetijds-
activiteiten en –voorzieningen zijn die van bijzonder belang zijn. Het intersectorale
jeugdbeleid staat in het teken van maatschappelijke participatie in de breedte. Het
gaat om deelname aan en betrokkenheid bij vrijetijdsverenigingen, zonder dat daarbij
voorzieningen met name worden genoemd. Nadere invulling zou moeten plaatsvinden
in samenhang met het beleid op het gebied van sport, cultuur en media.

Algemeen sectoraal beleid
Vanuit het brede jeugdbeleid bezien, is het wenselijk dat het uitgangspunt van het
jeugdbeleid – dat er een relatie bestaat tussen deelname aan vrijetijdsvoorzieningen
en de ontwikkeling van de jeugd – wordt overgenomen in het sectorale beleid, bij-
voorbeeld in het sportbeleid. Het is echter de vraag of dit ook gebeurt. Onduidelijk is
in hoeverre er overeenstemming bestaat tussen de uitgangspunten van de verschillende
beleidssectoren, die ingrijpen in de vrije tijd van de jeugd. Misschien zijn er andere
uitgangspunten binnen het sectorale beleid, die voor die sector meer geldingskracht
hebben. Men kan zich ook afvragen in hoeverre het gewenst is het uitgangspunt van
het jeugdbeleid over te nemen in het sectorale beleid. Daarbij is het al dan niet bestaan
van een positieve relatie tussen deelname aan vrijetijdsvoorzieningen en de ontwikkeling
van jeugdigen van belang. Als er sterke bewijzen voor deze stelling zijn, dan ligt een
pleidooi voor integratie daarvan in het sectorale beleid in de rede.

1.3.2 Beleid gericht op risicogroepen
Naast de groeiende belangstelling voor het brede jeugdbeleid gericht op alle jeugd, is
er altijd veel aandacht geweest voor risicogroepen. Daarbij kan onderscheid gemaakt
worden tussen jeugd met een verhoogde kans op problemen, en kinderen en jongeren
die al problemen hebben of veroorzaken. Net zoals in het intersectorale jeugdbeleid
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ligt in dit beleid een belangrijk accent op vroegtijdige voorkoming van (verdere) 
problemen. Veel aandacht gaat uit naar preventie van achterstanden die verband houden
met de sociale en culturele herkomst van kinderen. Zo snel mogelijk compenseren voor
dergelijke achterstanden zou de integratie van deze kinderen en jongeren bevorderen.

Voor kinderen met een verhoogde kans op problemen zijn de afgelopen jaren vele
programma’s opgezet. Te veel om hier allemaal te bespreken. Besloten is om een selectie
van programma’s te maken. Allereerst wordt aandacht besteed aan programma’s
voor jonge kinderen (en hun ouders). Het gaat hier om opvoedingsondersteuning en
voor- en vroegschoolse educatie (vve). Daarnaast wordt aandacht besteed aan samen-
werkingsverbanden tussen schoolse en buitenschoolse voorzieningen, zoals vrijetijds-
organisaties, buitenschoolse opvang, politie, jeugdhulpverlening enzovoort. Deze
samenwerkingsverbanden zijn bekend geworden onder de noemer ‘brede scholen’.
Tot slot zal de aandacht uitgaan naar preventieve en strafrechtelijke interventies ter
voorkoming van jeugdcriminaliteit. Het complexe veld van de jeugdhulpverlening wordt
hier buiten beschouwing gelaten.

Een belangrijke vraag is nu in hoeverre het beleid dat gericht is op risicogroepen
effectief is. Worden de doelgroepen bereikt die bereikt hadden moeten worden en
wat leveren de verschillende programma’s op? 

1.4 Onderzoeksvragen 

Om meer zicht te krijgen op de mate waarin vrije tijd als leertijd gezien kan worden
en, in het verlengde daarvan, op de vraag in hoeverre (meer) interventie in het domein
van de vrije tijd nastrevenswaardig is en welk beleid daarbij gewenst is, is het van
belang inzicht te krijgen in het vrijetijdsleven van de jeugd en de stand van zaken met
betrekking tot haar ontwikkeling. Daarnaast is het van belang inzicht te krijgen in 
de effectiviteit van programma’s voor risicogroepen. In hoeverre bevorderen deze
programma’s de ontwikkeling van deze kinderen? In aansluiting op het onderscheid
tussen het brede jeugdbeleid en het beleid voor risicogroepen, is de Rapportage Jeugd
uit twee delen opgebouwd. Deel I gaat over participatie in de vrije tijd en heeft betrekking
op alle jeugd. Deel II richt zich op programma’s voor risicogroepen.

Met betrekking tot het vraagstuk van de vrije tijd constateerden wij dat er veel
onduidelijkheden zijn over welke vrijetijdsactiviteiten en welke ontwikkelingstaken van
belang zijn, maar ook over de manier waarop bepaalde begrippen geoperationaliseerd
en gemeten zouden moeten worden. Dit bemoeilijkt toetsing van de veronderstelling
dat deelname aan vrijetijdsvoorzieningen samenhangt met de ontwikkeling van de
jeugd, zo stelden wij. Om toch iets te kunnen zeggen over deze veronderstelling is
ervoor gekozen in de Rapportage Jeugd 2002 de term ‘ontwikkelingsstaat’ te intro-
duceren. Deze term heeft betrekking op de stand van zaken op diverse ontwikkelings-
terreinen op een bepaald moment in de tijd, zoals deze wordt ingeschat door jongeren
zelf. In aansluiting op ontwikkelingspsychologische inzichten over de sociale, 
emotionele, fysieke en cognitieve ontwikkeling en op basis van (de kwaliteit van) de
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informatie die ons ter beschikking stond, zijn enkele indicatoren geselecteerd. Het
gaat hier om indicatoren als de ervaren gezondheid, de kwaliteit van de relatie met
ouders en leeftijdgenoten, het vertonen van crimineel gedrag, het gebruik van alcohol
en drugs en het hebben van emotionele problemen (zie verder § 1.5).

De drie vragen die in deel I centraal staan zijn:
1 Wat is het beleid ten aanzien van participatie door de jeugd in algemene vrijetijdsactiviteiten

en -voorzieningen? Wat is het idee hierachter en welke doelen zijn daaraan gekoppeld? 
Waarom is participatie van kinderen en jongeren in deze vrijetijdsactiviteiten en 
-voorzieningen belangrijk volgens beleidsmakers? Om wat voor soort participatie
gaat het? Welke rol zien beleidsmakers daarbij weggelegd voor de overheid en wat
voor effecten verwachten zij van participatie in de vrije tijd? En, in hoeverre worden
de uitgangspunten van het intersectorale jeugdbeleid overgenomen in het algemeen
sectorale beleid?

2 Hoe ziet de vrijetijdsbesteding van de jeugd eruit?
Hoe ziet de vrijetijdsbesteding van verschillende groepen kinderen en jongeren eruit
en, in het bijzonder, hoe is het gesteld met hun deelname aan activiteiten waar het
beleid waarde aan hecht? Zijn er, voor zover bekend, veranderingen opgetreden in
deze patronen gedurende de afgelopen tien jaar? 

3 Tot welke conclusies leiden deze gegevens voor het overheidsbeleid? 
Wat kan er op basis van de vrijetijdsbesteding van de jeugd gezegd worden over de
reikwijdte van en de knelpunten in het beleid? Worden die groepen jeugdigen bereikt
die bereikt hadden moeten worden? In hoeverre blijkt uit dit en ander onderzoek
dat er een samenhang is tussen de deelname van jeugdigen aan vrijetijdsvoor-
zieningen en hun ontwikkelingsstaat? 

De drie vragen die in deel II centraal staan zijn:
1 Wat is het beleid ten aanzien van participatie door risicogroepen in de geselecteerde compensatoire

programma’s? Wat is het idee hierachter en welke doelen zijn daaraan gekoppeld?
Waarom is participatie van deze programma’s belangrijk volgens beleidsmakers?
Om wat voor soort participatie gaat het? Welke rol zien beleidsmakers daarbij
weggelegd voor de overheid en wat voor effecten verwachten zij? 

2 Hoe ziet de deelname aan deze programma’s eruit?
In hoeverre doet de beoogde doelgroep mee aan deze programma’s? Zijn er, voor
zover bekend, veranderingen opgetreden in deze patronen gedurende de afgelopen
tien jaar?

3 Tot welke conclusies leiden deze gegevens voor het overheidsbeleid?
Wat kan er op basis van de vrijetijdsbesteding van de jeugd gezegd worden over de
reikwijdte van en de knelpunten in het beleid? Worden die groepen jeugdigen bereikt
die bereikt hadden moeten worden? In hoeverre blijkt uit effectiviteitonderzoek
dat er een samenhang is tussen de deelname van jeugdigen aan compensatoire
programma’s en hun ontwikkeling?
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1.5 Begrippen

Vrije tijd en vrijetijdsbesteding
Met de groeiende aandacht voor vrije tijd en de totstandkoming van een aanbod van
educatieve vrijetijdsactiviteiten, georganiseerd door de school of door professionals
in het domein van de vrije tijd, groeit de noodzaak het begrip ‘vrije tijd’ nader te
omschrijven. In deze rapportage wordt het begrip ‘vrije tijd’ gedefinieerd als de tijd die
kinderen en jongeren overhouden na aftrek van de tijd die nodig is voor persoonlijke
zaken, zoals eten en slapen, en verplichtende zaken, die, in het geval van scholieren,
voortvloeien uit het volgen van formeel onderwijs en het doen van huishoudtaken
(Breedveld et al. 2001: 9).

In aansluiting hierop verwijst de term ‘vrijetijdsbesteding’ naar de activiteiten die
in deze tijdsspanne worden ondernomen. Hedendaagse kinderen en jongeren kunnen
kiezen uit een diversiteit aan naschoolse activiteiten, die spontaan of georganiseerd
van aard kunnen zijn. Van sporten binnen een sportvereniging en verlengde schooldag-
activiteiten tot en met televisiekijken en met vrienden optrekken. Bovendien kan hun
deelname aan deze georganiseerde en ongeorganiseerde activiteiten variëren van enkel
deelname tot en met meeorganiseren. 

Bijbaantjes, die de laatste jaren een steeds groter deel van de vrije tijd van jongeren
zijn gaan opslokken, worden hier buiten beschouwing gelaten. Voor cijfers over dit
thema wordt verwezen naar nibud (2001).

Jeugdbeleid
Zoals gezegd is het jeugdbeleid de afgelopen jaren verregaand gedecentraliseerd. Lokale
overheden hebben steeds meer bevoegdheden tot eigen invulling van het te voeren
jeugdbeleid gekregen (Gilsing 1999). Het rijksbeleid beperkt zich tot het opstellen van
algemene richtlijnen, die meer of minder bindend van aard kunnen zijn (Gilsing et al.
2000). In toenemende mate worden daarbij meetbare doelen gesteld en (bindende)
afspraken gemaakt over resultaten, monitoren (bijhouden van registratiegegevens) en
effectmetingen. De Rapportage Jeugd 2002 richt zich hoofdzakelijk op het rijksbeleid
en de visie en (bindende) afspraken die daarin zijn neergelegd. 

0- tot 19-jarigen
Deze studie richt zich op 0- tot 19-jarigen. De discussie over ‘leren’ in de vrije tijd spitst
zich voornamelijk toe op deze groep. Deze levensperiode staat in het teken van het
voltooien van diverse ontwikkelingstaken en het vergaren van primaire startkwalificaties
in het onderwijs. De Rapportage Jeugd 2002 richt zich uitsluitend op kinderen en
jongeren van de basisschool of het voortgezet onderwijs. Jeugdigen die vóór hun

negentiende levensjaar zijn doorgestroomd naar tertiair onderwijs (hbo of wetenschap-
pelijk onderwijs) of naar de arbeidsmarkt, worden hier buiten beschouwing gelaten.
Mbo-scholieren zijn eveneens niet opgenomen in de analyses in verband met de
geringe aantallen in het Scholierenonderzoek. 
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Overigens zal niet overal in de rapportage de hele leeftijdsgroep in ogenschouw worden
genomen. Deel 1 blijft beperkt tot 6-18-jarigen, dit vanwege de gebrekkige informatie-
voorziening over kleine kinderen. Dit geldt overigens niet alleen voor de vrijetijds-
besteding, maar meer in het algemeen (zie ook Keuzenkamp 2001). Het beantwoorden
van een van de onderzoeksvragen van deel 1 - de analyse van de relatie tussen vrijetijds-
gedrag en ontwikkelingsstaat - is bovendien alleen mogelijk voor de categorie 
12-18-jarigen. Alleen voor die groep is een databestand beschikbaar met alle benodigde
variabelen. In deel 2 krijgen wisselend hele jonge kinderen aandacht of de wat oudere,
afhankelijk van het type programma dat wordt besproken.

Ontwikkelingsstaat
De term ‘ontwikkelingsstaat’ verwijst naar de stand van zaken van kinderen en jongeren
op bepaalde ontwikkelingsterreinen op een bepaald moment in de tijd, zoals deze
wordt ingeschat door jongeren zelf. In het algemeen kan worden gesteld dat in het
jeugdbeleid wordt gerefereerd aan de verschillende ontwikkelingstaken die de jeugd
in haar groei naar volwassenheid moet vervullen; dit in aansluiting op ontwikkelings-
psychologische inzichten. De aandacht gaat daarbij uit naar het terrein van de fysieke,
cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. 

Het gaat de mogelijkheden van dit onderzoek te boven om een volledige analyse te
verrichten naar de relatie tussen verschillende typen vrijetijdsbesteding en alle mogelijke
aspecten die aan de verschillende ontwikkelingsdomeinen onderscheiden kunnen
worden. Een beperkt aantal indicatoren wordt onderzocht: 
– Fysieke ontwikkelingsstaat wordt bezien aan de hand van vragen over gezondheid en

gezondheidsrisico’s.
– Bij de cognitieve ontwikkelingsstaat zal gekeken worden naar prestaties bij schooltaken

zoals die blijken uit de schoolresultaten (zelfrapportage) en spijbelen. 
– De emotionele ontwikkelingsstaat wordt bezien aan de hand van vragen over het 

welbevinden en emotionele problemen. 
– Bij de sociale ontwikkelingsstaat ligt het accent op de kwaliteit van het sociale netwerk.

De aandacht gaat daarbij uit naar de relatie die jeugdigen hebben met ouders en
leeftijdgenoten. Daarnaast zal gekeken worden naar delinquent gedrag (anti-
sociaal gedrag). 

1.6 Werkwijze en gegevensbronnen

Om de eerste onderzoeksvraag naar de uitgangspunten van het beleid te beantwoorden,
wordt geput uit beleidsnota’s van het intersectorale en sectorale beleid voor zover die
betrekking hebben op jeugd en vrije tijd.

Bij de tweede onderzoeksvraag naar de vrijetijdsbesteding van de jeugd, zal gekeken
worden naar het vrijetijdsgedrag dat zich afspeelt binnen en buiten het kader van
daarvoor bedoelde voorzieningen. De vrijetijdsbesteding van verschillende groepen
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jeugdigen wordt vergeleken. Ook wordt, indien mogelijk, een vergelijking door de
tijd gemaakt. De onderzoeksvraag naar de vrijetijdsbesteding van de jeugd zal worden
behandeld met behulp van verschillende databronnen, waaronder het Aanvullend
voorzieningengebruik onderzoek (avo), het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo), het
Nationaal Scholierenonderzoek (nso) en het Permanent onderzoek naar de leefsituatie
(pols). Met uitzondering van het avo, dat zich richt op kinderen van 6 jaar en ouder,
bevatten deze bronnen geen of weinig informatie over kinderen onder de 12 jaar (zie
bijlage A). Andere bestanden zijn echter niet voorhanden. De informatievoorziening
over deze leeftijdsgroep is beperkt (Keuzenkamp 2001). Het is belangrijk zich te 
realiseren dat deze bronnen vrijwel uitsluitend inzicht geven in de vraag óf bepaalde
activiteiten ondernomen worden en hoeveel tijd kinderen en jongeren daaraan kwijt
zijn. Weinig is bekend over de reden achter deelname aan activiteiten en hoe de 
activiteit precies wordt ingevuld – bijvoorbeeld welke boeken gelezen worden of hoe
de uitgaansavond wordt ingevuld.

Cijfers over deelname aan programma’s voor risicogroepen worden verkregen aan
de hand van registratiegegevens van aanbieders van projecten, politieregistraties en
gegevens uit aanverwant onderzoek. 

De derde onderzoeksvraag naar de reikwijdte van het jeugdbeleid wordt op twee
manieren behandeld. Allereerst zal aan de hand van deelnamecijfers van diverse
groepen jeugd vastgesteld worden of de groepen bereikt worden die, volgens het
beleid, bereikt hadden moeten worden. Daarnaast wordt gekeken naar de relatie tussen
participatiegedrag van de jeugd enerzijds en haar ontwikkelingsstaat anderzijds. Dit
vraagstuk is bijzonder complex en de mogelijkheden die ons ter beschikking staan
om deze vraag te beantwoorden, zijn beperkt. Deze complexiteit vloeit onder meer
voort uit het gegeven dat vele factoren van invloed zijn op het participatiegedrag van
jeugdigen en op het verloop van hun individuele ontwikkeling. Bovendien is, om
daadwerkelijk (causale) effecten van participatie te kunnen vaststellen, longitudinaal
onderzoek noodzakelijk, waarin dezelfde groep jeugd meerdere malen bestudeerd is.
De mogelijkheden hiertoe ontbreken, omdat er geen bestanden beschikbaar zijn die
voor dit project bruikbaar zouden kunnen zijn. 

Om toch een bescheiden antwoord te kunnen formuleren op deze vraag, zal allereerst
worden nagegaan wat er vanuit de literatuur bekend is over de relatie tussen participatie
in de vrije tijd enerzijds en de ontwikkeling van jeugdigen anderzijds. Hierbij zal 
verwezen worden naar nationale en internationale studies. Daarnaast zal, waar mogelijk,
met behulp van cross-sectionele analyses meer inzicht worden verkregen in de relatie
tussen het participatiegedrag van de jeugd en haar ontwikkelingsstaat. De term 
‘ontwikkelingsstaat’ verwijst, zoals gezegd, naar de toestand op bepaalde ontwikkelings-
terreinen op een bepaald moment in de tijd, zoals deze wordt ingeschat door jongeren
zelf.
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Het betreft hier een eerste verkenning. Een gedetailleerde lijst van vaardigheden en
ontwikkelingstaken en uitputtende analyses kunnen in deze rapportage niet gegeven
en gemaakt worden. Wel staat ons de mogelijkheid ter beschikking een verbinding te
leggen tussen participatiepatronen van de jeugd enerzijds en enkele indicatoren, die
iets zeggen over de ontwikkelingsstaat van kinderen en jongeren anderzijds. Afhankelijk
van de soort vrijetijdsactiviteit kan aan één of meerdere ontwikkelingsdomeinen aan-
dacht worden besteed. Zo zal, onder meer op basis van beleidsnota’s, ervoor gekozen
worden bepaalde samenhangen te bestuderen en andere achterwege te laten. Bij sport
bijvoorbeeld is ervoor gekozen de samenhang tussen sportparticipatie enerzijds en
enkele indicatoren voor de emotionele, sociale en fysieke ontwikkelingsstaat anderzijds
te bestuderen. Dit omdat het accent binnen het beleid ligt op deze verbanden. De
samenhang tussen sportparticipatie en cognitieve ontwikkelingsstaat wordt achterwege
gelaten, gezien het relatief geringe belang dat in beleidsnota’s aan dit vraagstuk wordt
toegekend. 

Er zitten duidelijke beperkingen aan dergelijke analyses. Allereerst kunnen we straks
niet aangeven wat oorzaak en wat gevolg is. Of bijvoorbeeld sporten leidt tot minder
emotionele problemen of resulteert in minder delinquent gedrag is met de beschikbare
data niet aan te tonen. Wel kunnen we duiden in hoeverre sport samenhangt met
emotionele problemen of delinquent gedrag, waarbij onbeantwoord blijft of het één
het ander veroorzaakt of juist andersom. 

Ten tweede kunnen we straks alleen iets zeggen over de relatie tussen deelname aan
vrijetijdsactiviteiten en enkele ontwikkelingsindicatoren op een bepaald moment in
de jeugdfase. Hoe deze effecten doorwerken in het latere leven blijft onbekend. Zo zou
het best kunnen zijn dat bepaalde verbanden zich pas op latere leeftijd manifesteren
en niet vastgesteld worden in de jeugdfase. Ook is het mogelijk dat bepaalde verbanden
misschien in de jeugdfase heel duidelijk zijn, maar op latere leeftijd niet meer terug
te vinden zijn en schijnbaar niet doorwerken in het verdere leven. 

De bron die voor deze cross-sectionele analyses gebruikt wordt, is het Nationale
Scholierenonderzoek. Deze bron bevat diverse eigen schalen, die een betrouwbaar
beeld geven van de ontwikkelingsstaat van jeugdigen zoals deze gezien wordt door
de ogen van de jeugd zelf. 

1.7 Opbouw 

Alvorens in te gaan op de diverse beleidssectoren worden in hoofdstuk 2 de indicatoren
voor ontwikkelingsstaat gepresenteerd. 

De hoofdstukken 3 tot en met 8 richten zich op het jeugdbeleid en het beleid met
betrekking tot sport, cultuur en media (Deel I). Hoofdstuk 3 gaat in op sport en beweging.
Hoofdstuk 4 heeft betrekking op cultuur. De aandacht richt zich op traditionele culturele
activiteiten, zoals het bespelen van een instrument, theaterbezoek, museumbezoek
enzovoort. Daarnaast zal worden ingegaan op activiteiten die onder de noemer
jeugdculturele uitingen vallen. In hoofdstuk 5 komen de media aan de orde, waarbij
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aandacht is voor oude en nieuwe media. Onder oude media vallen activiteiten zoals
televisiekijken, lezen, radioluisteren. De term nieuwe media heeft betrekking op 
activiteiten zoals computeren en internetten. Hoofdstuk 6 heeft betrekking op de politieke
en maatschappelijke participatie van de jeugd: activiteiten die binnen het intersectorale
jeugdbeleid veel aandacht krijgen. Daarbij gaat de aandacht uit naar deelname aan
jeugdraden en inspraakavonden. Ook wordt aandacht besteed aan verenigingslidmaat-
schap en vrijwilligerswerk. Hoofdstuk 7 is een cumulatief hoofdstuk. In dit hoofdstuk
worden de verschillende activiteiten, die besproken zijn in de voorgaande hoofdstukken,
op elkaar betrokken. Hoofdstuk 8 bevat de slotbeschouwing van het eerste deel.

De hoofdstukken 9 tot en met 12 hebben betrekking op het specifieke jeugdbeleid 
en de compensatoire programma’s die daaronder vallen (Deel II). Hoofdstuk 9 heeft
betrekking op diverse thuisprojecten die zijn opgezet ter bevordering van de 
opvoedingssituatie en de ontwikkeling van kinderen. In hoofdstuk 10 wordt ingegaan
op voor- en naschoolse initiatieven. Het gaat daarbij om voor- en vroegschoolse 
educatie en de brede school. In hoofdstuk 11 staan preventieve en repressieve projecten
en interventies ter (verdere) voorkoming van jeugdcriminaliteit centraal. Hoofdstuk 12
bevat de slotbeschouwing van het tweede deel.

In al deze hoofdstukken wordt steeds beschreven wat is neergelegd in beleidsnota’s over
participatie in deze activiteiten en voorzieningen. Daarnaast wordt nagegaan in hoe-
verre verschillende groepen jeugdigen meedoen aan deze activiteiten en programma’s
en welke veranderingen daarin zijn opgetreden over de tijd. Eveneens zal worden
beschreven in hoeverre hiaten bestaan tussen bestaande beleidsinitiatieven en het
participatiegedrag van de jeugd en zal worden nagegaan in hoeverre er samenhang is
tussen het participatiegedrag van de jeugd en haar ontwikkelingsstaat. 
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Noten

1 De recent groeiende aandacht en zorg voor de vrije tijd van de jeugd kan historisch
gezien niet als nieuw worden beschouwd. In de loop der tijd hebben zich echter
veranderingen voorgedaan in het debat over een ‘verantwoorde’ invulling van de
vrije tijd. In de jaren vijftig werd de vrije tijd vooral gezien als een domein dat
bijdroeg aan de opvoeding van jeugdigen tot volwassenen die zich zouden 
conformeren aan standaardbiografische man-vrouwpatronen. Met de opkomst
van de commerciële vrijetijdsmarkt in de jaren zestig en zeventig kwam het accent
te liggen op de mogelijkheid tot optimale zelfontplooiing in de vrije tijd en op
factoren die daarop een beperkende invloed hebben. In de loop van de jaren
tachtig groeit het besef van het ontstaan van een risicosamenleving, die de
nodige vaardigheden van individuen vraagt. De aandacht verschuift daarmee naar
de rol die vrijetijdsactiviteiten spelen bij de verwerving van deze vaardigheden
(Te Poel en Zeijl 2000).

2 In dit verband wordt gesproken van diploma-inflatie. Steeds meer jongeren volgen
een goede opleiding, waarmee de distinctieve kracht van schooldiploma’s
afneemt. De vrije tijd zou het domein bij uitstek zijn waarin onderscheidende
vaardigheden worden opgedaan, met name op het persoonlijke en sociale vlak
(vgl. Zeijl 2001).
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2 Indicatoren voor ontwikkelingsstaat

Elke Zeijl 

2.1 Inleiding

De Rapportage Jeugd 2002 beoogt ondermeer meer zicht te krijgen op de vraag of deel-
name aan vrijetijdsactiviteiten samenhangt met de ontwikkelingsstaat van de jeugd. In
hoofdstuk 1 is het begrip ontwikkelingsstaat definieert als de stand van zaken op ver-
schillende ontwikkelingsterreinen op een bepaald moment in de tijd. Zoals beschreven
in hoofdstuk 1 is onderscheid gemaakt tussen vier ontwikkelingsterreinen, te weten
het terrein van de fysieke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Voor elk
van deze terreinen zijn een aantal kernvariabelen geselecteerd. Daarbij is zoveel
mogelijk aangesloten op bestaande inzichten over deze ontwikkelingsterreinen.

De fysieke ontwikkelingsstaat wordt bezien aan de hand van vragen over gezondheid
en gezondheidsrisico’s. Bij de emotionele ontwikkelingsstaat ligt de nadruk op wel-
bevinden en emotionele problemen. Bij de cognitieve ontwikkelingsstaat wordt gekeken
naar prestaties op schooltaken zoals blijkend uit schoolresultaten (zelfrapportage) en
naar spijbelgedrag. De sociale ontwikkelingsstaat wordt, tot slot, bezien aan de hand
van vragen over de relatie met ouders en leeftijdgenoten en delinquent gedrag. Deze
indicatoren, die gezamenlijk een globaal beeld geven de ontwikkelingsstaat van de
Nederlandse jeugd, zullen in de volgende hoofdstukken een belangrijke rol spelen bij
de beantwoording van de vraag naar de relatie tussen participatiegedrag van jeugdigen
in de vrije tijd enerzijds en hun ontwikkelingsstaat anderzijds.

Er is een groot aantal gegevens beschikbaar over deze indicatoren in diverse data-
bronnen. In dit hoofdstuk worden cijfers gepresenteerd die verkregen zijn uit het
Scholierenonderzoek. Voor andere databronnen en een uitgebreider beeld van de
ontwikkelingsstaat van de jeugd wordt verwezen naar de Rapportage Jeugd 2000 van het
scp en naar de cbs publicatie Jeugd: cijfers en feiten (2001a). De keuze voor het Scholieren-
onderzoek vloeit voort uit het feit dat zowel de indicatoren voor ontwikkelingsstaat
als diverse vragen over de vrije tijd van de jeugd zijn opgenomen in dit bestand. Het
Scholierenonderzoek heeft uitsluitend betrekking op scholieren in het voortgezet
onderwijs (met uitzondering van scholieren van het mbo). Als gevolg daarvan worden
kinderen onder de 12 jaar in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten.

2.2 Fysieke ontwikkelingsstaat: gezondheidstoestand en gezondheidsrisico’s 

Gezondheidstoestand
Een belangrijke indicator voor de fysieke ontwikkelingsstaat van de jeugd is de sub-
jectieve gezondheidsbeleving. In het Scholierenonderzoek is nagegaan in hoeverre
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tieners tussen de 12 en 18 jaar piekeren over hun gezondheid. De antwoorden op
deze vraag laten een positief beeld zien. Een grote meerderheid – 71% – geeft aan niet
te piekeren over zijn of haar gezondheid. Bijna eenderde van de 12-18-jarigen piekert
hier enigszins tot veel over. In het algemeen piekeren 12-15-jarigen minder over hun
gezondheid dan 16-18-jarigen en piekeren jongens minder over hun gezondheid dan
meisjes.

Tabel 2.1 Piekeren over gezondheid volgens 12-18-jarigen, 2001 (in procenten)

niet piekeren 71
enigszins piekeren 25
veel piekeren 5

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) gewogen gegevens

Onderzoek onder de Nederlandse bevolking heeft laten zien dat jongeren, in verge-
lijking met volwassenen, minder kort- en langdurige aandoeningen hebben (cbs
2001a). Tussen de 10% en 15% van de jeugd ziet zichzelf geconfronteerd met een 
tijdelijke activiteitenbeperking door ziekte of door verwonding. Tussen de 20% en
25% van de jeugd onder de 18 jaar heeft een langdurige aandoening.

In het Scholierenonderzoek is gevraagd in hoeverre 12-18-jarigen met een langdurige
aandoening, ziekte of handicap vinden dat zij hierdoor belemmerd worden in het
dagelijks leven. 60% van de tieners met een langdurige aandoening geeft aan zich een
beetje belemmerd te voelen. 26% voelt zich helemaal niet belemmerd. De resterende
14% ervaart veel belemmering. 

Gezondheidsrisico’s
De tienertijd wordt doorgaans geassocieerd met experimenteergedrag en het aangaan
van risico’s. Veel aandacht gaat in dit verband uit naar roken en naar alcohol- en drugs-
gebruik; middelen die veelal in het weekend worden gebruikt door jongeren en die
hun gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. Een belangrijke vraag is in hoeverre
de jeugd onder de 19 jaar deze gezondheidsrisico’s aangaat. 

Er zijn verschillende landelijk representatieve databronnen, die informatie bevatten
over hoeveel jongeren roken en hoe vaak ze alcohol drinken en drugs gebruiken
(Wittebrood 2000a). Deze studies richten zich doorgaans op scholieren in het voort-
gezet onderwijs. In deze studies worden jongeren gevraagd zelf aan te geven hoeveel
gebruik zij maken van deze middelen. We richten ons hier op de cijfers die verkregen
zijn met behulp van de Scholierenonderzoeken. 
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Tabel 2.2 Roken, alcoholgebruik en drugsgebruik van 12-18-jarigen, 2001

nog nooit gedaan/gebruikt afgelopen maand gedaan/gebruikt

roken 70 18
alcohol 25 61

drugs
kalmerende middelen 96 1
cannabis 88 4
paddo’s, lsd 97 1
xtc 97 2

heroïne, cocaïne, pepmiddelen 98 2

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) gewogen gegevens

De cijfers van het Scholierenonderzoek wijzen uit dat 25% van de 12-18-jarigen nog
nooit alcohol heeft gedronken. Meer dan de helft heeft dat de afgelopen maand wel
gedaan. Deze cijfers corresponderen in grote lijnen met de cijfers van ander onderzoek,
in het bijzonder de Peilstations van het TRIMBOS-instituut (De Zwart et al. 1999) en
met de cijfers van het pols-gezondheidsonderzoek van het cbs (2001a).
Vergelijkingen in de tijd laten zien dat het alcoholgebruik onder jongeren tamelijk
stabiel is geweest de afgelopen jaren (Wittebrood 2000a). Toch laat het Scholieren-
onderzoek van 2001 een lichte stijging zien van het aantal alcoholgebruikers en een
lichte daling van het aantal geheelonthouders ten opzichte van eerdere Scholieren-
onderzoeken. Of het hier gaat om een trend die zich doorzet, is op dit moment moeilijk
te zeggen. 

Met betrekking tot roken laat het Scholierenonderzoek zien dat 18% van de 
12-18-jarigen de afgelopen maand heeft gerookt. Eenzelfde percentage wordt gevonden
door het cbs voor 12-17-jarigen (cbs 2001a). Het TRIMBOS-instituut komt uit op een
hoger percentage: 27 (De Zwart et al. 1999). Vergelijkingen in de tijd met behulp van de
Scholierenonderzoeken wijzen uit dat in de afgelopen tien jaar het aantal niet-rokende
12-18-jarigen is toegenomen.1

In vergelijking met oudere leeftijdsgroepen blijken tieners in de leeftijd van 12 tot
18 jaar niet de meest intensieve gebruikers van alcohol en sigaretten te zijn. Onderzoek
van het cbs (2001a) wijst uit dat met name 18-24-jarigen een hoog alcoholgebruik
kennen. 12-17-jarigen scoren aanzienlijk lager dan deze leeftijdsgroep. Bovendien
gebruiken 12-17-jarigen gemiddeld minder alcohol dan de totale bevolking.
Hetzelfde geldt voor roken. Onder 12-17-jarigen is het percentage rokers beduidend
lager dan onder oudere leeftijdsgroepen.

Met betrekking tot drugs blijkt uit het Scholierenonderzoek dat cannabis de meest
gebruikte drug is onder 12-18-jarigen. 12% van de jongeren heeft wel eens cannabis
gebruikt. 4% heeft dat de afgelopen maand nog gedaan. Paddo’s, harddrugs en kal-
merende middelen worden nauwelijks gebruikt. Tussen de 3% en 4% zegt wel eens
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xtc, lsd of paddo’s gebruikt te hebben. Tussen de 1% en 2% heeft dat nog gedaan
in de afgelopen maand. 2% heeft wel eens geëxperimenteerd met cocaïne, heroïne of
pepmiddelen. De cijfers van het TRIMBOS-instituut laten een vergelijkbaar beeld zien.
Vergelijkingen in de tijd, gemaakt door het TRIMBOS-instituut, laten zien dat het
cannabisgebruik na 1996 gestabiliseerd is. Hetzelfde geldt voor het gebruik van cocaïne.
Werd in de periode 1992-1996 nog een stijging geconstateerd, na 1996 is geen signifi-
cante verandering in het gebruik van cocaïne geobserveerd. Het gebruik van xtc en
amfetamines is in diezelfde periode zelfs iets gedaald (De Zwart et al. 1999).

Om te achterhalen welke groepen jongeren een grotere kans hebben verschillende
middelen te gebruiken, zijn twee schalen ontwikkeld met behulp van het Scholieren-
onderzoek: één over alcoholgebruik en één over drugsgebruik. Beide schalen gaan
over de mate waarin deze middelen zijn gebruikt. Ze lopen van (1) Nog nooit gebruikt
naar (4) Regelmatig gebruikt en de afgelopen maand meer dan 7 keer (zie bijlage b).

De verschillen tussen de groepen zijn niet erg groot (zie tabel 2.3). Dit geldt met
name voor het drugsgebruik, wat niet losgezien kan worden van het feit dat jongeren
onder de 19 jaar aangeven in het algemeen weinig drugs te gebruiken. Een aantal ver-
schillen zijn significant. Tieners van 16-18 jaar gebruiken meer alcohol en drugs dan
jongeren van 12-15 jaar. Verder blijken meisjes doorgaans minder drugs te gebruiken
dan jongens. Geen verschillen worden gevonden tussen jongens en meisjes als het
gaat om alcoholgebruik. 

Tabel 2.3 Gemiddelde scores op de schalen ’alcoholgebruik’ en ’drugsgebruik’ naar 

leeftijd, sekse, etniciteit, opleiding kind en gezinsvorm, 2001 

alcoholgebruik drugsgebruik

leeftijd
12-15 jaar 2,0 1,07
16-18 jaar 2,6 1,11

sekse
jongens 2,2 1,12
meisjes 2,1 1,04

etniciteit
autochtoon 2,3 1,07
Surinaams/Antilliaans 2,0 1,14
Turks 1,3 1,09
Marokkaans 1,1 1,16

opleiding
vmbo 2,0 1,10
havo 2,4 1,08
vwo 2,6 1,05

gezinsvorm 
tweeoudergezin 2,2 1,07
eenoudergezin 2,2 1,12
co-oudergezin 2,2 1,14

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) gewogen gegevens
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Scholieren van de havo of het vwo gebruiken gemiddeld iets meer alcohol dan vmbo-
leerlingen. Vmbo-scholieren gebruiken daarentegen iets vaker drugs. Iets dergelijks
wordt gevonden voor jongeren uit eenouder- of co-oudergezinnen. Zij gebruiken iets
vaker drugs dan jongeren uit tweeoudergezinnen. Geen verschillen worden gevonden
als het gaat om alcoholgebruik. 

Onder allochtone jongeren is het alcoholgebruik zichtbaar lager dan onder autochtone
jeugd. Met name Turkse en Marokkaanse tieners gebruiken minder alcohol dan
autochtone jeugdigen, maar ook Surinaamse en Antilliaanse jeugdigen drinken minder
dan autochtone tieners. Surinaamse en Marokkaanse jongeren gebruiken daarentegen
wel significant meer drugs dan autochtone jeugd.

2.3 Emotionele ontwikkelingsstaat: welbevinden en emotionele problemen

Welbevinden
De jeugdfase is, in tegenstelling tot de kindertijd, vaak voorgesteld als een periode van
‘storm and stress’. De adolescentie zou een periode van verzet, onrust, wispelturigheid
en psychische labiliteit zijn. Onderzoek heeft echter laten zien dat dit op een klein deel
van de jeugd van toepassing is. Ook al horen gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid
en neerslachtigheid tot op zeker hoogte bij de adolescentie, voor de grote meerderheid
geldt dat de overgang naar volwassenheid tamelijk rustig en geruisloos verloopt
(Hendry et al.1993; Meeus 1994). 

In het Scholierenonderzoek zijn diverse vragen opgenomen die betrekking hebben
op het psychische welbevinden en de emotionele problemen van tieners van 12 jaar
en ouder. Met behulp van een Cantril-ladder kan op een eenvoudige manier een eerste
indicatie verkregen worden van het psychische welzijn van jongeren. Deze ladder meet
hoe tevreden 12-18-jarigen zijn over hun huidige leven en loopt van (1) het slechtste
leven wat ik me kan voorstellen naar (10) het beste leven wat ik me kan voorstellen. 

De meeste 12-18-jarigen schatten hun huidige leven tamelijk gunstig in. 82% scoort
een zeven of hoger (zie figuur 2.1). Gemiddeld wordt een 7,8 gegeven aan het huidige
leven; een ruime voldoende. Jongeren die hun huidige leven redelijk positief beoordelen,
zeggen bovendien vaker dan jongeren die hun leven relatief negatief beoordelen, te
verwachten dat zij over vijf jaar eveneens optimistisch zullen zijn over hun leven. Een
gunstige beoordeling van het huidige leven hangt, met andere woorden, positief
samen met een gunstige verwachting ten aanzien van de kwaliteit van het toekomstige
leven. Bovendien beoordelen jongeren die het leven nu als gunstig beschouwen, hun
leven van vijf jaar geleden doorgaans ook gunstiger dan jongeren, die tamelijk pessi-
mistisch zijn over hun huidige leven. Een positieve visie op het leven van nu hangt
positief samen met een relatief gunstige kijk op het leven in het verleden.
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De percepties van jongeren van hun huidige leven variëren onderling, al zijn de ver-
schillen niet erg groot. Een aantal verschillen zijn significant. Jongens zijn significant
positiever over hun huidige leven dan meisjes (zie tabel 2.4). Dit effect blijft bestaan
ook als gecontroleerd wordt voor de mogelijke invloed van de andere achtergrond-
variabelen.2 Tieners uit eenouder- of co-oudergezinnen schatten de kwaliteit van hun
huidige leven iets negatiever in dan jongeren uit tweeoudergezinnen. 

Weinig verschillen zijn gevonden tussen autochtone tieners en jongeren uit
Suriname, de Antillen en Turkije. Zij zijn door de bank genomen even positief. Een
uitzondering zijn de Marokkaanse jongeren. Zij zijn in het algemeen iets positiever
over hun huidige leven dan autochtone jongeren.

Op het eerste oog lijken er ook geen verschillen te zijn tussen 12-15-jarigen en 
16-18-jarigen. Als we echter naar de afzonderlijke leeftijdsgroepen kijken, in plaats
van naar de samengestelde categorieën die zijn opgenomen in tabel 2.4, dan blijkt
dat jonge tieners positiever over hun huidige leven zijn dan oudere tieners. 12-jarigen
zijn het meest positief (gemiddelde score = 8,1). 18-jarigen zijn het minst positief
(gemiddelde score = 7,5). De rest zit hier tussen in.

Emotionele problemen
Naast algemene tevredenheid over het huidige leven, kan het hebben van emotionele
problemen worden beschouwd als een belangrijke indicator voor de emotionele 
ontwikkelingsstaat van de jeugd. Zoals gezegd horen gevoelens van onzekerheid,
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Figuur 2.1 Beoordeling van het huidige leven (12-18-jarigen, in procenten)

Bron: SCP/NIBUD (NSO'01) gewogen gegevens
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eenzaamheid en neerslachtigheid tot op zekere hoogte bij de adolescentie. Dat neemt
niet weg dat deze gevoelens kunnen cumuleren en zich ontwikkelen tot ernstige
emotionele problemen en stoornissen. In het Scholierenonderzoek van 2001 zijn
zeventien stellingen over emotionele problemen opgenomen. De stellingen gaan over
gevoelens van eenzaamheid, angst en onzekerheid en over het zelfbeeld van jongeren.
Voorbeelden van stellingen zijn: ‘ik voel me vaak eenzaam’, ‘soms word ik zonder
aanleiding opeens heel angstig’, ‘vaak heb ik het gevoel dat er niemand is die om mij
geeft’ en ‘soms denk ik dat ik nooit ergens goed in zal worden’. De jongeren kunnen
aangeven of ze het eens of oneens zijn met deze uitspraken. Samen vormen deze 
stellingen de schaal ‘gerapporteerde emotionele problemen’. Deze schaal, die een
betrouwbare indicatie geeft van de mate waarin deze problemen voorkomen3, is zo
geconstrueerd dat hij loopt van (1) geen van de genoemde emotionele problemen
naar (10) veel van de genoemde emotionele problemen.

In overeenstemming met onze eerdere bevinding over de beoordeling van het huidige
leven, blijkt dat een grote meerderheid van de 12-18-jarigen relatief weinig emotionele
problemen ervaart. 71% van de jongeren scoort een drie of lager. De gemiddelde score
is een 2,9. Ook hier zijn verschillen tussen groepen tieners te vinden. Verdere analyses
wijzen uit dat sekse de belangrijkste verklarende variabele is.4 Niet alleen zijn meisjes
gemiddeld iets minder tevreden over hun huidige leven dan jongens, zij rapporteren
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Figuur 2.2 Scoringspercentages op de schaal ‘gerapporteerde emotionele problemen’,
2001

Bron: SCP/NIBUD (NSO'01) gewogen gegevens
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ook meer emotionele problemen. Meisjes geven vaker aan dan jongens geen positief
zelfbeeld te hebben, zich somber te voelen en angstig te zijn. In diverse studies zijn
vergelijkbare resultaten gevonden, wat erop duidt dat gevoelens van angst, onzekerheid
en neerslachtigheid eerder kenmerkend zijn voor de adolescentie van meisjes dan
jongens (overzicht Diekstra 1992; Meeus 1994).

Tabel 2.4 Gemiddelde scores op de Cantril-ladder ‘beoordeling huidige leven’ en de 

schaal ‘gerapporteerde emotionele problemen’ naar leeftijd, sekse, etniciteit,

opleiding kind en gezinsvorm, 2001

welbevinden emotionele problemen

leeftijd
12-15 jaar 7,8 2,9
16-18 jaar 7,7 2,8

sekse
jongens 8,0 2,6
meisjes 7,7 3,2

etniciteit
autochtoon 7,8 2,8
Surinaams/Antilliaans 7,8 3,4
Turks 7,9 3,5
Marokkaans 8,4 3,2

opleiding
vmbo 7,9 3,2
havo 7,6 2,8
vwo 7,7 2,5

gezinsvorm 
tweeoudergezin 7,9 2,8
eenoudergezin 7,5 3,4
co-oudergezin 7,4 3,1

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) gewogen gegevens

Geen significante verschillen worden daarentegen gevonden tussen 12-15-jarigen en
16-18-jarigen. Ook als we kijken naar de afzonderlijke leeftijdsgroepen, in plaats van
naar de samengestelde categorieën, worden geen significante verschillen gevonden.
Wel blijken jongeren uit eenoudergezinnen meer emotionele problemen te rapporteren
dan tieners uit tweeoudergezinnen. Leerlingen van de havo of het vwo rapporteren
minder emotionele problemen dan leerlingen van het vmbo. Met betrekking tot 
etniciteit wordt gevonden dat Surinaamse, Antilliaanse en Turkse jongeren gemiddeld
meer emotionele problemen rapporteren dan autochtone jongeren. De verschillen
tussen autochtone jongeren en Marokkaanse tieners zijn daarentegen niet significant.
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2.4 Cognitieve ontwikkelingsstaat: schoolprestaties en spijbelen

Schoolprestaties
De vaardigheden die in het onderwijs worden opgedaan en het behalen van een school-
diploma zijn medebepalend voor het maatschappelijk welslagen van jongeren. In de
afgelopen decennia is het belang van een goede opleiding en van diploma’s toegenomen.
Behaalde prestaties in het onderwijs zijn zwaarder gaan tellen. In het PRIMA-cohort-
onderzoek onder basisschoolleerlingen is op basis van taal- en rekentoetsen vastgesteld
dat allochtone kinderen, en met name Turkse en Marokkaanse kinderen, aan het begin
van de basisschool veelal een achterstand hebben. Vaak wordt aangenomen dat, in de
loop van de basisschool, deze achterstand steeds groter wordt. Scores op de Cito-toets
bevestigen het tegendeel. De verschillen tussen de Cito-scores van verschillende etni-
sche groepen zijn met de tijd kleiner geworden. Bovendien laat onderzoek zien dat
allochtone leerlingen vaker doorstromen naar hogere vormen van onderwijs dan
voorheen. Er blijven evenwel verschillen bestaan tussen de cijfers op het kerstrapport
van autochtone en allochtone brugklassers, waarbij allochtone brugklassers doorgaans
iets lager scoren dan hun autochtone leeftijdgenoten. Ook heeft onderzoek laten zien,
dat allochtone leerlingen vaker uitvallen zonder een diploma te halen en vaker zakken
voor het eindexamen (uit Tesser en Iedema 2001).

Om zicht te krijgen op de schoolprestaties van scholieren in het voortgezet onder-
wijs is in het Scholierenonderzoek gevraagd hoe goed tieners vinden dat het gaat op
school. Vinden zij, als zij zich vergelijken met andere klasgenoten, dat het slecht of
juist goed gaat op school? En, in hoeverre maken zij zich zorgen over hun school-
prestaties? Daarnaast is gevraagd naar hun gemiddelde prestaties bij taalvakken en bij
wiskunde. Bij de taalvakken is, naast Nederlands, gekozen voor de meest voorkomende
vreemde taal, te weten Engels. Het is belangrijk zich te realiseren dat het hier om
zelfrapportage gaat. 

Tabel 2.5 Vergelijking van schoolprestaties en piekeren over school, 2001

vergelijking van schoolprestaties piekeren over schoolprestaties

slecht (t.o.v. klasgenoten) 6
matig 18 niet 41
voldoende 45 enigszins 42
goed 31 veel 17

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) gewogen gegevens

Als het gaat om de vergelijking met andere scholieren, komt bijna de helft op een 
voldoende uit. Deze jongeren zijn van mening dat zij het, in grote lijnen, even goed
doen op school als hun klasgenoten. Circa eenderde van de leerlingen geeft aan dat de
vergelijking met medescholieren goed voor hen uitpakt. Zij vinden dat zij door de bank
genomen iets beter presteren op school dan hun leeftijdgenoten. Geen verschillen
worden daarbij gevonden tussen groepen jongeren. 
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Ondanks dat de meeste jongeren de indruk hebben het even goed, zo niet iets beter,
te doen op school dan hun medescholieren, maakt 59% zich enigszins tot veel zorgen
over schoolprestaties. Met leeftijd nemen de zorgen over de behaalde resultaten toe,
wat vermoedelijk te maken heeft met het op handen zijnde eindexamen. Geen verdere
verschillen zijn gevonden tussen groepen jongeren. Wel blijkt dat in het algemeen geldt:
hoe ongunstiger de vergelijking met andere scholieren, des te meer zorgen jongeren
zich maken over hun prestaties op school.5

Tabel 2.6 Behaalde voldoendes op de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde, 2001

Nederlands
voldoende 91
onvoldoende 9

Engels
voldoende 81
onvoldoende 19

Wiskunde
voldoende 77
onvoldoende 23

totaal
geen enkele voldoende op deze vakken 2
1 voldoende/2 onvoldoendes 7
2 voldoendes/1 onvoldoende 32
alle 3 voldoende 60

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) gewogen gegevens

De meerderheid van de tieners geeft aan voor de vakken Nederlands, Engels en 
wiskunde doorgaans een voldoende te halen. 60% haalt naar eigen zeggen voor alle
drie de vakken gemiddeld een voldoende, 32% op twee van de drie. Vwo-scholieren
rapporteren doorgaans iets meer voldoendes dan vmbo- en havo-scholieren en kinderen
uit tweeoudergezinnen iets meer voldoendes dan kinderen uit eenoudergezinnen.
Turkse jongeren rapporteren iets minder voldoendes dan autochtone jeugdigen.
Daarnaast blijkt er een verband te bestaan tussen het aantal gerapporteerde voldoendes
en de inschatting van de eigen prestaties. Hoe meer voldoendes gerapporteerd worden,
des te gunstiger de vergelijking met klasgenoten doorgaans is.6 Ook rapporteren 
jongeren die tamelijk weinig piekeren over hun prestaties op school, meer voldoendes
dan jongeren die zeggen dit niet te doen.7

Spijbelen
Spijbelen kan de mogelijkheden die jongeren hebben om belangrijke (schoolse)
vaardigheden op te doen, verkleinen. Een enkele keer spijbelen hoeft echter geen reden
voor zorg te zijn. Als spijbelgedrag daarentegen ernstigere vormen aanneemt, kan dit
gevolgen hebben voor de schoolprestaties en het verdere verloop van de schoolloop-
baan.
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In het Scholierenonderzoek is gevraagd hoe vaak jongeren hebben gespijbeld de
afgelopen maand. Bijna driekwart van de 12-18-jarigen zegt niet te hebben gespijbeld.
29% heeft dit wel gedaan. 11% kan getypeerd worden als hardnekkige spijbelaars. Zij
spijbelden de afgelopen maand vijf keer of vaker.

Tabel 2.7 Spijbelfrequentie (de afgelopen maand), 2001

0 keer 72
1 tot 5 keer 18
5 tot 10 keer 4
10 of meer keer 7

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) gewogen gegevens

Spijbelgedrag varieert met leeftijd. 16-18-jarigen spijbelen beduidend vaker dan 
12-15-jarigen. Tussen jongens en meisjes zijn geen duidelijke verschillen gevonden.
Met betrekking tot etniciteit blijkt dat met name Turkse leerlingen een bijzondere
positie innemen. Zij spijbelen doorgaans meer dan autochtone leerlingen. Ook spij-
belen kinderen uit eenouder- en co-oudergezinnen vaker dan kinderen uit tweeouder-
gezinnen. Verder blijken leerlingen van de havo en het vwo iets vaker te spijbelen 
dan leerlingen van het vmbo. Vergelijkingen in de tijd verkregen met behulp van het
Scholierenonderzoek laten een daling zien van het aantal niet-spijbelaars in de afge-
lopen tien jaar. Vooral de groep die veel spijbelt (10 of meer keer) is groter geworden.8

Als leerlingen vaak spijbelen kan dat als indicatief worden beschouwd voor hun
motivatie en inzet voor school, wat weer gevolgen kan hebben voor hun school-
prestaties (Vogels en Bronneman 2000). Uit het Scholierenonderzoek blijkt dat spijbe-
laars vaker het idee hebben dan niet-spijbelaars niet zo goed te presteren op school
dan hun klasgenoten, al is deze relatie niet bijzonder sterk. Ook rapporteren zij iets
meer onvoldoendes dan niet-spijbelaars. Geen duidelijk verband bestaat tussen spijbel-
gedrag en piekeren over schoolprestaties. Spijbelaars piekeren doorgaans niet meer,
maar ook niet minder over hun schoolprestaties dan niet-spijbelaars.

2.5 Sociale ontwikkelingsstaat: relaties met ouders en leeftijdgenoten en 
delinquent gedrag

Relatie met ouders en leeftijdgenoten
De wijze waarop relaties tussen kinderen en jongeren en betekenisvolle anderen, in het
bijzonder ouders en leeftijdgenoten, vorm krijgen, is medebepalend voor hun ont-
wikkeling. De mate waarin kinderen en jongeren een goede verstandhouding hebben
met belangrijke volwassenen en met leeftijdgenoten, voorspelt voor een belangrijk
deel hun psychische en sociale welzijn, zo laat onderzoek zien (Gresham 2001). 

De adolescentie staat in het teken van een herstructurering van relaties met belang-
rijke anderen. Het is een periode van losmaking en het verkrijgen van zelfstandigheid.
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Gedurende de adolescentie verwerven jongeren meer autonomie ten opzichte van
hun ouders en krijgt de relatie die zij hebben met hun ouders doorgaans een andere
betekenis en positie in hun leefwereld. Daarnaast beginnen leeftijdgenoten een steeds
belangrijker rol te spelen in het sociale netwerk van tieners (Hendry et al. 1993;
Meeus 1994; Zeijl et al. 2000). 

Het Scholierenonderzoek bevat diverse vragen over de relatie die 12-18-jarigen hebben
met hun ouders en met leeftijdgenoten. Deze vragen vormen samen twee schalen. De
eerste schaal – ‘ervaren relatie met ouders’ – bestaat uit elf stellingen over de omgang
met en steun verkregen van ouders. Voorbeelden van stellingen zijn ‘mijn vader/mijn
moeder houdt rekening met mij’, ‘als ik problemen heb of me ergens zorgen over
maak dan praat ik met mijn vader/mijn moeder’, ‘ik heb er wat aan als ik problemen
bespreek met mijn vader/moeder’, ‘ik ben niet graag thuis’ en ‘ik heb het afgelopen
jaar serieuze problemen met mijn ouders gehad’. 

De tweede schaal – ‘ervaren relatie met leeftijdgenoten’ – is opgebouwd uit acht
stellingen over acceptatie door en steun van vrienden en klasgenoten. Voorbeelden
zijn ‘mijn vrienden nemen mij zoals ik ben’, ‘mijn klasgenoten nemen mij zoals ik ben’,
‘als ik problemen heb of me ergens zorgen over maak dan praat ik met vrienden’, ‘ik
heb het afgelopen jaar serieuze problemen met mijn klasgenoten gehad’ en ‘ik kan
makkelijk vrienden maken’. Beide schalen geven een betrouwbare indicatie van de
beoordeling van de relatie met ouders en met leeftijdgenoten9 en lopen van (1) geen
goede relatie met ouders/leeftijdgenoten naar (10) een bijzonder goede relatie met
ouders/leeftijdgenoten. 
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Figuur 2.3 Scoringspercentages op de schalen ‘ervaren relatie met ouders’ en 
‘ervaren relatie met leeftijdgenoten’, 2001

Bron: SCP/NIBUD (NSO'01) gewogen gegevens
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Als we de scores van jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar op de twee schalen
bekijken, dan valt op dat beide relaties doorgaans positief tot zeer positief worden
beoordeeld. Op de schaal over ouders scoort 78% van de tieners een 7 of hoger. Het
gemiddelde is een 8. Dit positieve beeld komt overeen met de uitkomsten van ander
onderzoek op dit terrein, waaruit naar voren komt dat hedendaagse ouders en tieners
doorgaans op goede voet met elkaar staan (Du Bois-Reymond et al. 1998; Rispens et
al. 1996). Op de schaal voor leeftijdgenoten scoort 87% een 7 of hoger. De gemiddelde
score voor leeftijdgenoten is een 8,5. 

De beoordeling van de relaties met ouders en leeftijdgenoten verschilt tussen groepen
jongeren (zie tabel 2.9). Meisjes schatten de kwaliteit van hun relaties met leeftijd-
genoten doorgaans positiever in dan jongens; een effect dat blijft bestaan ook als
gecorrigeerd wordt voor de mogelijke invloed van de andere achtergrondvariabelen.
Meisjes vinden vaker dan jongens dat vrienden en klasgenoten hen nemen zoals zij
zijn, dat zij niet gepest worden, dat zij makkelijk vrienden maken en dat zij problemen
kunnen bespreken met vrienden. Geen verschillen zijn er tussen jongens en meisjes
als het gaat om hun oordeel over ouders. Naast sekse is schoolopleiding een belangrijke
variabele. Kinderen, die op de havo of het vwo zitten, zijn door de bank genomen
positiever dan vmbo-scholieren over hun relatie met hun ouders en over hun relatie
met leeftijdgenoten.

Jongeren uit eenoudergezinnen hebben eerder een negatiever oordeel over hun
relatie met hun ouders dan tieners uit tweeoudergezinnen. Zij vinden vaker dat hun
ouders geen rekening met hen houden, dat ze problemen niet met elkaar kunnen
bespreken en dat ze serieuze problemen hebben gehad met hun ouders het afgelopen
jaar. Geen significante verschillen worden gevonden tussen jeugdigen uit co-ouder- en
tweeoudergezinnen. Zij zijn ongeveer even tevreden. Ook geen significante verschillen
worden gevonden tussen de wijze waarop kinderen uit verschillende gezinssituaties
hun relaties met leeftijdgenoten beoordelen. Ze zijn allen even positief over hun
vrienden en klasgenoten. 

Met betrekking tot etniciteit blijkt dat Surinaamse en Antilliaanse jongeren doorgaans
een negatievere kijk op hun relatie met ouders hebben dan hun autochtone leeftijd-
genoten. Tussen Marokkaanse, Turkse en autochtone tieners worden geen significante
verschillen gevonden. Wel zijn Marokkaanse tieners negatiever over hun relatie met
leeftijdgenoten dan autochtone tieners. Ook hier geldt weer dat deze effecten blijven
bestaan als gecontroleerd wordt voor de mogelijke invloed van de andere achtergrond-
variabelen.

Met betrekking tot leeftijd wordt gevonden dat oudere tieners hun relatie met leeftijd-
genoten doorgaans positiever inschatten dan jongere tieners. Opmerkelijk is dat er
geen verschil is tussen de leeftijdsgroepen als het gaat om de waardering van de relatie
met ouders. Dit kan worden gezien als een indicatie voor het gegeven dat hedendaagse
ouders en tieners, ongeacht hun leeftijd, het in het algemeen goed met elkaar kunnen
vinden. Als gekeken wordt naar de afzonderlijke leeftijdsgroepen, in plaats van de
samengestelde leeftijdscategorieën die staan vermeld in tabel 2.9, blijkt echter dat de
12-jarigen het meest positief zijn. Hun gemiddelde score is een 8,4. Tieners van 15 jaar
beoordelen hun relatie met hun ouders het minst positief. Hun gemiddelde score is
een 7,7. 
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Delinquent gedrag
Een andere indicator voor de sociale ontwikkelingsstaat van jongeren is de mate waarin
zij delinquent (antisociaal) gedrag vertonen. De vraag hoeveel en welke jongeren
delinquent gedrag vertonen, kan met behulp van verschillende databronnen beantwoord
worden. Zo kan er gekeken worden naar de registratiecijfers van de politie. Deze cijfers
geven weer hoeveel jongeren er in een bepaald jaar zijn verhoord of zijn verdacht van
een delict. 

Daarnaast kunnen we kijken naar wat jongeren zelf zeggen. Deze cijfers schetsen
in het algemeen een ander beeld dan de registratiecijfers. Zelfrapportagecijfers vallen
doorgaans hoger uit, wat logisch te verklaren valt uit het feit dat niet alle jongeren die
iets doen ook opgepakt worden (Wittebrood 2000a). Wij concentreren ons hier op de
cijfers van het Scholierenonderzoek, die gebaseerd zijn op zelfrapportage. Registratie-
cijfers van de politie komen aan de orde in hoofdstuk 11.

In het Scholierenonderzoek zijn vragen opgenomen over geweld- en diefstaldelicten,
over vandalisme en over het in aanraking komen met de politie. In totaal gaat het hier
om elf vragen, waarbij de jongeren zelf konden invullen hoe vaak zij de in de vragen
genoemde delicten het afgelopen jaar hebben gepleegd. Samen vormen deze vragen
de schaal ‘delinquent gedrag’10. Deze schaal loopt van 0 keer gedaan het afgelopen
jaar naar 10 of meer keer gedaan het afgelopen jaar. 

Een grote meerderheid van de tieners geeft aan het afgelopen jaar noch in aanraking
te zijn geweest met de politie, noch iets te hebben gestolen of vernield. Ongeveer
20% valt in de categorie ‘plegers’. Sekse is het belangrijkste verklarende kenmerk in
dit verband.11 Jongens geven vaker aan dan meisjes het afgelopen jaar iets te hebben
gestolen, iets te hebben vernield of in aanraking te zijn geweest met de politie. Dit
resultaat correspondeert met bevindingen van andere studies. Delinquentie blijkt vooral
een jongensprobleem te zijn. Net zoals emotionele problemen eerder kenmerkend
zijn voor de adolescentie van meisjes, is delinquent gedrag eerder kenmerkend voor
de adolescentie van jongens. 

Tabel 2.8 Delinquent gedrag, 2001

0 keer delinquent gedrag vertoont het afgelopen jaar 81,7
1 12,2
2 3,1
3 1,3
4 0,8
5 0,4
6 0,2
7 0,1
8 0,1
9 0
10 of meer keer delinquent gedrag vertoont het afgelopen jaar 0

gemiddelde 0,1

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) gewogen gegevens
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Naast sekse, is opleiding een belangrijk verklarend kenmerk. Met het stijgen van het
opleidingsniveau van jongeren, neemt het aantal delinquente daden af. Op het eerste
oog lijkt leeftijd geen rol van betekenis te spelen. Ook hier geldt weer dat de afzonder-
lijke leeftijdsgroepen een ander beeld laten zien dan de samengestelde categorieën.
Als we naar de afzonderlijke leeftijdgroepen kijken, dan wordt duidelijk dat tieners van
12 jaar beduidend minder delinquent gedrag vertonen dan jongeren van 17 of 18 jaar
(gemiddelde score 12 jaar = 0,03; gemiddelde score 18 jaar = 0,12). Deze bevinding
bevestigt het beeld dat uit ander onderzoek naar voren komt. Diverse studies hebben
laten zien dat er sprake is van een ‘delinquentiepiek’ in de adolescentie. In de loop
van de adolescentie neemt de criminaliteit doorgaans toe en bereikt haar hoogtepunt
zo rond het zeventiende, achttiende levensjaar. Daarna neemt de criminaliteit onder
jeugdigen doorgaans weer af.

Verder geven kinderen uit eenoudergezinnen vaker aan delinquent gedrag te vertonen
dan kinderen uit tweeoudergezinnen. De verschillen tussen kinderen uit co-ouder- en
tweeoudergezinnen zijn niet significant. Ook rapporteren Surinaamse, Antilliaanse en
Marokkaanse jongeren meer delinquent gedrag dan autochtone jongeren. Zij geven
vaker aan het afgelopen jaar wel eens met de politie in aanraking te zijn geweest of
iets te hebben gestolen of vernield. De verschillen tussen Turkse en autochtone jeugd
zijn niet significant.

Tabel 2.9 Gemiddelde scores op de schalen ‘ervaren relatie met ouders’, ‘ervaren relatie
met leeftijdgenoten’ en ‘delinquent gedrag’ naar leeftijd, sekse, etniciteit, 
opleiding kind en gezinsvorm, 2001

relatie met ouders relatie met leeftijdgenoten delinquent gedrag

leeftijd
12-15 jaar 8,0 8,3 0,11
16-18 jaar 7,9 8,8 0,11

sekse
jongens 8,0 8,1 0,17
meisjes 7,9 8,8 0,05

etniciteit
autochtoon 8,1 8,6 0,09
Surinaams/Antilliaans 7,2 8,2 0,25
Turks 7,5 8,0 0,16
Marokkaans 7,6 7,9 0,23

opleiding
vmbo 7,6 8,2 0,16
havo 7,9 8,8 0,10
vwo 8,3 9,0 0,05

gezinsvorm 
tweeoudergezin 8,1 8,5 0,09
eenoudergezin 6,9 8,4 0,23
co-oudergezin 7,7 8,2 0,15

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) gewogen gegevens
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2.6 Onderlinge samenhangen 

Uit verschillende studies komt naar voren dat verschillende problemen en vormen van
probleemgedrag vaak samengaan. Zo zouden jeugdigen met relatief veel emotionele
problemen vaker delinquent gedrag vertonen dan jongeren die weinig emotionele
problemen hebben. Bovendien zouden deze problemen positief samenhangen met
het gebruik van middelen als drugs en drank (overzicht Junger et al. 1998; Luijpers et
al. 2001). Ook heeft onderzoek laten zien dat tieners uit gezinnen waar veel (fysiek)
gestraft wordt, of uit gezinnen waar gezinsleden elkaar weinig ondersteunen, een
verhoogde kans hebben op het vertonen van delinquent gedrag (Meeus 1994; Rispens
et al. 1996). Door de hier beschreven indicatoren voor ontwikkelingsstaat te correleren,
kan een beeld verkregen worden van deze verbanden. Daarbij is steeds gecorrigeerd
voor achtergrondvariabelen, die van invloed kunnen zijn op de indicatoren voor ont-
wikkelingsstaat.

Diverse samenhangen worden gevonden (zie tabel 2.10). Allereerst is er een samen-
hang tussen de beoordeling van het huidige leven en het hebben van emotionele 
problemen. Hoe gunstiger de beoordeling van het leven nu, des te minder emotionele
problemen gerapporteerd worden. Een gunstige beoordeling van het huidige leven gaat
eveneens samen met een gunstige beoordeling van de relatie met de ouders. Jongeren
die een relatief positieve kijk hebben op hun huidige leven, zien de relatie met hun
ouders doorgaans positiever dan jongeren met een relatief negatieve perceptie van
hun leven. Tabel 2.10 laat verder zien dat er een positief verband bestaat tussen de
beoordeling van de relatie met ouders en die met leeftijdgenoten. Jongeren die het
goed kunnen vinden met hun ouders, kunnen het in de regel ook goed vinden met
leeftijdgenoten, zo blijkt. 

Het hebben van emotionele problemen hangt niet alleen negatief samen met de
beoordeling van de relatie met ouders, maar ook met de relatie met leeftijdgenoten. Hoe
meer emotionele problemen gerapporteerd worden, des te ongunstiger is doorgaans
de beoordeling van de relaties met deze belangrijke anderen. Ook beoordelen jongeren
die veel emotionele problemen hebben hun schoolprestaties doorgaans minder gunstig
dan tieners met weinig emotionele problemen. 

Er blijkt een verband te zijn tussen emotionele problemen en delinquent gedrag, al
is dit verband niet zo sterk. Jongeren die delinquent gedrag vertonen, blijken iets vaker
emotionele problemen te hebben dan jongeren die geen delinquent gedrag vertonen.
Verder gebruiken jongeren die delinquent gedrag vertonen vaker drugs en alcohol dan
jongeren die geen delinquent gedrag vertonen. Bovendien spijbelen zij vaker. Ook
beoordelen delinquente jongeren de relatie met hun ouders doorgaans minder positief
dan jongeren die geen delinquent gedrag vertonen. Of een relatief ongunstige relatie
met ouders nu leidt tot delinquent gedrag of juist andersom, is op basis van onze
gegevens niet te zeggen. Wel is duidelijk dat deze zaken met elkaar samenhangen.
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Tabel 2.10 Correlaties tussen de indicatoren voor ontwikkelingsstaat gecontroleerd voor

leeftijd, geslacht, schoolniveau van het kind, etniciteit (autochtoon versus

allochtoon), gezinsvorm (tweeoudergezin versus anders), 2001

verge-
emotio- lijking
nele relatie delin- school- school-

huidige pro- relatie leeftijd- quent drugs alcohol presta- presta- spijbe-
leven blemen ouders genoten gedrag gebruik gebruik ties ties len

huidige
leven 1

emotionele
problemen –0,36** 1

relatie
ouders 0,24** –0,32** 1

relatie
leeftijd-
genoten 0,16** –0,35** 0,24** 1

delinquent
gedrag n.s 0,13** –0,22** –0,08** 1

drugs-
gebruik n.s 0,14** –0,17** –0,08** 0,38** 1

alcohol-
gebruik n.s. n.s– 0,19** 0,09** 0,19** 0,16** 1

vergelijking 
school-
prestaties 0,17** –0,20** 0,19** 0,06** –0,13** –0,09** –0,12** 1

school-
prestaties 0,09** –0,11** 0,11** n.s. –0,10** –0,06**–0,07** 0,40** 1

spijbelen n.s. 0,08** –0,17** n.s. 0,28** 0,27** 0,19**–0,09** –0,07** 1

** p < 0,001.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) gewogen gegevens

2.7 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn diverse indicatoren gepresenteerd die samen een globaal geven
van ontwikkelingsstaat van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De indicatoren die hier
besproken zijn, zullen in het vervolg van de Rapportage Jeugd een belangrijke rol spelen
in het beantwoorden van de vraag naar de relatie tussen participatiegedrag van jeugdigen
in de vrije tijd enerzijds en hun ontwikkelingsstaat anderzijds. De cijfers die in dit
hoofdstuk zijn gepresenteerd, zijn afkomstig uit het Nationale Scholierenonderzoek.
Voor andere databronnen is verwezen naar de Rapportage Jeugd 2000 van het scp en
naar de cbs publicatie Jeugd: cijfers en feiten (cbs 2001a).
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De hier gepresenteerde gegevens laten een tamelijk gunstig beeld zien van de ontwik-
kelingsstaat van Nederlandse 12-18-jarigen. De meeste jongeren voelen zich fysiek
goed. Bovendien gebruiken de meeste tieners tussen de 12 en 18 jaar naar eigen zeggen
relatief weinig drugs en is het gebruik van alcohol en sigaretten, in vergelijking met
de rest van de bevolking, relatief laag. Verder schat het merendeel van de 12-18-jarigen
het huidige leven redelijk positief in. Er worden gemiddeld weinig emotionele pro-
blemen gerapporteerd. De meesten vinden hun relatie met ouders en leeftijdgenoten
goed en zijn tevreden over hun schoolprestaties. Kortom, met de meerderheid gaat
het goed.

De onderlinge samenhangen tussen de indicatoren voor ontwikkelingsstaat wekken
de indruk dat er een kleine groep jeugd is met gecumuleerd probleemgedrag. Deze
jongeren hebben relatief veel emotionele problemen, vertonen delinquent gedrag,
maken relatief veel gebruik van diverse middelen en hebben doorgaans een minder
gunstige relatie met ouders en leeftijdgenoten. Als de scores op de schaal ‘gerappor-
teerde emotionele problemen’ worden opgeteld bij de scores op de schaal ‘delinquent
gedrag’, waardoor een variabele ontstaat die loopt van 1 tot en met 20, dan scoort
20% een 5 of hoger en 1% een 9 of hoger.
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Noten

1

nog nooit alcohol gedronken nog nooit gerookt

1990 29% –
1992 33% 63%
1994 36% 62%
1996 29% 62%
1999 29% 68%
2001 25% 70%

2 Deze gegevens zijn onder meer geanalyseerd met behulp van negative binomial
regression. De resultaten zijn gewogen gegevens.

3 Cronbachs alpha van de schaal ‘gerapporteerde emotionele problemen’ = 0,80
4 Deze gegevens zijn onder meer geanalyseerd met behulp van negative binomial

regression. De resultaten zijn gewogen gegevens.
5 r=0,33
6 r=0,41
7 r=0,23
8

1990 1992 1994 1996 1999 2001

niet gespijbeld 89 84 82 83 79 72
1 tot 5 keer 9 12 14 14 16 18
5 tot 10 keer 1 2 3 2 3 4
10 of meer keer 1 3 2 1 3 7

9 Cronbachs alpha van de schaal ‘ervaren relatie met ouders’= 0,77; Cronbachs
alpha van de schaal ‘ervaren van relatie met leeftijdgenoten’= 0,61

10 Cronbachs alpha van de schaal ‘delinquent gedrag’ = 0,78
11 Deze gegevens zijn verkregen met behulp van zero inflated negative binomal

regression. De gegevens zijn gewogen.
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Deel 1:

Participatie in de vrije tijd
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3 Sport en bewegen

Koen Breedveld

3.1 Inleiding

“Vroeger ging ik naar nac kijken. Naar de kroeg gaan, een patatje halen, een programma-
boekje kopen, de tribune beklimmen, de lucht ruiken van Midalgan, de spelersbus opwachten. 
Dat zijn de charmes van voetbal.”

Pierre van Hooijdonk, Volkskrant 8 mei 2002

De kwalificatie van sport als ‘belangrijkste bijzaak in het leven’ wordt het meest recht
gedaan in de (vroege) zomer. Nadat diverse voorrondes en competities een jaar lang
prominent aanwezig zijn geweest in allerlei media, culmineert de media-aandacht voor
de sport in de maanden mei, juni en juli in een aaneenrijging van voorbeschouwingen,
finales, bekeruitreikingen en nabeschouwingen. In 2002 begon dit circus al vroeg, en
feestelijk, op 8 mei met de overwinning van voetbalclub Feyenoord in de uefa Cup.
In de weken erna waren het achtereenvolgens de Champions League finale (15 mei),
het wereldkampioenschap voetbal (31 mei – 30 juni), Wimbledon (24 juni – 7 juli) en
de Tour de France (6 – 28 juli) die beurtelings een gooi deden naar de voorpagina’s.
Nog een geluk dat er pas weer in 2004 Olympische Spelen zijn. 

Vanuit het perspectief van de sport was het daarom wellicht te verkiezen om deze
rapportage op een ander moment te laten verschijnen. Aan de andere kant kan worden
gesteld dat het in de sportgekke samenleving van vandaag ook niet meer uitmaakt
wanneer nieuwe informatie over sport naar buiten wordt gebracht. De ‘versporting’ van
de samenleving (Crum 1991) is inmiddels zo ver voortgeschreden dat ieder bericht
over sport royaal op belangstelling mag rekenen, ook buiten het seizoen (bestaat er
nog wel zoiets als een sportloos seizoen?).

In positieve zin valt daarbij op te merken dat, op de golven van deze belangstelling
voor sport, het sportbeleid de afgelopen jaren danig is geïntensiveerd en de sport-
deelname is toegenomen. De budgetten voor de sport zijn verhoogd, veel materiële en
immateriële faciliteiten verbeterd. Nederlandse topsporters hebben in uiteenlopende
takken van sport goed gepresteerd. 

Maar sport komt niet alleen in positieve zin in het nieuws. Het voetbalvandalisme
werpt met enige regelmaat een schaduw over het positieve sportnieuws. Ook het doping-
gebruik zet al enige jaren een stevige domper op de sportvreugde. De sportdeelname
mag dan in het algemeen zijn gestegen, sportverenigingen klagen over teruglopende
belangstelling en een tekort aan vrijwilligers. De gestegen sportdeelname leidt daarbij
de aandacht af van het feit dat Nederlanders in meer algemene zin – in toenemende
mate? – aan bewegingsarmoede leiden. Er wordt misschien wat meer gesport, maar
minder trap gelopen, gefietst, en lichamelijk vermoeiende arbeid verricht – thuis en
op het werk.
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Het is dus niet louter goud dat er blinkt in de wereld van het sportieve bewegen. In dit
hoofdstuk zal een beeld worden geschetst van het sporten en bewegen door de jeugd.
De aandacht richt zich daarbij op de mate waarin en de wijze waarop de jeugd actief
betrokken is bij de breedtesport en het bewegen in algemene zin. De betrokkenheid
van de jeugd bij topsport en aan topsport gerelateerde verschijnselen als dopinggebruik
en geweld op en rond voetbalvelden blijven buiten beschouwing. Over betrokkenheid
van de jeugd bij vrijwilligerswerk wordt apart gerapporteerd, en wel in het hoofdstuk
over Participatie (hoofdstuk 6).

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst zal worden ingegaan op het beleid
inzake sport en bewegen, meer in het bijzonder op het beleid gericht op de jeugd (§ 3.2).
Vervolgens zal onderzocht worden hoezeer de sportbeoefening (§ 3.3) en het beweeg-
gedrag (§ 3.4) van de jeugd in de jaren negentig aan verandering onderhevig is geweest,
en welke verschillen er optreden naar achtergrondkenmerken. In paragraaf 3.5 zal
vervolgens worden geanalyseerd hoe en in welke mate sport en bewegen gerelateerd
zijn aan verscheidene aspecten van het fysiek, psychisch en sociaal welbevinden. Het
hoofdstuk eindigt met een korte terugblik op de uitkomsten en een beschouwing over
de noodzaak en mogelijkheid van een (landelijk) sport- en beweegbeleid voor de jeugd.

3.2 Beleid

Bij een bespreking van het sportbeleid dient allereerst de vraag beantwoord te worden
wiens beleid centraal staat. Het sportveld is in hoge mate gedecentraliseerd. Het
sportbudget van de rijksoverheid is, de verdubbeling van de afgelopen jaren niet-
tegenstaande, uiterst bescheiden en valt in het niet bij wat lokale overheden aan sport
besteden. Het zijn immers de lokale overheden, en vooral de gemeenten, die verant-
woordelijk zijn voor de ruimtelijke planning van sportvoorzieningen en het verdere
financiële beheer. Als klant hebben diezelfde gemeenten doorgaans een aantal scholen
en enkele van de 30.000 sportverenigingen die Nederland telt, en die zich hebben
gebundeld in een machtige koepelorganisatie (NOC*NSF). Het beleid inzake sport
wordt dan ook voor een niet onbelangrijk deel gemaakt en uitgevoerd door anderen
dan de rijksoverheid. Een reeks ‘beleidspartners’ van het rijk (noc*nsf, lc (Landelijk
contact), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng), Inter provinciaal overleg
(ipo) ontwikkelt eigen beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. De
directie Sport van het ministerie van vws heeft daarbij vooral een ‘regie-rol’ (coördi-
natie en onderzoek; vws 1996). Desondanks zal de aandacht hier in eerste instantie
gericht zijn op dit regiebeleid van de rijksoverheid, en in tweede instantie – vooral bij
bespreking van het jeugdbeleid – ook op het beleid van anderen. 

Het rijksbeleid inzake sport groeide de afgelopen jaren mee met de stijgende maat-
schappelijke waardering voor sport, hetgeen geresulteerd heeft in meerdere sportnota’s
en brieven aan de kamer (vws 1996, 1999, 2001a, 2001b). De nota Wat sport beweegt
(vws 1996) was hiervan het meest verstrekkend. De centrale doelstellingen voor het
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sportbeleid werden hierin als volgt geformuleerd: “het, met inachtneming van de
intrinsieke waarde, optimaal benutten van de positieve maatschappelijke waarde van
sport door het veilig stellen (en waar nodig) verbeteren van de kwaliteit van de sport-
beoefening, het versterken van de kwaliteit van de sportinfrastructuur en het verbeteren
van de samenhang van het (mede) op sport betrekking hebbende beleid” (vws 1996: 19).

In 1999 werkte de overheid de intenties om breedtesport te ondersteunen nader uit
in de Breedtesportimpuls (vws 1999). Doel daarvan is om gemeenten en lokale organi-
saties (verder) initiatieven te laten ontplooien die bijdragen aan een duurzame ver-
betering van het lokale sportaanbod. Gemeenten, en later ook provincies en sportbonden,
konden hiertoe projectvoorstellen indienen. Een groot deel van de projecten heeft
betrekking op de jeugdsport (nisb 2002). De regeling geldt voor 8 jaar en trad per 
1 oktober 1999 in werking. 

In Sport, bewegen en gezondheid (vws 2001a) is nader invulling gegeven aan de gezond-
heidsaspecten van de (breedte)sport. Geconstateerd wordt dat sport en bewegen zowel
een preventieve als een curatieve rol kunnen vervullen in de gezondheidszorg, maar
daarnaast ook verantwoordelijk zijn voor gezondheidsrisico’s (doping, blessures). Per
saldo blijken de gezondheidsbaten van sport en bewegen de kosten ervan echter te
overtreffen, met gezondheidswinst als resultaat. Doel van de nota is om die winst
verder te vergroten. Ten tijde van het schrijven van deze rapportage (begin november
2002) werd de laatste hand gelegd aan een werkplan waarin meer in detail met de
diverse beleidspartners afspraken worden gemaakt over het te voeren beleid. 

Jeugd, school en sport1

Er is de laatste jaren de nodige aandacht geweest voor de positie van jongeren in het
sportveld. Aanleiding hiertoe was het rapport Jeugd in beweging uit 1995, op verzoek
van de toenmalige staatssecretaris voor sport Terpstra opgesteld door de Raad voor
het Jeugdbeleid. In dat rapport werd gesteld dat er sprake was van een achteruitgang
van de fysieke en psychische gezondheid van de jeugd, mede als gevolg van bewegings-
armoede. De sportdeelname onder jeugdigen steeg niet meer, en de sportuitval rond
15/16 jaar zou verontrustend zijn. 

Mede naar aanleiding van de bevindingen van de Raad is in december 1996 de
stichting Jeugd in Beweging (JiB) opgericht. Deze stichting had ten doel om de sport-
participatie en de betrokkenheid van de jeugd bij het sportbeleid te bevorderen. Van
overheidswege kreeg de stichting een gul budget mee (7,2 mln gld.; Buisman 2002).
JiB heeft veelal in samenwerking met andere partijen diverse projecten opgezet en
campagnes gevoerd (whoZnext, Fit & Fun, chess), en daarbij veel hulpmiddelen ont-
wikkeld in de vorm van handleidingen, video’s en cd-roms. 

JiB hield op te bestaan in november 2001. Tijdens een slotmanifestatie werd het
stokje overgegeven aan het Nederlandse Instituut Sport en Bewegen, het door vws
mede gefinancierde expertisecentrum op het terrein van de sport. nisb heeft de
sport- en bewegingstimulering van jongeren een structurele plaats gegeven in haar
activiteiten. Beleidsmatig is er vooral veel gedaan om de jeugdsport in te bedden in

41Sport en bewegen



de driehoek buurt – onderwijs – sport (bos). In de relatie met de buurt gaat het veelal
om sportbuurtwerk en aanleg en gebruik van informele sportgelegenheden zoals
voetbalkooien en basketbalveldjes. In de relatie met de sport is de nadruk gelegd op
het versterken van de jeugdgerichtheid van de sport(vereniging). Wat betreft de relatie
met het onderwijs is op meerdere niveaus actie ondernomen. Enerzijds is op lokaal
niveau begonnen met het aanstellen van bewegingsconsulenten, die tot taak hebben
een brugfunctie te vervullen tussen scholen en sportverenigingen. Op landelijk niveau
is veel werk verricht om het thema School & Sport op de politiek-bestuurlijke agenda
te zetten. Een van de concrete resultaten hiervan is de ondertekening van een convenant
School & Sport, op 27 juni 2001, door noc*nsf, kvlo, lc, nisb, avs en vvo. In het
convenant committeren genoemde partijen zich aan een Beleidsvisie School en Sport
(nisb 2001a). Concrete actiepunten in deze ‘beleidsvisie’ zijn de oprichting van een
Expertisecentrum School en Sport, introductie van ‘bewegingsmanagement’ op scholen,
van ‘beweegnormen’ en van een ‘sportomgevingsmonitor’. 

De beweegnorm moet de vorm krijgen van een soort checklist, met kwantitatieve
en kwalitatieve ijkpunten, waarmee het bewegingsgedrag van jongeren kan worden
gevolgd en vergeleken. De sportomgevingsmonitor is een soortgelijk instrument om
het aanbod van ruimtelijke voorzieningen (sportaccommodaties en speelplekken) en
organisaties (verenigingen, buurthuiswerk, onderwijs, etc.) in de leefomgeving van
jongeren in kaart te brengen en te kunnen volgen. Het bewegingsmanagement op het
lokale niveau stelt de lokale situatie ten opzichte van de beweegnorm vast en inventa-
riseert de omgeving in termen van sport- en speelgelegenheden en organisatorische
sterktes en zwaktes. De lokaal geconstateerde discrepanties en knelpunten vormen
vervolgens aanleiding tot concrete acties van de eerder genoemde lokale bewegings-
consulenten.

Ook binnen andere settings dan de sportwereld zelf is er meer aandacht gekomen voor
de jeugdsport. Nadat in de jaren tachtig en negentig op het vak lichamelijke opvoeding
was bezuinigd, is de laatste jaren weer het besef gegroeid dat aan de kwaliteit van het
‘bewegingsonderwijs’ hogere eisen moeten worden gesteld. In 2001 heeft dit geleid
tot het besluit om pabo-afgestudeerden niet meer automatisch bevoegd te laten zijn
om sport- en bewegingsonderwijs te geven aan leerlingen uit de groepen 3 tot 8 in het
primaire onderwijs (OCenW 2001a). Op termijn doet zo de gekwalificeerde leerkracht
lichamelijke opvoeding zijn (her)intrede in het primaire onderwijs.2

Voor het vak Lichamelijke opvoeding in het middelbaar en voortgezet onderwijs
(vmbo, havo, vwo) zijn in 2000 eindtermen vastgesteld. Lichamelijke opvoeding kan
nu ook als eindexamenvak worden aangeboden. De dreiging om in de basisvorming
de minimumlessentabel voor Lichamelijke opvoeding met een uur te verlagen wordt
afgewend, onder meer vanwege de tegenstrijdigheid van dit OCenW-voorstel met de
doelstellingen van het jeugdsportbeleid.

Verder heeft vws met ocenw een plan van aanpak ‘zwemvaardigheid’ geformuleerd
(vws 2001b). Geconstateerd werd dat vooral onder allochtonen een achterstand
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bestaat in het behalen van zwemdiploma’s. Om die reden stimuleert de overheid
‘zwemvangnetten’, waarin lokale overheden gestimuleerd worden om programma’s
te ontwikkelen om de zwemvaardigheid en veiligheid te bevorderen. De maatregel
geldt voor de 36 grootste gemeenten en wordt na drie jaar geëvalueerd. 

Tot slot is de sport ook ontdekt als kans voor de kinderopvang. Vertrekkend 
vanuit een drietal elkaar versterkende argumenten – sport is goed; sportverenigingen
beschikken over ruimtes die doordeweeks overdag veelal ongebruikt blijven; sport-
verenigingen moeten op zoek naar nieuwe ‘markten’– zijn door vws middelen beschik-
baar gesteld om de mogelijkheden van kinderopvang op en door sportverenigingen
te onderzoeken (vws 2001c; nisb 2001b).

3.3 Sportbeoefening

Trends in sportdeelname, lidmaatschap van sportverenigingen en deelname aan 
wedstrijden en competities
Geconstateerd kan worden dat er sprake is van een duidelijke intensivering van het
(jeugd)sportbeleid. Aanleiding voor deze intensivering vormen negatieve berichten die
verschenen over de sportdeelname en het beweegpatroon van de jeugd. Deels waren
die rapporten gebaseerd op inmiddels verouderd onderzoeksmateriaal (Raad voor het
Jeugdbeleid 1995), deels op eenmalig (en niet goed vergelijkbaar) onderzoek (KidWise
2000). Recente uitkomsten uit het langlopende (en wel goed vergelijkbare) Aanvullend
voorzieningengebruik onderzoek (avo) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
wijzen echter allerminst op een verminderde deelname aan sport onder de groep 
6-18-jarigen in de jaren negentig (zie ook Van der Poel en Raaijmakers 1998; L’Abée
2001). Tussen 1991 en 1999 is het aandeel jongeren dat aan sport doet met 2 procent-
punten toegenomen, van 87% naar 89% (tabel 3.1). De stijging in de sportdeelname
was daarbij sterker bij meisjes (+4 procentpunten) dan bij jongens (+1), met als
gevolg dat in 1999 verhoudingsgewijs meer meisjes dan jongens sportief actief zijn.
Afgezet tegen het aandeel sporters onder de rest van de (18+)bevolking , 63%, steekt
de sportdeelname van jongeren in gunstige zin af.

Ook de uitkomsten van het Tijdsbestedingsonderzoek geven aan dat jongeren 
(12-19-jarigen in dit geval) nog altijd beduidend meer tijd aan sport besteden dan
ouderen (20+; Breedveld en Van den Broek 2001). Bovendien blijkt uit dit onderzoek
dat jongeren sinds 1975 eerder meer uren zijn gaan sporten dan minder (2,6 uur in
2000 tegen 1,9 uur in 1975). Tussen 1995 en 2000 is aan deze stijging echter een einde
gekomen. Volgens het Tijdsbestedingsonderzoek deden in een gemiddelde week in
oktober 2000 evenveel jongeren aan sport als in 1995, maar besteedden de sportende
jongeren in 2000 minder tijd aan sport dan in 1995 (4,0 uur per week tegen 4,6 uur per
week). Aangezien de sportdeelname bij de 12-18-jarigen in het avo ook maar marginaal
is gestegen, zijn deze uitkomsten redelijk consistent te noemen.  

De gedaalde sporttijd onder sportende jongeren in het Tijdsbestedingsonderzoek
wijzen op een afnemende intensiteit waarmee gesport wordt. In het avo is deze trend
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terug te vinden in een daling van het aandeel jongeren dat bij de sport deelneemt aan
(formele) trainingen en competities (van 60% in 1991 naar 53% in 1999). Deze daling
deed zich vooral voor bij de groepen 12-15-jarigen en 16-18-jarigen. Ondanks een daling
tussen 1995 en 1999 sporten jongens nog altijd vaker ‘competitief ’ dan meisjes. Voor
jongens én meisjes geldt echter dat ze naar verhouding beduidend meer deelnemen
aan trainingen en competities dan ouderen (53% tegen 17% in 1999).

Jongeren zijn niet alleen de dragers van menige sportcompetitie, ook binnen 
sportverenigingen nemen jongeren een belangrijke plaats in. In 1999 was 64% van de 
jongeren (72% van de sportende jongeren) lid van een sportvereniging. Bij de volwas-
senen (19+) lag dat percentage beduidend lager (26% van de ouderen, 42% van de
sportende ouderen). Onder de 6-11-jarigen is het aandeel leden van (ten minste) één
sportvereniging tussen 1991 en 1999 licht gestegen en onder de 12-15-jarigen licht
gedaald. Onder de 16-18-jarigen lijkt de belangstelling voor het lidmaatschap van een
sportvereniging wat scherper te zijn afgenomen.3

Tabel 3.1 Sportdeelname, lidmaatschap van ten minste één sportvereniging en deelname

aan competities/trainingen, bevolking van 6-18 jaar, 1991-1999 (in procenten)

lidmaatschap deelname 
sportdeelnamea sportvereniging competitie/training 

1991 1995 1999 1991 1995 1999 1991 1995 1999

totaal 86,7 87,7 89,1 66,6 64,2 63,9 59,8 55,3 53,1

geslacht
jongen 87,7 88,0 88,7 68,1 68,2 65,1 62,9 63,1 58,4
meisje 85,7 87,3 89,5 65,0 60,0 62,7 56,6 47,1 47,6

leeftijd
6-11 jaar 88,2 88,7 91,6 66,3 64,3 68,0 56,0 52,7 53,6
12-15 jaar 89,2 89,1 89,7 73,0 67,5 65,1 69,5 61,9 57,8
16-18 jaar 81,4 83,3 82,4 59,9 59,6 52,8 55,6 52,6 45,8

opleiding 
vmbo 76,0 81,8 81,4 56,6 58,2 46,8 49,4 53,5 40,6
havo/vwo 87,2 88,2 86,6 68,0 66,1 61,5 64,5 58,5 54,4

a Inclusief f iets-/wandelspor t.

Bron: SCP (AVO’91-‘99)   

Verschillen tussen diverse groepen
Voor een schets van de trends in sportdeelname is hier gebruik gemaakt van uitkomsten
van het avo. Dit onderzoek had als voordeel dat het ook informatie bevatte over het
sportgedrag van 6-11-jarigen en dat de vraagstelling door de tijd heen vrijwel onge-
wijzigd is gebleven. Nadeel van het avo in vergelijking met het Nationaal Scholieren-
onderzoek (nso) is echter de kleinere steekproefomvang, reden waarom voor een
analyse van de verschillen tussen de diverse groepen jongeren (in 2001) vertrouwd is
op het laatstgenoemde onderzoek (tabel 3.2). 
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Tabel 3.2 Sportdeelname, tijdsbesteding aan sporten, lidmaatschap van sportverenigingen

en deelname aan sportwedstrijden, naar sekse, leeftijd, opleidingsniveau 

scholieren en ouders, en etniciteit, 12-18-jarige scholieren, 2001 (in procenten/

uren per week ; afwijkingen van gemiddelde, gecontroleerd voor achtergrond-

kenmerken, mca-analyse)    

sport- lidmaatschap deelname
deelname tijdsbesteding vereniging wedstrijden

(76%)a (3,6 uur/week) (61%)a (68%)a b

geslacht
jongen 1,4 0,4 2,8 7,4
meisje –1,3 –0,4 –2,5 –7,3
(èta) 0,03* 0,11** 0,05** 0,16**

leeftijd
12-15 jaar 0,2 –0,1 1,7 2,9
16-18 jaar –0,4 0,2 –3,1 –5,2
(èta) 0,01 0,04* 0,05** 0,08**

opleiding
vmbo –3,3 –0,1 –7,7 –2,3
havo 0,5 0,0 3,0 1,9
vwo 3,8 0,1 8,7 1,0
(èta) 0,07** 0,0 0,15** 0,04

etniciteit
autochtoon 0,8 –0,0 1,9 0,9
allochtoon –3,8 0,1 –8,5 –5,0
(èta) 0,04* 0,1 0,08** 0,05*

opleiding ouders
basisschool/vmbo –5,8 –0,3 –4,9 2,5
havo, vwo, mbo 1,0 0,1 0,4 –2,1
hbo, wo 2,3 0,0 2,9 1,0
(èta) 0,07** 0,04* 0,06** 0,04

verklaarde variantie (in %) 0,02 0,02 0,06 0,03

a Uitkomst logistische regressieanalyse geef t zelfde uitkomsten naar sterkte en richting verbanden.
b Onder spor ters.
Signif icanties: ** p < 0,01; * p < 0,05.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)

Volgens het nso doet 76% van de 12-18-jarige scholieren aan sport. Bij het avo lag
dat percentage, in 1999, op 89% voor de 6-18-jarigen en op 86% voor de 12-18-jarigen.
Uit deze verschillen mag niet geconcludeerd worden dat tussen 1999 en 2001 de sport-
deelname onder 12-18-jarigen is gedaald. Eerder is het aannemelijk dat verschillen in
vraagstelling, zoals het kleinere aantal sporten dat genoemd is op de ‘prompt-kaart’
van het nso, debet is aan deze verschillen.4 Hetzelfde geldt voor de tijd besteed aan
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sport, die in het nso beduidend hoger uitvalt dan in het tbo5, voor het lidmaatschap
van sportverenigingen (lager in nso dan in avo)6 en voor de verschillen in deelname
aan wedstrijden (hoger bij nso dan bij avo).7

Jongens en meisjes blijken, ook als – zoals in de tabel – wordt gecorrigeerd voor
achtergrondkenmerken, vooral van elkaar te verschillen wat betreft deelname aan
sportwedstrijden en tijd besteed aan sport. Jongens nemen vaker deel aan sportwed-
strijden en besteden meer tijd aan sport dan meisjes. Ook zegt een groter deel van de
jongens aan sport te doen en hiervoor lid te zijn van een sportvereniging, maar de
verschillen met meisjes zijn kleiner dan bij de tijdsbesteding en bij het deelnemen
aan wedstrijden, en bovendien niet geheel in lijn met eerdere (AVO)-analyses (De Haan
en Breedveld 2000). Jongens lijken zich dus anno 2001 vooral van meisjes te onder-
scheiden door een meer intense en competitieve benadering van hun sport (Elling 2002;
Seippel 2001). 

Naar leeftijd doen zich geen grote verschillen voor. Wel blijken 12-15-jarigen naar
verhouding vaker lid te zijn van een sportvereniging en vaker aan wedstrijden deel te
nemen dan 16-18-jarigen.

Naar opleidingsniveau van de kinderen blijkt dat een hoger opleidingsniveau (op
het moment van ondervraging) samenhangt met vooral een hogere sportdeelname en
een hoger aandeel leden van een sportvereniging.8 Naar tijdsbesteding en naar deel-
name aan wedstrijden zijn er geen (significante) verschillen. Als gekeken wordt naar
het opleidingsniveau van de ouders, zien we dat ook daar de grootste verschillen zich
voordoen in sportdeelname en lidmaatschap van sportverenigingen, waarbij als kant-
tekening kan worden opgemerkt dat de verschillen naar lidmaatschap wegvallen indien
geanalyseerd wordt op de sportende jongeren (niet in tabel). De grootste verschillen
doen zich voor tussen kinderen met ouders met een opleiding op enerzijds basisschool/
vmbo-niveau en anderzijds havo/vwo/mbo/hbo/wo-niveau.

Naar etniciteit doen zich alleen geen verschillen voor wat betreft de tijdsbesteding
aan sport. Gemeten naar sportdeelname, lidmaatschap van sportverenigingen én
deelname aan wedstrijden blijken allochtone jongeren minder te participeren dan
autochtone jongeren (Duyvendak et al. 1998; Elling 2002). Nadere analyse wijst uit
dat vooral onder de allochtone meisjes de sportdeelname lager ligt (61% versus 74%).
Onder jongens doen zich wat betreft sportdeelname geen significante verschillen
voor naar etniciteit.

Type sporten
Het sportlandschap is geen constante. Nieuwe sporten dienen zich aan, oudere sporten
raken in verval of weten zich alleen staande te houden door zich drastisch te moderni-
seren. De krachten achter dit proces zijn divers, en het is dan ook niet gemakkelijk om
te verklaren waarom de ene sport populairder wordt en de andere aan belangstelling
inboet (Van Bottenburg 1994). Een belangrijke trend die zich daarbij als rode draad
lijkt aan te dienen, is het proces van individualisering. In de sport uit die individuali-
seringstrend zich onder andere in een dalende belangstelling voor teamsporten
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(deelnamepercentage onder ouderen daalde tussen 1991 en 1999 van 14% naar 12%)
en een stijgende belangstelling voor individueel beoefenbare sporten (van 49% naar
52%).

Onder jongeren zien we een vergelijkbare trend, zij het dat de deelname aan team-
sporten tussen 1995 en 1999 onder jongeren wel wat is gedaald, maar zich in 1999 nog
altijd op een hoger niveau bevond dan in 1991 (tabel 3.3). Opvallend is dat de verschillen
tussen ouderen en jongeren bij de teamsporten vele malen groter zijn dan bij de indi-
vidueel beoefenbare ‘solo’-sporten (wandelen, zwemmen, fitness).

Teamsporten zijn dus vooral het domein van sportende jongeren, meer precies van
sportende jongens. Onder jongens ligt de deelname aan teamsporten tweemaal zo hoog
als onder meisjes, en deze verschillen zijn in de tijd ook niet kleiner geworden. Jongens
nemen naar verhouding ook iets vaker deel aan ‘duo’sporten – sporten waarvoor voor
de formele beoefening minimaal een tegenstander benodigd is, zoals de meeste racket-
en vechtsporten. Meisjes echter nemen vaker deel aan de solosporten.     

Tabel 3.3 Deelname aan verschillende takken van sporta, bevolking van 6-18 jaar, 
1991-1999 (in procenten)

teamsporten duosporten solosporten
1991 1995 1999 1991 1995 1999 1991 1995 1999

totaal 38,1 40,1 39,1 30,4 30,4 29,1 71,1 71,0 73,3

geslacht
jongen 50,1 53,5 52,6 35,1 35,9 32,2 67,1 65,1 67,6
meisje 25,6 26,0 25,2 25,5 24,7 25,8 75,3 77,2 79,2

leeftijd
6-11 jaar 31,3 33,7 35,2 23,8 25,1 24,0 75,7 74,8 77,7
12-15 jaar 46,3 50,6 46,8 40,6 40,6 38,6 70,6 69,4 73,1
16-18 jaar 40,5 41,4 38,5 30,2 29,5 28,7 63,6 64,0 62,9

opleiding
vmbo 36,6 39,1 37,2 25,4 23,9 26,8 57,8 58,5 58,6
havo/vwo 47,5 46,4 40,6 38,1 32,7 32,5 66,8 70,2 66,4

a Niet genoemd in de tabel is de categorie overig (10,1% in 1991, 9,2% in 1995, 13,9% in 1999).

Bron: SCP (AVO’91-‘99) 

Verschillen tussen jongens en meisjes komen andermaal naar voren als specifiek
gekeken wordt naar de sporten die jongens en meisjes beoefenen (tabel 3.4). Anno
1999 behoren auto-/motorsport, zaal- en veldvoetbal – met meer dan een hoofdlengte
voorsprong – tot de meest typische jongenssporten. Naar verhouding doen dertienmaal
zoveel jongens dan meisjes aan auto-/motorsport. Vijfmaal zoveel jongens dan meisjes
doen aan voetbal. Andere duidelijke ‘jongenssporten’ zijn vecht- en verdedigings-
sporten, basketbal, tafeltennis en honkbal. Meisjes echter overtreffen de jongens
numeriek vooral in paardrijden (verhouding 1 op 9), turnen/gymnastiek, fitness/aero-
bics, handbal en korfbal.9
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De sport die de meeste jongeren beoefenen is, net als bij ouderen trouwens, het
zwemmen. De helft van de jongeren zwemt.10 In 1991 was op zwemmen na voetbal
de meest beoefende sport, gevolgd door schaatsen, turnen/gymnastiek, tennis en de
diverse watersporten zoals zeilen, surfen, kanoën en roeien. In 1999 is die ranglijst
op een aantal punten veranderd. Eerste en opvallendste punt is het skeeleren/skaten.
In 1999 gaf 30% van de jongeren (meisjes 35%, jongens 26%) aan, aan skeeleren/
skaten te doen. Skeeleren/skaten was daarmee in 1999 onder jongeren de tweede
sport.11 Onder ouderen is skeeleren vooralsnog minder populair (20-64-jarigen: 7%,
65+’ers 0,1%). Na het zwemmen en het skeeleren bezetten voetbal en turnen in 1999
respectievelijk de derde en vierde plaats. Het schaatsen is gezakt van een derde plaats
in 1991 naar een vijfde plaats in 1999. Tennis heeft aan belangstelling onder de jeugd
ingeboet en is in de ranglijst voorbijgestreefd door badminton. Het aandeel jongeren
dat aan watersport doet is vooral tussen 1995 en 1999 fors gedaald. Andere sporten
die door minder jongeren worden beoefend, zijn onder meer joggen/trimmen, hockey,
honkbal en atletiek. Zaalvoetbal, fitness en basketbal behoren naast het reeds genoemde
skeeleren tot de sporten waarvoor de belangstelling is gestegen. Daarnaast is het
opvallend dat de categorie ‘overige sporten’ in 1999 vrij fors is gegroeid. Dit zou er op
kunnen duiden dat een groeiende groep jongeren zich aangetrokken voelt tot sportieve
activiteiten die buiten het traditionele sportlandschap vallen.12

48 Sport en bewegen



Tabel 3.4 Deelname aan 27 takken van sport, geordend naar relatieve grootte van de

sport in 1999, 1991-1999, totaal en naar sekse, 6-18-jarigen, 1991-1999 

(in procenten en index)

index 1999 jongens meisjes index geslacht
1991 1995 1999 (1991 = 100) 1999 1999 (meisje = 100)

zwemmen 54,8 57,6 53,8 98 50,3 57,5 87
skeeleren/skaten – – 30,3 25,7 35,0 73
voetbal 23,5 26,5 26,6 113 43,3 9,1 476
turnen/gym 18,2 15,3 16,9 93 9,4 24,6 38
overig 10,1 9,2 13,9 138 8,7 19,4 45
schaatsen 24,9 12,7 10,9 44 8,9 13,0 68
badminton 10,7 9,8 10,6 99 9,0 12,1 74
tennis 13,4 12,6 10,2 76 10,9 9,5 115
tafeltennis 7,7 8,5 9,7 126 12,5 7,0 179
wielersport 8,7 8,1 8,6 99 9,3 7,8 119
paardrijden 7,3 9,0 8,0 110 1,6 14,6 11
vechtsporten 6,9 8,3 8,0 116 10,8 5,1 212
zaalvoetbal 4,4 6,0 7,8 177 12,9 2,6 496
zeilen, surfen, roeien 11,0 10,1 7,7 70 9,1 6,3 144
fitness/aerobic 4,9 6,6 7,4 151 4,9 10,1 49
basketbal 4,2 5,3 6,1 145 7,7 4,3 179
wandelsport 4,6 4,5 5,9 128 5,5 6,4 86
volleybal 5,8 6,2 5,8 100 5,0 6,7 75
joggen, trimmen 8,5 7,5 5,5 65 5,3 5,5 96
hockey 5,4 4,2 3,2 59 3,1 3,4 91
korfbal 2,6 3,3 3,2 123 2,1 4,4 48
handbal 2,3 2,4 2,3 100 1,5 3,1 48
squash – 1,3 1,9 1,8 2,0 90
honkbal 3,5 2,4 1,8 51 2,2 1,4 157
atletiek 2,6 2,7 1,7 65 1,8 1,6 113
automotorsport 0,5 0,5 0,7 140 1,3 0,1 1.300
golf 1,3 0,7 0,7 54 0,7 0,7 100

Bron: SCP (AVO’91-’99)

Motieven om te sporten
Jongens besteden meer tijd aan sport, doen vaker aan teamsporten en nemen vaker
deel aan sportwedstrijden dan meisjes. Jongens geven ook vaker dan meisjes aan als
toeschouwer bij sportwedstrijden te gaan kijken (45% van de jongens tegen 37% van
de meisjes van 6 tot 18 jaar bezocht in 1999 eens per maand of vaker een sportwedstrijd;
cijfers niet in tabel) en de sport te volgen via radio en televisie (43% van de jongens
tegen 19% van de meisjes volgde sport in 1999 wekelijks via radio en/of televisie). 

De tamelijk geringe verschillen in sportdeelname niettegenstaande lijken jongens
en meisjes dus nog altijd duidelijk te verschillen in de wijze waarop ze ‘in de sport staan’
(Elling 2002; Seippel 2001). In het nso zijn deze verschillen onder andere terug te
vinden in de motieven die jongeren aandragen voor het sporten (tabel 3.5). Vrijwel
alle jongeren geven aan te sporten omdat ze het leuk vinden en omdat ze er fit mee
blijven: ‘strak en gespierd’ wil de jeugd zijn (Elling 2002: 170; zie ook Seippel 2001),
jongeren met een hoger opleidingsniveau nog iets meer dan jongeren met een lager
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(huidig) opleidingsniveau. Een groot deel van de jongeren sport voorts om vriend(inn)en
tegen te komen; meisjes, oudere jongeren, hogeropgeleiden en autochtonen wat vaker
dan jongens, jongere jongeren, lageropgeleiden en allochtonen. 

Het meest onderscheidend blijkt de stelling te zijn ‘ik sport om bij de besten te willen
horen’. Minder dan een op de drie jongeren antwoordt hier bevestigend op. Dat 71%
van de jongeren deze stelling niet bevestigt, moet vermoedelijk geïnterpreteerd worden
als een uiting van een gelijkheidscultuur en een recreatieve sportbeleving, waarin het
winnen niet alle middelen heiligt en sport er vooral is voor het plezier.13 Jongens, en
daarnaast oudere jongeren, vmbo-scholieren en allochtonen, komen er vaker voor uit
dat ze sporten om te presteren dan meisjes (jongere jongeren, havo/vwo-scholieren en
autochtonen). Tot slot valt op dat onder jongens, allochtonen en kinderen met hoger-
opgeleide ouders een groter aandeel aangeeft te sporten omwille van de ouders dan
onder meisjes, autochtonen en kinderen van lageropgeleide ouders. Klaarblijkelijk leeft
onder ouders van eerstgenoemde groepen meer de idee dat sport moet en goed is, en
dat jongeren hiertoe moeten worden gestimuleerd, dan onder de ouders van laatst-
genoemde groep (voor zover dit uit de antwoorden van de kinderen kan worden afgeleid).

Tabel 3.5 Motieven om aan sport te doen, onder sportende 12-18-jarige scholieren, 2001
(in procenten )

om fit om vriend- bij de beste moet van
het leuk te blijven (inn)en tegen willen de ouders
vinden (99%) (93%) te komen (74%) horen (29%) (6%)

geslacht
jongen 99 93 72 41 7
meisje 99 92 75 17 5
significantie * ** **

leeftijd
12-15 jaar 99 93 73 27 6
16-18 jaar 98 93 75 34 6
significantie     **

opleiding
vmbo 98 92 68 33 6
havo 99 94 79 29 6
vwo 99 95 79 28 6
significantie ** ** **

etniciteit
autochtoon 99 93 75 26 5
allochtoon 97 92 64 43 11
significantie ** ** ** **

opleiding ouders
basisschool/vmbo 99 92 73 31 5
havo, vwo, mbo 99 94 76 30 6
hbo, wo 99 94 75 29 8
significantie **

Signif icanties: ** < 0,01; * < 0,05; geen sterretje = niet signif icant. 

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)   
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3.4 Sport en beweging

Uitgangspunt van de VWS-nota Sport, bewegen en gezondheid (vws 2001a) is dat de 
economische baten van sporten en bewegen de lasten daarvan (blessurebehandeling,
verzuim) overtreffen. Het beleid van de overheid en de diverse sportpartners is er dan
ook op gericht de nettowinst van het sporten en bewegen te vergroten door meer men-
sen op een verantwoorde wijze aan het sporten en bewegen te krijgen. Hoeveel er 
precies bewogen moet worden is daarbij vastgelegd in de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (nngb). Volgens deze norm, die afgeleid is van internationaal onderzoek
en na brede wetenschappelijke discussie is opgesteld, zouden volwassenen op ten
minste vijf dagen van de week een half uur matig intensief moeten bewegen. Voor
jongeren (onder de 18 jaar) geldt de strengere norm van een uur matige beweging op
vijf dagen van de week, waarvan de activiteiten ten minste tweemaal per week gericht
zouden moeten zijn op ‘verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid’ (Ooijendijk
et al. 2002). De overheid heeft zich in genoemde nota Sport, bewegen en gezondheid erop
vastgelegd dat het percentage mensen dat aan deze normen voldoet, stijgt van 40% in
1998 naar 45% in 2005 en 50% in 2010. 

De ontwikkelingen in het aandeel mensen dat aan de nngb voldoet, worden
gemonitord in het onderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (obin). Op basis
van dit onderzoek valt te concluderen dat in 2000 45% van de personen van 13 jaar en
ouder aan de nngb voldoet. Onder 13-17-jarigen ligt dit percentage iets hoger (51%).
Jongeren bewegen dus iets meer dan de rest van de bevolking, maar nog altijd niet
genoeg (Ooijendijk et al. 2002). 

Het OBIN-onderzoek is in 2000 voor het eerst uitgevoerd. Over ontwikkelingen in de
tijd kan op basis van het onderzoek nog niets worden gezegd. Dat kan wel als gebruik
wordt gemaakt van de uitkomsten van het Tijdsbestedingsonderzoek van scp en
partners. Hoewel anders van opzet dan het eerder genoemde obin, biedt dit onder-
zoek goede mogelijkheden om ontwikkelingen in het bewegen in de vrijetijd te meten.14

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt duidelijk dat sporten in de
vrijetijd – buiten schooltijd en buiten werktijd – alleen niet een voldoende basis kan
vormen voor jongeren (en ouderen) om aan de nngb te voldoen. Van de 60% van de
jongeren in het onderzoek die in de betreffende week in hun vrijetijd hadden gesport,
sport 9% op geen enkele dag ten minste een uur; 39% sport op één dag ten minste een
uur, 24% op 2 dagen, 27% op 3 of 4 dagen en 1% op 5 of meer dagen. Bij hantering van
de soepeler norm (voor volwassenen) van ten minste een half uur beweging per dag,
voldoet nog altijd niet meer dan 3% van de jongeren (12-18 jaar) op basis van sport in
de vrijetijd alleen aan de nngb. 

Een gezond bewegingspatroon moet het dus van meer hebben dan van sport alleen,
ook onder jongeren. Sporten zal gezond zijn, maar dient te worden aangevuld met
andere vormen van bewegen. In het Tijdsbestedingsonderzoek is hiertoe gekeken
naar drie andere vormen van bewegen: spel en actieve recreatie, het verplaatsen per
voet of met de fiets, en huishoudelijke arbeid. Op grond van standaardtabellen van
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verbruikte energieniveaus bij gemiddelde beoefening, zijn verschillende activiteiten
geselecteerd waarvan mocht worden aangenomen dat bij de beoefening daarvan vol-
doende wordt bewogen (Breedveld 2002). Vervolgens is gekeken hoeveel procent van
de jongeren die activiteiten in voldoende mate (naar tijdsduur en frequentie per week)
beoefent om daarmee te voldoen aan de nngb (tabel 3.6).

Tabel 3.6 Aandeel norm-actieven (5 dagen per week een uur per dag matig intensief 

bewegen), bij een cumulatie van vier vrijetijdsactiviteiten, totaal naar sekse en

leeftijd, bevolking van 12-18 jaar, 1990-2000 

1990 1995 2000

1: sport 3,0 4,2 0,7
1+2: idem, + spel en recreatie 7,9 10,8 10,4
1+2+3: idem, + verplaatsen te voet/met de fiets 45,7 46,0 49,1
1+2+3+4: idem, + huishoudelijk werk (totaal alle activiteiten) 49,9 49,7 50,9

totaal naar sekse
man 58,0 51.9 57,5
vrouw 42,0 46,9 43,2

totaal naar leeftijd
12-15 jaar 57,9 58,8 53,0
16-18 jaar 41,5 38,2 48,1

Bron: SCP (TBO’90-‘00)

Uit de tabel blijkt nog eens dat vrijwel geen van de jongeren op basis van alleen sport-
deelname in de vrije tijd aan de nngb kan voldoen. Met inbegrip van de tijd besteed
aan (buiten)-spelen en recreatie stijgt het aandeel norm-actieven tot 10%. De meest
invloedrijke factor, zeker bij de jongeren, is het wandelen en fietsen. Voor veel jonge-
ren, zeker voor degenen onder hen die nog niet gerechtigd zijn om een brommer te
rijden, geldt dat zij voor hun verplaatsingen zijn aangewezen op wandelen of fietsen
(of anders het openbaar vervoer). Telt men de tijd besteed aan wandelen en fietsen
mee, dan voldoet in 2000 49% van de 12-18-jarigen aan de nngb. Optelling van de
tijd besteed aan huishoudelijke taken voegt daar nog 2 procentpunten aan toe, en
brengt het aandeel norm-actieven onder de 12-18-jarigen op 51%. In vergelijking met
eerdere jaren ligt dat percentage iets hoger. Zou men voor jongeren dezelfde norm
hanteren als voor ouderen (half uur per dag, ook vijf dagen per week), dan zou het
aandeel norm-actieve jongeren stijgen tot 80%, met eveneens een lichte stijging over
de periode 1990-2000. Volwassenen scoren ongunstiger (percentage norm-actieven
onder 18-35-jarigen 60%, 36-55-jarigen 59%, 55+ 65%; Breedveld 2002). Opvallend
is dat een groter aandeel jongens dan meisjes aan de nngb voldoet, en dat feitelijk in
alle jaren. Verder voldoet binnen de jongste leeftijdsgroep een hoger percentage jon-
geren aan de nngb dan binnen de oudste leeftijdsgroep. Hoewel nog altijd de helft
van de jongeren in de vrije tijd vanuit gezondheidsoogpunt onvoldoende beweegt, moet
worden vastgesteld dat het bewegingspatroon van jongeren niet ongunstig afsteekt
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tegen dat van volwassenen. Evenmin geven de data in de jaren negentig een duide-
lijke neerwaartse beweging te zien (zie ook L’Abée 2001; Van der Poel en Raaymakers
1998).

3.5 Psychisch, sociaal en fysiek welbevinden

Van sport wordt menigmaal gesteld dat het positieve effecten kan hebben op uiteen-
lopende zaken als de gezondheid, de karaktervorming en de onderlinge verbondenheid
tussen mensen. Van deze zaken is de eerste, de analyse in paragraaf 3.4 niettegen-
staande, in de literatuur het minst betwist en de laatste twee het meest. Hard empirisch
‘bewijs’ voor de stelling dat sport integreert en positieve karaktereigenschappen naar
boven brengt, is schaars (zie Van Bottenburg en Schuyt 1996). In haar promotie-
onderzoek vond Elling (2002: 225) dat veel jongeren weliswaar via de sport andere
mensen leren kennen, maar dat die contacten veelal oppervlakkig van aard blijven.
‘Echte vrienden’ kreeg men elders, primair (59%) via de school en pas in tweede instan-
tie via buurt (14%), sport (9%), of anders (18%). In het nso is op verschillende
manieren gekeken naar deze ‘externe effecten van sport’: via de eerder genoemde
schalen van de ontwikkelingsstaat, en voorts via vragen of men wel eens piekert over
sport en of men via de sport goede vrienden heeft ontmoet.

Piekeren en goede vrienden
Van de sportende jongeren heeft 70% geen verdriet, c.q piekert niet over zijn sport-
prestaties (tabel 3.7). Sport is daarmee niet datgene wat jongeren het meeste wakker
houdt, maar ook niet het minste. Minder druk maken jongeren zich over gediscrimi-
neerd of gepest worden, over de relatie met hun ouders of over hun gezondheid.
Zaken die jongeren meer bezig houden dan hun sport, zijn hun vriendschappen en
hun liefdesrelaties, hun uiterlijk, de ‘toestand in de wereld’ en hun toekomst. Het
meest begaan zijn jongeren echter met hun schoolprestaties.    

Tabel 3.7 Verdriet hebben/piekeren over verschillende zaken (geordend naar mate 
waarin dit niet voorkomt), 12-18-jarige scholieren, 2001 (in procenten)

niet enigszins weleens

gediscrimineerd worden 91,1 6,4 2,6
gepest worden 87,1 9,6 3,3
relatie met ouders 71,0 20,5 8,5
gezondheid 70,9 24,6 4,5
sportprestaties (alleen sportenden) 69,6 22,7 7,7
vriendschappen 68,7 23,1 8,2
liefdesrelatie 63,2 24,0 12,8
uiterlijk 58,2 34,5 7,3
toestand in de wereld 49,1 40,3 10,6
de toekomst 47,6 36,6 15,7
schoolprestaties 41,2 42,3 16,5

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)   
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Evenals in het onderzoek van Elling (2002) blijkt de school de plek waar de meeste
jongeren aangeven hun goede vriend(inn)en ontmoet te hebben (tabel 3.8). Opvallend,
want hoger dan bij Elling, is het aandeel jongeren dat goede vrienden via de sport-
vereniging heeft ontmoet: 67% (voor alleen de sporters, inclusief niet-sporters 48%).15

De sport scoort daarmee ongeveer even hoog als de buurt, en iets hoger dan de cate-
gorie andere vrienden en kennissen. Sport scoort duidelijk hoger dan bijbaantjes of
andere vrijetijdsactiviteiten.

Tabel 3.8 Wijze van ontmoeten van goede vrienden of vriendinnen, 12-18-jarige 

scholieren, 2001 (in procenten)

op school 92
op sportvereniginga 67
wonen in dezelfde straat of buurt 64
via andere kennissen, vrienden 53
tijdens bijbaantjea 35
op andere vrijetijdsvereniging 28

a Alleen onder diegenen die lid zijn van een spor tvereniging of een bijbaantje hebben.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)   

Piekeren en goede vrienden: verschillen naar achtergrondkenmerken
De eerder geconstateerde verschillen tussen jongens en meisjes werken op deels
onverwachte wijze door in enerzijds het piekeren over sportprestaties en anderzijds
het opdoen van vrienden via de sportvereniging (tabel 3.9). In lijn met de verwachting
en de literatuur (Elling 2002) geven jongens iets vaker dan meisjes aan goede vrienden
op de sportvereniging te hebben ontmoet. Meisjes blijken, na controle voor onder
andere de deelname aan wedstrijden, iets vaker te piekeren over hun sportprestaties
dan jongens. Wellicht dat jongens in de hen vertrouwde sportwereld wat steviger in
de schoenen staan dan meisjes. 

Als we kijken naar het opleidingsniveau, valt op dat kinderen met een hoger oplei-
dingsniveau – vooral vwo – zich iets minder vaak zorgen maken om hun sportprestaties,
en vooral iets minder vaak aangeven goede vrienden en kennissen via de sport ontmoet
te hebben, dan lageropgeleiden. Het opleidingsniveau van de ouders heeft alleen
invloed op het piekeren van de kinderen, en wel zo dat kinderen van hogeropgeleide
ouders vaker aangeven over hun sportprestaties te piekeren dan kinderen van lager-
opgeleide ouders. Tot slot piekeren allochtone kinderen iets vaker over hun sport-
prestaties dan autochtone kinderen. Het piekeren over sport houdt vooral verband
met de deelname aan sportwedstrijden. Of dit piekeren ongezonde vormen aanneemt
dan wel de betrokkene stimuleert in een gezond streven naar prestatieverbetering,
valt niet uit deze gegevens af te leiden. 
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Tabel 3.9 Mate waarin leden van een sportvereniging goede vriend(inn)en via de 

sportvereniging hebben ontmoet, en mate waarin sportenden piekeren over hun

sportprestaties, 12-18-jarige scholieren, 2001 (in procenten; afwijkingen van

gemiddelde, mca-analyse)    

ontmoet via sport (67%)a zorgen om sportprestaties (28%)b

ongecontroleerd gecontroleerd ongecontroleerd gecontroleerd

geslacht
jongen –6,0 5,9 0,1 –1,3
meisje –6,3 –6,2 –0,1 1,3
(èta) 0,13** 0,03*

leeftijd
12-15 jaar 2,0 1,7 0,6 0,1
16-18 jaar –3,5 –3,1 –1,1 –0,1
(èta) 0,05** 0,00

opleiding
vmbo 2,6 1,4 1,6 2,8
havo 0,9 1,3 0,5 00,0
vwo –3,7 –2,7 –2,7 –4,0
(èta) 0,04 0,06**

etniciteit
autochtoon 0,2 0,4 –0,6 –0,8
allochtoon –1,3 –2,3 2,9 3,5
(èta) 0,02 0,04**

opleiding ouders
basischool/vmbo –1,1 –2,5 –1,3 –2,1
havo, vwo, mbo 2,3 1,5 –0,8 –0,9
hbo, wo –2,0 –0,3 1,9 2,6
(èta) 0,03 0,04*

deelname wedstrijden
niet –7,8 –8,2
wel 6,7 7,0
(èta) 0,17**

verklaarde variantie (in %) 2,3 3,2

a Onder leden spor tvereniging; logistische regressieanalyse geef t zelfde uitkomsten naar sterkte en richting van de
verbanden, m.u.v. de opleiding van het kind zelf, waar het verband nu signif icant is op p =.05 niveau .

b Onder spor tenden; logistische regressieanalyse geef t dezelfde uitkomsten naar sterkte en richting van de 
verbanden, m.u.v. het opleidingsniveau van de ouders van de betrokkenen, waar het verband nu iets sterker 
signif icant is (p < 0,01) .

Signif icanties: ** p < 0,01; * p < 0,05; geen sterretje = niet signif icant. 

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)   

Sport en de emotionele, sociale en fysieke ontwikkelingsstaat   
Teneinde in meer algemene zin een relatie te kunnen leggen tussen verschillende
aspecten van de sportdeelname en het emotionele, sociale en fysieke welbevinden,
wordt gebruikgemaakt van de diverse ontwikkelingsmaten die zijn geïntroduceerd in
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het vorige hoofdstuk. Deze maten zijn samengesteld uit verschillende vragen en items
(zie hoofdstuk 2). In diverse in paragraaf 3.2 geciteerde nota’s zijn assumpties opge-
nomen ten aanzien van de relatie tussen verschillende aspecten van het sportgedrag
enerzijds en het emotionele, sociaal en fysiek welbevinden anderzijds. Omdat er niet 
of nauwelijks assumpties bestaan ten aanzien van het sportgedrag en hetzij school-
prestaties, hetzij drugsgebruik, blijven deze aspecten van de ontwikkelingsstaat in dit
hoofdstuk buiten beschouwing. De analyses zijn apart uitgevoerd voor eerst het al
dan niet deelnemen aan sport (participatie), en vervolgens onder de sporters voor de
tijd besteed aan sport, het aantal sporten dat men beoefent, het lidmaatschap van
verenigingen en de deelname aan wedstrijden. Evenals in de andere hoofdstukken is
voor de analyse gebruikgemaakt van samenhangmaten (correlaties), waarbij eerst niet
en vervolgens wel werd gecontroleerd voor de relatie met achtergrondkenmerken
(tabel 3.10). 

Tabel 3.10 Samenhang tussen verschillende aspecten van de sportbeoefening en de 

cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling, 2001 (correlaties) 

alcohol-
emotionele relatie relatie delinquent ervaren gebruik/
problemen ouders peers gedrag gezondheid roken

ongecontroleerd
sportdeelname -0,10 0,07 0,06 0,00 0,13 -0,02
sporttijda -0,04 -0,02 0,01 0,07 0,12 0,05
aantal sportena -0,04 0,02 0,05 0,04 0,08 0,05
lidmaatschap sportvereniginga -0,12 0,07 0,09 -0,04 0,08 0,06
deelname aan wedstrijdena -0,09 0,05 0,03 0,01 0,12 0,00

gecontroleerdb

sportdeelname -0,07 0,05 0,05 0,02 0,12 -0,02
sporttijda -0,03 -0,01 0,03 0,04 0,12 0,02
aantal sportena 0,01 -0,01 0,03 0,06 0,07 0,04
lidmaatschap sportvereniginga -0,07 0,03 0,06 -0,00 0,07 0,05
deelname aan wedstrijdena -0,05 0,02 0,05 0,02 0,09 0,02

a Onder spor tenden.
b Par tiële correlaties waarbij is gecontroleerd voor verschillen in sekse, leef tijd, gezinssamenstelling, 

schoolniveau en etniciteit (autochtoon/allochtoon).
Vetgedrukte correlaties zijn signif icant (p < 0,01). 

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)

Het meest pregnant is de relatie tussen sport en (ervaren, zelf gerapporteerde)
gezondheid. Sporters zijn positiever over hun gezondheid dan niet-sporters, en die
relatie wordt krachtiger naarmate men meer tijd besteedt aan sport, meer sporten
beoefent, lid is van een sportvereniging of deelneemt aan wedstrijden. De relatie met
sporttijd en deelname aan wedstrijden is daarbij iets krachtiger dan met het aantal
beoefende sporten en met verenigingslidmaatschap, maar blijft in alle gevallen ook
na correctie voor achtergrondkenmerken overeind.
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Een als goed ervaren gezondheid weerhoudt de sporters er echter niet van alcohol te
gebruiken of te roken. De soms negatieve verbanden tussen alcoholgebruik/roken en
sporten zijn niet significant, en twee van de positieve én significante verbanden (bij
aantal sporten en verenigingslidmaatschap) blijven ook staan na correctie voor
achtergrondkenmerken. 

Sporters, en daarbinnen leden van sportverenigingen en degenen die aan wedstrijden
deelnemen, hebben een positiever beeld over zichzelf en een betere relatie met leeftijds-
genoten. Noch het zelfbeeld noch de relatie met leeftijdsgenoten verbetert echter
naarmate er meer uren wordt gesport of er meer sporten worden beoefend. Langer
sporten en meer sporten beoefenen gaat wel gepaard met meer delinquent gedrag,
zoals dat zich uit in geweldplegingen, diefstal en vandalisme. Sporters rapporteren
verder een betere relatie met hun ouders. De wijze waarop er wordt gesport oefent
hier echter geen invloed meer op uit. 

3.6 Conclusie

De sportdeelname van de jeugd, en haar bewegingspatroon, zijn de laatste jaren
onderwerp van zorg geweest. De jeugd zou te weinig bewegen en te weinig aan sport
doen. Gezien de positieve effecten die aan sport worden toegedicht, is dit aanleiding
geweest tot diverse beleidsmaatregelen, vooral in de voorbeeldstellende en stimule-
rende sfeer (waaronder promotiecampagnes). Daarnaast wordt in toenemende mate
via intensivering en professionalisering van het sport- of bewegingsonderwijs getracht
de sportdeelname onder jongeren te verbeteren.

De cijfers laten niet altijd een even negatief beeld zien van de sportdeelname en het
bewegingspatroon van de jeugd. Van de 6-18-jarigen is 89% sportief actief en van 
12-18-jarigen voldoet 51% aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze percen-
tages zijn de afgelopen jaren eerder (licht) gestegen dan gedaald (zie ook Van der Poel
en Raaijmakers 1998; L’Abée 2001). Wel lijkt vooral onder de groep 16-18-jarigen en in
mindere mate ook onder de groep 12-15-jarigen sprake te zijn van afnemende belang-
stelling voor het lidmaatschap van sportverenigingen en voor deelname aan sport-
wedstrijden. Jongeren wijken hierin overigens niet of nauwelijks af van volwassenen
(en als ze afwijken, doen ze dat niet in gunstige zin). Onduidelijk is nog wat de drij-
vende krachten zijn achter deze veranderende wijze van sporten. Hedendaagse jonge-
ren lijken vrij stevig in de (houd)greep te verkeren van het fitheidsideaal. Fit blijven
vormt naast plezier in de sport de belangrijkste drijfveer om te sporten (zie ook Elling
2002). Om fit te blijven hoeft men echter niet per se lid te zijn van een sportvereniging
of deel te nemen aan wedstrijden. De cijfers lijken erop te wijzen dat jongeren zich ter-
dege van deze kennis bewust zijn, en op zoek gaan naar andere sportvormen dan de
traditionele wedstrijd- en verenigingssport.  

Onder jongeren, evenals onder volwassenen, maken vooral de individueel beoefen-
bare sporten de laatste jaren een groei door. Desondanks is nog altijd een groot deel
van de jongeren, zeker in vergelijking met ouderen, betrokken bij de traditionele

57Sport en bewegen



sport: wedstrijden in teamverband. Voor jongens geldt dat duidelijk meer dan voor
meisjes. De sportdeelname mag dan gelijk getrokken zijn tussen jongens en meisjes,
de verschillen die er tussen beide seksen zijn naar wijze van sportbeoefening, voor-
keuren voor typen sporten en betrokkenheid bij de sport, maken duidelijk dat sekse
in de sport ook/juist bij jongeren een belangrijke differentiërende en segregerende
factor vormt (vgl. Elling 2002). Ook naar etniciteit zijn er nog verschillen, maar deze
lopen eerder langs de lijn van meer/minder deelname in het algemeen dan langs de
lijn van een andere benadering van de sport. Verder hangen vooral sportdeelname en
lidmaatschap van sportverenigingen (positief ) samen met opleidingsniveau, zowel
dat van kinderen als dat van de ouders. 

Aan sport worden veel positieve betekenissen toegedicht. De hier verrichte analyses
op het nso ondersteunen een deel van deze effecten. Sport vormt voor veel jongeren
een plaats om goede vrienden te ontmoeten, meer dan bijvoorbeeld andere vormen van
vrijetijdsbesteding of bijbaantjes. De school blijft toch de belangrijkste ontmoetings-
plaats voor scholieren. Deelname aan wedstrijden brengt voor jongeren het nodige
verdriet en gepieker met zich mee, maar dit gaat niet gepaard met een negatief zelf-
beeld of met andere vormen van probleemgedrag. Sportende jongeren voelen zich
gezonder dan niet sportende jongeren, maar drinken of roken er niet of nauwelijks
minder om en soms zelfs wat meer. 

Sportdeelname gaat in een aantal opzichten samen met de gehoopte positieve
sociale effecten. Soms is daarbij nog een aanvullend effect waarneembaar van het lid-
maatschap van een sportvereniging, maar vaak ook is het sporten op zich al voldoende.
Ook in enkele andere recente onderzoeken is deze positieve relatie tussen vooral
sportdeelname en aspecten van sociale cohesie bevestigd (Uslaner 1999; Breedveld
2003). In alle gevallen zijn de analyses echter gebaseerd op cross-sectioneel onderzoek,
en blijft de richting van het verband een kwestie van theoretische voorkeur. De conclusie
dat sport leidt tot een positief beeld van zichzelf en van anderen kan evenzeer worden
omgedraaid: voor deelname aan een sociaal en psychisch risicovolle bezigheid als sport
vormen een positief zelf- en mensbeeld een sine qua non. Dit, en de tamelijk bescheiden
kracht van de aangetroffen verbanden, nopen tot voorzichtigheid bij de interpretatie
van de uitkomsten.
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Noten

1 Deze subparagraaf leunt voor een belangrijk deel op het hoofdstuk Sportbeleid
van Hugo van der Poel in de Rapportage Sport 2003 (Breedveld 2003).

2 Uit onderzoek van het nipo in opdracht van het KvLO blijkt dat, in juni 2002, op
tweederde van de basisscholen geen gebruik gemaakt wordt van vakleerkrachten
lichamelijke opvoeding (nipo’02). Voor zover er nu reeds vakleerkrachten worden
ingezet, is dat zelden tot nooit in de groepen 1 en 2 (< 10%), vaker in de groepen
3 en 4 (63% en 70%), en het meest in de groepen 5-8 (81-87%). 

3 De vraag naar het lidmaatschap van sportverenigingen is in het AVO’99 licht
gewijzigd. Mede hierdoor is het aannemelijk om te veronderstellen dat de
daling in het percentage leden van een sportvereniging, zowel onder sporters
als onder de bevolking in het geheel, zoals die zich bij de bevolking in zijn
geheel voordoet bij een vergelijking van AVO’99 en AVO’95, ten dele (maar niet
geheel) te wijten is aan methodische artefacten (De Haan en Breedveld 2000).  

4 Zie voor het effect van het gebruik en het soort prompt-kaarten op sportdeel-
namecijfers (Van Bottenburg 1999).

5 Meer precies: 3.6 uur in nso tegen 2.6 uur in het TBO’00. De overschatting van
de sporttijd in het nso is geheel in lijn met eerdere analyses van verschillen in
tijdsbesteding tussen dagboekonderzoek en ‘recall-onderzoek’ (Breedveld 2000). 

6 61% van de sportende jongeren tegen 72% in AVO’99. Dit verschil heeft vermoe-
delijk wederom te maken met de manier van vraagstelling:, meer exact met het
grotere aantal sporten (26 versus 9) dat bij het avo als voorbeeld wordt genoemd. 

7 68% van de sportende jongeren in nso tegen 59% in AVO’99. In het nso wordt
alleen gevraagd naar deelname ‘aan wedstrijden’, terwijl in het avo gevraagd
wordt naar deelname aan ‘trainingen en/of competities’.  

8 Analyse op alleen de sportende jongeren geeft een zelfde resultaat te zien.
9 Dat er naar verhouding meer meisjes aan korfbal doen dan jongens lijkt op het

eerste oog vreemd. Korfbal is immers een gemengde sport. Ook de ledentalcijfers
van de Korfbalbond geven echter een oververtegenwoordiging van vrouwelijke
leden te zien, vooral onder de jeugd (KNKV’01).

10 Zij het lang niet altijd wekelijks.
11 Gemeten naar het aandeel personen dat zegt deze sport weleens te beoefenen.

Als rekening gehouden zou worden met de frequentie waarmee een sport wordt
beoefend, dan zou skeeleren/skaten een stuk op de ranglijst zakken. Veel mensen,
jongeren incluis, skeeleren niet heel frequent.

12 Hiertoe behoren naast enkele kleinere sporten ook activiteiten als dansen, biljart
en dart. Of deze activiteiten als ‘sport’ moet worden gekenmerkt is onderdeel
van een langlopende en vaak heftige discussie (ref. Pouw 2000).   

13 Over de waardering van een dergelijke sportcultuur, die feitelijk deels haaks staat
op het wezen van sport, en die om die reden als een vorm van ‘ontsporting’
(Crum 1991) kan worden gekwalificeerd, kan men uiteraard (eindeloos) twisten.  

14 Het onderzoek verschaft helaas geen informatie over het beweegpatroon in de
arbeid. Ook over het bewegen onder schooltijd bevat het onderzoek geen infor-
matie. Zie voor de opzet van het onderzoek: www.tijdsbesteding.nl. 

15 Dat dit percentage hoger ligt dan bij Elling komt enerzijds waarschijnlijk omdat bij
Elling de vraagstelling beperkt was tot de ‘beste drie vrienden’, en anderzijds omdat
er bij Elling sprake was wederzijds uitsluitende categorieën en bij het nso niet. 
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4 Cultuur

Andries van den Broek en Frank Huysmans

4.1 Inleiding: cultuur en jeugdcultuur

Cultuur
De verzorgingsstaat combineert een op kapitalistische leest geschoeid productie-
systeem met een op democratische leest geschoeid systeem van overheidszorg voor
het collectieve welzijn (Thoenes 1962). Waar de nachtwakersstaat alleen infrastructuur
omvat, strekken de verzorgingsarrangementen (De Swaan 1982) van de verzorgings-
staat zich ook uit tot onderwijs, gezondheid en sociale zekerheid, en zelfs tot culturele
diensten. 

Cultuur, hier losjes opgevat als erfgoed en kunsten, is een verzorgingsarrangement
waar men buiten kan. Ter legitimering van het cultuurbeleid worden hooggestemde
idealen aangeroepen, maar cultuur is geen ‘bread-and-butter-issue’. Men is er niet
dwingend op aangewezen. Wie de leerplichtige leeftijd heeft, krijgt met onderwijs te
maken. Wie door ziekte of ouderdom op hulp is aangewezen, komt met de gezond-
heidszorg in aanraking. En wie vanwege arbeidsongeschiktheid, leeftijd of werkloos-
heid niet in het eigen onderhoud kan voorzien, valt niet dieper dan het sociale vangnet.
Cultuur is niet in die zin onontkoombaar of onmisbaar. 

Het gebruikmaken van culturele diensten berust op een vrije(tijds)keus. Men ont-
wikkelt binnen het individuele vrijetijdspatroon al dan niet een culturele interesse.
Wie dat wel doet, heeft tal van (mede) uit publieke middelen ondersteunde culturele
instellingen ter beschikking. Maar wie geen culturele interesse aan de dag legt, wordt
door geen enkele sanctie getroffen. 

Niettemin is het bevorderen dat brede lagen van de bevolking het culturele aanbod
benutten wel een van de twee peilers van het cultuurbeleid (de andere is het bevorderen
dat kunst zich ontwikkelt en dat het erfgoed wordt geconserveerd). De overheid 
stimuleert burgers om deelgenoot van het culturele aanbod te zijn, zonder evenwel
de deelname daaraan af te dwingen. Daartoe steunt de overheid het aanbod van cul-
turele diensten en voert men flankerend beleid om de consumptie van die diensten te
bevorderen. In laatste instantie rekent de overheid de keus wel of niet tot culturele
consumptie over te gaan echter tot de competentie van de burger. 

Binnen die publieksdoelstelling heeft de cultuurdeelname van jongeren de laatste
jaren veel (beleids)aandacht genoten. Uitspraken en beleidsvoornemens van voormalig
staatssecretaris Van der Ploeg trokken veel aandacht, waaronder zijn (overigens niet
gerealiseerde) voornemen om de culturele instellingen te verplichten een bepaald
percentage jongeren onder hun publiek te realiseren. Ook over langere termijn
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bezien kan de culturele vorming van jongeren op een bijzondere belangstelling
binnen het cultuurbeleid bogen, getuige onder meer het project Cultuur en School
alsmede de invoering van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv) in de
laatste jaren van het voortgezet onderwijs. Deze beleidsaandacht stamt uit de koker
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW) en is veeleer
gericht op het veiligstellen van de (toekomstige) culturele interesse van de bevolking
dan op het bevorderen van het (actuele) welzijn van de jeugd. 

Dit staat los van het intersectorale jeugdbeleid, dat onder het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (vws) ressorteert. Dat jeugdbeleid heeft tot doel de
maatschappelijke participatie van jongeren te bevorderen. Daarbij bestaat geen expli-
ciete aandacht voor het thema jeugd en cultuur, althans niet in de afspraken daarover
in het kader van bans (Bestuursakkoord nieuwe stijl), zoals vastgelegd in Jeugdbeleid
in ba(la)ns II (bans 2001). Omdat cultuurparticipatie een vorm van maatschappelijke
participatie is, wordt hier toch de cultuurparticipatie van de jeugd aan de orde gesteld
en met de in hoofdstuk 2 geïntroduceerde ontwikkelingsstaat in verband gebracht. 

Daartoe volgen in kort bestek een beschrijving van de doelstellingen van het cultuur-
beleid ten aanzien van de jeugd (§ 4.2) en een overzicht van de stand van zaken c.q.
van recente ontwikkelingen betreffende de cultuurparticipatie van jongeren (§ 4.3).
Een dergelijk feitelijk overzicht geeft een indicatie van de mate waarin de beleids-
doelstellingen zijn gerealiseerd, niet van de effectiviteit van het beleid ter zake (en al
helemaal niet van de beleidsefficiëntie).1 Daarnaast is het beleid op het snijvlak van
jeugd en cultuur OCenW-beleid, zodat de resultaten (of het gebrek daaraan) niet aan
het jeugdbeleid kunnen worden toegeschreven. 

Tot besluit wordt de mate waarin scholieren deelgenoot zijn van cultuur gerelateerd
aan hun ontwikkelingsstaat (§ 4.4). Nagegaan zal worden of en in hoeverre degenen
die meer culturele activiteiten aan de dag leggen beter voor de dag komen in termen
van hun fysieke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling (zie hoofdstuk 2).
Naarmate dat het geval zou zijn, voedt dat de gedachte dat cultuurparticipatie niet
slechts een directe esthetische ervaring teweegbrengt, maar indirect ook op andere
vlakken een heilzame werking heeft. Bij die laatste redenering geldt evenwel het voor-
behoud dat een samenhang geen uitsluitsel geeft over de richting van het vastgestelde
verband. Het is niet zeker dat aanraking met cultuuruitingen de ontwikkelingsstaat
bevordert of dat een zekere staat van ontwikkeling nodig is om tot culturele ontplooiing
te kunnen komen. 

Jeugdcultuur
De analyse is hier niet uitsluitend op de deelname aan cultuur met hoofdletter C, hogere
cultuur of gecanoniseerde cultuur gericht, maar ook op de deelname aan de jeugd-
cultuur. Impliciet geldt de gecanoniseerde cultuur als tegenhanger van de jeugdcultuur.
Beleidsmakers willen wel de deelname aan gecanoniseerde cultuur bevorderen, niet
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de deelname aan jeugdcultuur.2 In het jeugdbeleid geldt maatschappelijke participatie
als bevorderlijk voor de ontwikkelingsstaat van de jeugd. Dat is het criterium waaraan
hier het beleid ten aanzien van jeugd en cultuur beoordeeld wordt. 

De beleidsvoorkeur voor andere vormen van maatschappelijke participatie dan die
welke binnen de jeugdcultuur gangbaar zijn, maakt er nieuwsgierig naar hoe de
samenhang tussen gecanoniseerde cultuur en ontwikkelingsstaat zich verhoudt tot
de samenhang tussen jeugdcultuur en ontwikkelingsstaat. Wanneer mocht blijken dat
deelname aan jeugdcultuur daar sterker positief mee samenhangt dan deelname aan
gecanoniseerde cultuur, ondergraaft dat de gedachte dat deelname aan cultuur met
hoofdletter C een goede manier is om de ontwikkelingsstaat van de jeugd te stimuleren.

Dit noopt tot omschrijvingen van cultuur en jeugdcultuur. Zonder exegese van cultuur-
sociologische teksten en zonder gezaghebbende definities te pretenderen, wordt cultuur
hier opgevat in termen van het begrippenpaar kunsten en erfgoed3. Concreet gaat het
daarbij om ‘klassieke’ culturele activiteiten: het bezoek aan (kunst)musea, toneel- en
dansvoorstellingen, uitvoeringen van klassieke muziek en bijzondere gebouwen.
Tevens wordt het aanleren c.q. beoefenen van kunstzinnige activiteiten (zingen, muziek
maken, toneel spelen e.d.) geanalyseerd. 

Als tegenhanger van gecanoniseerde cultuur wordt jeugdcultuur opgevat in termen
van popconcerten, bioscoopbezoek, uitgaan en het bezoek aan houseparty, disco,
bar/soos en feest. Net als bij Cultuur gaat het om concrete activiteiten, zodat leefstijl-
keuzes en smaakvoorkeuren als de samenstelling van cd-collectie en garderobe buiten
beschouwing blijven. 

In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op de impliciete beleidsnotie dat van deelname
aan jeugdcultuur minder heil verwacht wordt. De vraag laat zich stellen of ‘street-wise’
te zijn niet een kwaliteit op zich is en of jeugdcultuur, naast negatieve aspecten als
vandalisme, geweld, alcoholvergiftiging en drugsgebruik, niet ook positieve aspecten
heeft. In paragraaf 4.3 komen recente trends en de actuele situatie betreffende de
deelname aan genoemde aspecten van de jeugdcultuur ter sprake. Tot slot komt in
paragraaf 4.4 de relatie van de deelname aan de jeugdcultuur tot de ontwikkelingsstaat
van scholieren aan de orde. 

4.2 Beleid en jeugdbeleid, cultuur en jeugdcultuur

Cultuur
De motieven achter het cultuurbeleid met betrekking tot jongeren laten zich kernachtig
aan de hand van twee citaten illustreren. “Kunst stimuleert de fantasie en prikkelt de
nieuwsgierigheid van jonge mensen. Kinderen moeten wegwijs worden gemaakt in de vele schoon-
heden die het leven en de kunsten in het bijzonder hebben voortgebracht. Nieuwsgierigheid, ver-
wondering, verrassing, overdondering en bezinning worden gevoed door de cultuurschatten van
het verleden en door de hedendaagse kunst, de kunstschatten van morgen. Zo wordt een tegenwicht
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geboden voor de economisering, verzakelijking en commercialisering van de samenleving”, aldus de
uitgangspuntenbrief uit 1999 (OCenW 1999a). De daaraan voorafgaande cultuurnota
was gebaseerd op een soortgelijke notie over wat cultuur vermag: “Bovendien is cultuur
juist in haar meer kunstzinnige aspecten een oefening in de kracht van de verbeelding die mensen
boven de beperkingen van alle dag vermag uit te tillen” (OCenW 1995). 

Het gaat bij cultuur blijkbaar om iets dat kennelijk niet al ‘als vanzelf ’ in het vrije spel
van maatschappelijke krachten tot stand komt, maar wel waardevol wordt gevonden.
De overheid steunt daarom het cultuuraanbod. Dat aanbod laat zich echter eenvoudiger
bevorderen dan de vraag ernaar. Het is aan de burger om al dan niet van de collectief
(mede)gefinancierde culturele diensten gebruik te maken. De term consument is hier
meer to-the-point, want aanbieders van culturele diensten bevinden zich op de vrije-
tijdsmarkt en moeten aldaar opboksen tegen aanbieders van allerhande ander vermaak.
Op die markt wordt het steeds meer dringen: de professionaliteit van de concurrentie
groeit, de hoeveelheid vrije tijd slinkt (Mommaas 2000; scp 2000; Metz 2002). 

Daarenboven is de wijze waarop men de vrije uurtjes doorbrengt minder dan vroeger
aan normering onderworpen. De culturele canon – de schrijvers, componisten, filosofen,
schilders en art-film regisseurs die iemand met niveau geacht wordt te kennen –
heeft aan betekenis ingeboet, of is, neutraler geformuleerd, met tal van andere zaken
uitgebreid. Gloedvol te vertellen over sport- en rockhelden of uitgaans- en vakantie-
belevenissen is eveneens bon ton, zeker onder jongeren. Blijkens de OCenW-citaten is
hiertegen een flinke dosis ‘vitamine C’ geboden, vooral in de groei.

Cultuurbeleid richt zich op zowel aanbod als vraag. Enerzijds beoogt men een
hoge kwaliteit van het aanbod, anderzijds een flinke kwantiteit van de vraag.4 Daar
wringt echter de schoen. De aanbodsdoelstelling staat op gespannen voet met de
vraagdoelstelling. De criteria van de cultuurwereld zijn niet gelijk aan die van het
brede publiek. Dit brengt culturele instellingen in een lastig parket. Cultuurbeleid is
primair aanbodbeleid, geënt op inhoudelijke kwaliteit. Dat impliceert dat cultuur-
aanbieders in de competitie met commerciële aanbieders van vrijetijdsdiensten de
handen niet vrij hebben. Het aanbod kan immers slechts zeer beperkt worden aangepast
aan de wensen van de consument. 

Vooral jongeren blijken bevattelijk voor de verlokkingen van het commerciële aanbod
(Van der Burg en Van den Heuvel 1991; De Haan en Knulst 2000; De Haan 2001; De
Haan et al. 2001; scp 2002). Daar komt bij dat, wanneer de huidige jongeren met het
klimmen der jaren blijvend een geringe belangstelling voor het gesubsidieerde culturele
aanbod aan de dag leggen, op termijn de publieke belangstelling voor dat aanbod zou
eroderen (Van den Broek en De Haan 2000). Naast de intrinsieke actuele waarde van
cultuur voor jong en oud, is ook het behoud van een toekomstig cultuurpubliek een
drijfveer om binnen het cultuurbeleid bijzondere aandacht aan jongeren te schenken.5

In de jaren negentig was sprake van een intensivering van het cultuurbeleid met
betrekking tot jongeren, getuige het project Cultuur en school, de invoering van
Culturele en Kunstzinnige Vorming6 in het voortgezet onderwijs en de aandacht voor
de jeugd in de cultuurnota’s en in het actieplan cultuurbereik. 
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Terwijl het cultuurbeleid volop aandacht heeft voor de jeugd, heeft het jeugdbeleid geen
aandacht voor cultuur. Cultuur ontbreekt in de omschrijvingen van jeugdparticipatie
en van de institutionele context waarin die participatie vorm zou moeten krijgen.
Cultuur ontbreekt ook wanneer een aantal leefgebieden de revue passeert (bans
1999: 15-20). De enige keer dat er in de nota Jeugdbeleid in Ba(la)ns naar het culturele
veld verwezen wordt, is in een schema dat ‘gespecialiseerde voorzieningen voor jeugd
en hun opvoeders’ in kaart brengt (bans 1999: 27). Dit schema kent een ingang cul-
tuur, waarbij enkele culturele instellingen (bibliotheek, muziekschool, schouwburg
en musea) met name genoemd worden. In de tekst rond dat schema wordt echter
met geen woord over cultuur of over die culturele instellingen gerept. 

Wel is er de oproep ervoor te zorgen dat: “voorzieningen beter aansluiten bij de behoeften
en de levensstijl van jeugdigen” (bans 2001: 27-28; vgl. bans 1999: 23-24). Inmiddels zal
duidelijk zijn dat zo’n vraaggerichte werkwijze op gespannen voet met het cultuurbeleid
kan staan.7

Het is opmerkelijk dat er geen link bestaat tussen het intersectorale jeugdbeleid, dat
zich op jeugdparticipatie richt, en het sectorale cultuurbeleid, waarin zoveel aandacht
naar de participatie van de jeugd uitgaat. Navraag leerde dat het ministerie van OCenW
weliswaar betrokken was bij het interdepartementale overleg over bans, maar dat
deze inbreng alleen de O, niet de C, van dat ministerie vertegenwoordigde. 

Achtergrond hiervan is mogelijk dat het cultuurbeleid met de cultuurparticipatie
van jongeren een heel ander doel heeft dan jeugdbeleid met hun maatschappelijke
participatie. Enerzijds mikt het cultuurbeleid verder: op de toekomstige volwassen
cultuurparticipant in de huidige jongere. Anderzijds beoogt het cultuurbeleid minder,
in de zin dat niet het bevorderen van de ontwikkelingsstaat maar het aankweken van
een culturele interesse er het doel is. Dit is een fundamentele kwestie: in het culturele
veld ziet men niet graag een instrumentele benadering van cultuur. Cultuur geldt er
niet als middel, maar als doel op zich (Oosterbaan Martinius 1990). 

Jeugdcultuur
In beleidsnoties over cultuur met hoofdletter C, hogere cultuur of gecanoniseerde
cultuur wordt die gerespecteerde cultuur rechtstreeks afgezet tegen populaire cultuur,
massacultuur of, in het geval van jongeren, jeugdcultuur (zie de eerdere OCenW-
citaten). In het jeugdbeleid gebeurt dat implicieter. Achter de veronderstelde ontwik-
kelingsstaat-bevorderende werking van maatschappelijke participatie schuilt de
gedachte dat er met de jeugdcultuur alleen ontwikkelingskansen gemist worden. 

Overigens vigeert de (impliciete) tegenstelling tussen de jeugdcultuur en de geca-
noniseerde cultuur niet uitsluitend in relatie tot de jeugd. De overheid tracht ook 
volwassenen voor bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding te winnen, door culturele
instellingen, sportfaciliteiten en de publieke omroep te ondersteunen. Maar de
Vereenigingen tot Veredeling van het Volksvermaak zijn ter ziele en de norm voor goed
en slecht vrijetijdsgedrag ligt bij het individu (Beckers en Van der Poel 1989; scp 2000;
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De Waal 2001). Slechts waar het gemis van de teruggetreden ceremoniemeester zich
al te zeer doet voelen (Vuijsje en Wouters 1999), wordt restrictief beleid gevoerd. 

Deze terughoudendheid berust op de gedachte dat de individuele burger zelf weet
welke vrijetijdsbesteding te kiezen. In het geval van jongeren rekent de overheid zich
echter wat meer verantwoordelijkheid toe: jongeren gelden kennelijk als minder
autonoom. Uit de wil hun maatschappelijke participatie te bevorderen, spreekt de idee
dat hun ontwikkeling gebaat is bij meer dan participatie in de (populaire) jeugdcultuur
alleen, een gedachte die overigens al zo oud is als de jeugdcultuur zelf (Van der Burg
en Van den Heuvel 1991). In de jaren vijftig gaven rondhangen op straat, bioscoop-
bezoek en kleine criminaliteit aanleiding tot zorg om de ‘maatschappelijke verwildering
der jeugd’. Integratie in geordende levensverhoudingen gold als remedie, zowel in
het jeugdbeleid als in het welzijnsbeleid (Bakker 1986). Zorg en remedie lijken een
halve eeuw later, zij het in andere termen, een come-back te maken, in elk geval in
het jeugdbeleid. 

Daar valt tegen in te brengen dat de vrijetijdsbesteding het eerste domein is waar 
jongeren een zekere zelfstandigheid hebben, met name als consument en als lid van
sociale netwerken (Ter Bogt en Van Praag 1992). Jongeren komen in hun vrije tijd met
producten en personen met verschillende culturele achtergronden in aanraking.
Daarmee biedt de vrije tijd mogelijkheden om communicatieve, creatieve en culturele
competenties te verwerven, die hen ook in andere domeinen van het leven (arbeid,
onderwijs, zorg) van pas komen. Dit zou eens te meer van betekenis zijn naarmate
ook buiten de vrije tijd informele verbanden aan belang winnen (De Waal 2001, 2002).
Mogelijk zijn ook die jeugdculturele activiteiten bevorderlijk voor de ontwikkelingsstaat.

Cultuur, jeugdcultuur en ontwikkelingsstaat
Behalve de deelname aan gecanoniseerde cultuur wordt hier ook de deelname aan
jeugdcultuur aan de ontwikkelingsstaat gerelateerd. Dan kunnen de vragen worden
beantwoord of scholieren een betere ontwikkelingsstaat kennen naarmate zij zich
meer aan cultuur laven respectievelijk of die ontwikkeling achterblijft naarmate zij zich
meer in de jeugdcultuur storten. Tevens kan dan worden bezien of gecanoniseerde
cultuur en jeugdcultuur van elkaar verschillen in hun samenhang met de ontwikkelings-
staat.8 Onderscheidt cultuur zich in positieve zin van jeugdcultuur, of heeft deelname
aan beide activiteiten eenzelfde relatie tot de ontwikkelingsstaat? 

Deze exercitie kan leiden tot de conclusie dat fervente bezoekers van houseparty
en disco in termen van hun ontwikkelingsstaat niet achterblijven bij, of mogelijk
zelfs voorlopen op, frequente bezoekers van museum en schouwburg. In zekere zin
kent deze analyse dus een spelelement: wat is heilzamer, Cultuur of jeugdcultuur? 
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4.3 Jeugd, cultuur en jeugdcultuur: a state of the art

Alvorens cultuur en jeugdcultuur aan de ontwikkelingsstaat van scholieren te relateren,
komen eerst de recente trends en de actuele situatie in de deelname van jongeren aan
cultuur en jeugdcultuur aan de orde. Hiertoe wordt naast het Scholierenonderzoek ook
het Aanvullende voorzieningengebruik onderzoek (avo) en het Tijdsbestedings-
onderzoek (tbo) benut.9

Cultuur
Recente ontwikkelingen in de gecanoniseerde cultuurdeelname van jongeren geven
een wisselend beeld te zien. Een blik op de bezoekcijfers aan gecanoniseerde culturele
instellingen leert dat van stabiliteit of stagnatie kan worden gesproken (tabel 4.1).
Waar groeiende deelname de doelstelling is en stabiliteit de uitkomst, is de aanduiding
stagnatie op haar plaats. 

Het geeft overigens geen pas om op basis van deze stagnatie in de jaren negentig
te concluderen dat de toenmalige intensivering van het cultuurbeleid met betrekking
tot jongeren faalde. Daarvoor is die intensivering van te recente datum.10

Tabel 4.1 Gecanoniseerde cultuurdeelname van jongeren I: percentage dat in het 

voorafgaande jaar minstens éénmaal genoemde culturele instellingen bezocht,

jongeren van 6-18 jaar, 1991-1999

1991 1995 1999

toneel 10 10 12
klassieke muziek 7 5 4
ballet 2 2 3
museum 42 36 38

Bron: SCP (AVO’91-‘99)   

Op gevorderde leeftijd werd men daarentegen juist actiever in het bezoeken van culturele
instellingen (De Haan en Knulst 2000; De Haan 2001). Versterkt door de vergrijzing
van de bevolkingsopbouw, is een vergrijzing van het publiek van dit type instellingen
het gevolg. 

Andersoortige cijfers, zoals tellingen onder bezoekers van culturele instellingen
(scp 2002), wijzen in dezelfde richting: daar ga je toch niet heen? (De Waal 1989).11

Diverse instellingen realiseren zich inmiddels dat zich onder hun bezoekers naar ver-
houding weinig jongeren bevinden (OCenW 2000). Jongeren delen relatief weinig in
het gedeelde erfgoed (De Haan 1997), het bereik van de kunsten (De Haan en Knulst 2000) is
onder hen verre van compleet. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen alsmede de Raad voor Cultuur zijn zich daarvan bewust, al voelt dat
ministerie veelal een grotere urgentie daar iets aan te doen dan die raad, die ertoe neigt
de kwaliteit van het aanbod als maatgevend te hanteren (scp 2002). 
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In de actieve kunstbeoefening in de vrije tijd, hier zonder denigrerende bijbedoelingen
als amateurkunstbeoefening aangemerkt, tekent zich eenzelfde patroon af: de deel-
name van jongeren stagneert (tabel 4.2), terwijl die deelname onder volwassenen groeit.
De Haan en Knulst (1998) gaven hun overzichtsstudie naar de kunstbeoefening in de
vrije tijd dan ook de titel De kunstzinnige burger wordt ouder mee.12

Tabel 4.2 Gecanoniseerde cultuurdeelname van jongeren II: amateurkunstbeoefening, 
jongeren van 6-18 jaar, 1991-1999 

1991 1999

beeldende kunst 54 49
uitvoerende kunst 52 50

noot: een veranderd design van de vraagstelling leidde in 1995 tot afwijkende uitkomsten, die hier onvermeld blijven.

Bron: SCP (AVO’91-‘99)   

Aangezien er zich in de jaren negentig geen sterke ontwikkelingen voordeden, beperken
we ons bij de uitsplitsing van de deelname aan gecanoniseerde cultuur tot situatie anno
1999 (tabel 4.3). Daarbij springen enkele verschillen in het oog. 

Tabel 4.3 Gecanoniseerde cultuurdeelname van jongeren III: bezoek aan culturele 
instellingen en amateurkunstbeoefening (percentage dat het afgelopen jaar 
minstens een bezoek bracht resp. percentage deelnemers) naar achtergrond-
kenmerken, jongeren van 6-18 jaar, 1999

bezoek aan culturele instellingen amateurkunst
klassieke beeldende uitvoerende

toneel muziek ballet museum kunst kunst

allen 12 4 3 38 49 50

sekse
jongen 10 4 1 37 41 38
meisje 14 5 4 39 57 62

leeftijd
6- 8 jaar 14 3 3 35 53 48
9-11 jaar 15 4 3 51 52 52
12-15 jaar 9 5 2 38 53 55
16-18 jaar 10 5 2 27 36 41

opleidinga

basisonderwijs 12 4 3 40 52 51
vmbo 3 2 2 17 41 43
havo, vwo, mbo, hbo, wo 15 7 2 37 39 48

opleiding oudersb

lo, vmbo 7 2 2 25 43 42
havo, vwo, mbo 9 3 2 38 49 50
hbo, wo 23 9 4 55 55 60

etniciteit
autochtoon 12 4 2 39 49 50
allochtoon 10 4 5 30 45 42

a Hoogst voltooide of huidige opleiding.
b Hoogst voltooide opleiding, ver taald naar huidige terminologie.

Bron: SCP (AVO’99)
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Meisjes zijn cultureel actiever, vooral op het vlak van de amateurkunstbeoefening.
Naar leeftijd zijn er weinig constanten te onderkennen, of het zou moeten zijn dat de 
16- tot 18-jarigen door de bank genomen relatief weinig gecanoniseerde cultuurdeel-
name aan de dag leggen. Dit duidt op de tanende invloed van de opvoedingsmilieus
thuis en op school. Het onderscheid naar onderwijsniveau brengt aan het licht dat
vmbo-ers in een aantal opzichten beduidend minder in cultuur participeren dan 
jongeren in het basisonderwijs of in hogere niveaus van voortgezet onderwijs. Het
opleidingsniveau van de ouders blijkt van groot gewicht: kinderen van hoger opgeleide
ouders zijn cultureel aanzienlijk actiever. Autochtonen zijn cultureel iets actiever dan
allochtonen. 

Het Scholierenonderzoek bevat eveneens een peiling van cultuurdeelname. Van zeven
culturele activiteiten werd gevraagd of men in de voorafgaande zes maanden wel eens
een dergelijk uitstapje had gemaakt. De uitkomsten onder scholieren anno 2001
(tabel 4.4) liggen iets hoger dan onder jongeren in 1999 (tabel 4.1, waar de termijn
zelfs een jaar en niet 6 maanden was). Naar mag worden aangenomen duidt dit op
schooluitstapjes, waaraan niet-schoolgaanden geen deel aan hebben. Blijkens tabel 4.4
zijn schooluitstapjes grosso modo zelfs een wat belangrijker bron van cultuurdeelname
dan uitstapjes met de ouders. 

De gemiddelde halfjaarlijkse bezoekfrequentie per type uitstapje bereikt nergens het
niveau van één bezoek per scholier. Onder de bezoekers ligt de deelnamefrequentie
aan een type cultureel bezoek op tweemaal of vaker in het voorafgaande halfjaar. 

Tabel 4.4 Gecanoniseerde cultuurdeelname, scholieren van 12-18 jaar, percentage 
bezoekers en bezoekfrequentie in voorafgaande zes maanden, 2001 

percentage bezoekers bezoekfrequentie
percentage waarvan waarvan onder
bezoekers met schoola met oudersa allen bezoekers

kunstmuseum 24 17 8 0,5 2,1
ander museum 30 16 12 0,7 2,2
klassiek concert 10 2 4 0,3 2,9
toneel 26 12 9 0,5 1,8
dans/ballet 12 4 4 0,3 2,4
voordracht schrijver/dichter 3 2 1 0,1 3,0
bijzonder gebouw 23 8 12 0,7 3,2

a Deze twee categorieën zijn niet wederzijds uitsluitend (een scholier kan zowel met school als met ouders een 
type culturele instelling bezocht hebben) en niet uitputtend (er bestond ook een categorie ‘anders’).

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)   

Gesommeerd over het aantal typen cultuurbezoek dat werd afgelegd, participeerden
scholieren in de zes maanden voorafgaand aan de enquête naar eigen zeggen in 1,1
type cultuurbezoek. Een kleine helft van hen (45%) rapporteerde geen enkele van die
zeven vormen van cultuurbezoek, een kwart had aan één type bezoek deel, 15% aan
twee, 8% aan drie en 7% aan vier of meer. 
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Daarnaast is in het scholierenonderzoek naar amateurkunstbeoefening gevraagd.
Van de scholieren is 13% lid van een vereniging of school voor zang, muziek of toneel.
Een scholier besteedt gemiddeld een klein uur per week aan deze vormen van amateur-
kunst. Overigens valt niet te zeggen in hoeverre bij de muziekbeoefening de gecano-
niseerde cultuur of de jeugdcultuur model staat. 

Jeugdcultuur
Recente ontwikkelingen in uitgaansactiviteiten binnen de jeugdcultuur wijzen op een
groeiend bereik van producten van de populaire cultuurindustrie. De bezoekcijfers aan
concertzaal en bioscoop zaten in de lift, evenals het gemiddeld aantal cafébezoeken
(tabel 4.5). 

Tabel 4.5 Deelname aan jeugdcultuur I: percentage dat in het voorafgaande jaar minstens

één maal genoemde instellingen bezocht, jongeren van 6-18 jaar, 1991-1999 

1991 1995 1999

popconcert, jazzconcert, musical (in %) 17 13 21
bioscoop, filmhuis (in %) 61 70 75
cafébezoeken (gemiddeld aantal, 1990, 1995, 2000) 19 24 33

Bron: SCP (AVO’91-‘99 en TBO’90-‘00)   

Meisjes bezoeken wat vaker voorstellingen van de populaire cultuurindustrie en gaan
wat minder vaak op café. De deelname is groter naarmate de jongeren ouder en hoger
zijn opgeleid (het laatste hangt waarschijnlijk met het eerste samen). Lager opgeleide
jongeren ‘compenseren’ hun mindere gecanoniseerde cultuurparticipatie niet met
een grotere deelname aan de jeugdcultuur. Veeleer tonen zij zich in beide domeinen
minder actief. Het opleidingsniveau van de ouders blijkt opnieuw van belang: kinderen
van hoger opgeleide ouders bezoeken meer concerten en films. Autochtone jongeren
pikken vaker een bioscoopje dan allochtone. 
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Tabel 4.6 Deelname aan jeugdcultuur II: concert-, film en cafébezoek naar achtergrond

kenmerken, jongeren van 6-18 jaar, 1999a

jaarlijks percentage jaarlijks percentage jaarlijks aantal 
bezoekers popconcert, bezoekers bioscoop, bezoeken
jazzconcert, musical filmhuis aan het café

allen 21 75 33

sekse
jongen 16 73 34
meisje 26 77 31

leeftijd
6-8 jaar 10 64 –
9-11 jaar 15 75 –
12-15 jaar 24 79 21
16-18 jaar 33 83 49

opleidingb

basisonderwijs 17 72 25
vmbo 26 79 34
havo, vwo, mbo, hbo, wo 37 87 45

opleiding oudersc

lo, vmbo 19 70 23
havo, vwo, mbo 18 77 29
hbo, wo 28 80 22

etniciteit
autochtoon 21 76 –
allochtoon 19 63 –

a Bij cafébezoek gaat het om jongeren van 12-18 jaar en stamt de meting uit 2000.
b Hoogst voltooide of huidige opleiding, bij de gegevens over cafébezoek is een iets andere driedeling gehanteerd.
c Hoogst voltooide opleiding, ver taald naar huidige terminologie.

Bronnen: SCP (AVO’99 en TBO’00)

Ook het Scholierenonderzoek bevat een peiling van deelname aan activiteiten die tot
de jeugdcultuur gerekend kunnen worden. Allereerst zijn dat het bezoek aan bioscoop
en aan concerten anders dan van klassieke muziek in de voorafgaande zes maanden
(tabel 4.7). Scholieren gaan aanzienlijk vaker naar de film dan naar gecanoniseerde
cultuurvormen (tabel 4.4). Ze doen dat bovendien voornamelijk op eigen gelegenheid:
school en ouders spelen bij het bioscoopbezoek een geringe rol. Het bezoek aan 
niet-klassieke concerten ligt op een niveau dat vergelijkbaar is met het bezoek aan
gecanoniseerde cultuurvormen. Maar ook hier is de rol van school en ouders kleiner. 
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Tabel 4.7 Bezoek aan bioscoop en niet-klassiek concert, scholieren van12-18 jaar, 

percentage bezoekers en bezoekfrequentie in voorafgaande zes maanden, 2001

percentage bezoekers bezoekfrequentie
percentage waarvan waarvan onder
bezoekers met schoola met oudersa allen bezoekers

bioscoop 81 13 17 3,6 4,5
concert, niet-klassiek 21 2 6 0,5 2,2

a Deze twee categorieën zijn niet wederzijds uitsluitend (een scholier kan zowel met school als met ouders een 
bioscoop of concer t bezocht hebben) en niet uitputtend (er bestond ook een categorie ‘anders’).

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)   

Daarnaast is scholieren gevraagd naar het aantal keren per maand dat ze uitgaan.
Daarbij zijn vier uitgaansgelegenheden onderscheiden: houseparty, disco, bar/soos
en feest (tabel 4.8).

Tabel 4.8 Vormen van uitgaan, scholieren van 12 -18 jaar, percentage bezoekers en

bezoekfrequentie per maand, 2001

percentage bezoekers bezoekfrequentie per maand
per maand allen onder bezoekers

houseparty 14 0,4 2,5
disco 50 1,3 2,7
bar/soos 34 1,2 3,5
feest 72 1,7 2,3

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)   

In aanmerking nemende dat het hier om maandelijkse bezoekcijfers gaat, blijken deze
uitstapjes onder scholieren veel geliefder dan de gecanoniseerde cultuur-uitstapjes
uit tabel 4.4. Gemiddeld bezochten ze ruim vier keer per maand één of meer van deze
uitgaansgelegenheden. 

Samenvatting: deelname van jongeren aan cultuur en jeugdcultuur
Hoewel het bereik van de kunsten onder jongeren niet onaanzienlijk is, voelt lang niet
iedere jongere zich door de gecanoniseerde cultuur aangesproken en spreekt uitgaan
binnen de opties die de jeugdcultuur biedt aanzienlijk sterker tot hun verbeelding. In
de jaren negentig was hun interesse in de gecanoniseerde cultuur grosso modo stabiel.
Aangezien het cultuurbeleid op een verruiming van die interesse mikt, kan die stabiliteit
als stagnatie worden geduid. 
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4.4 De relatie tussen ( jeugd)cultuur en ontwikkelingsstaat

Teneinde de invloed van diverse vormen van maatschappelijke participatie op de 
ontwikkeling van de jeugd vast te kunnen stellen, wordt in dit rapport de notie ‘ont-
wikkelingsstaat’ gehanteerd. Daarbij zijn vier terreinen onderscheiden: fysiek, cognitief,
emotioneel en sociaal. Fysieke ontwikkelingsstaat heeft betrekking op lichamelijke
gezondheid, cognitieve ontwikkelingsstaat op schoolresultaten en spijbelen, emotionele
ontwikkelingsstaat op welbevinden en emotionele problemen, en sociale ontwikkelingsstaat
op sociaal netwerken en delinquent gedrag. 

In deze paragraaf wordt de relatie van deze indices van de ontwikkelingsstaat met
de deelname van scholieren aan activiteiten uit de gecanoniseerde en de jeugdcultuur
onderzocht. Soms ligt zo’n relatie weinig voor de hand, zoals bij het verband tussen
fysiek welbevinden en cultuur. Maar omdat deelname aan de in de jeugdcultuur
gangbare vormen van uitgaan dat welbevinden mogelijk wel negatief beïnvloeden, en
omdat we gecanoniseerde cultuur en jeugdcultuur onderzoeksmatig over een kam
scheren, komt ook dat verband hier aan de orde. 

Cultuur
De deelname aan gecanoniseerde culturele activiteiten staat vrijwel los van de diverse
indices van de ontwikkelingsstaat (tabel 4.9). Ongecontroleerd is weliswaar de helft
van de verbanden statistisch significant (dat wil zeggen dat vrijwel uitgesloten is dat
zo’n verband op toeval berust), maar dat komt meer door de grootte van de steekproef
dan door de sterkte van die samenhangen. Geen enkel verband is beduidend.
Gecontroleerd voor de invloed van enkele sociaal-demografische kenmerken resteren
nog slechts twee verbanden: statistisch significant, maar toch vooral ook weinig
pregnant. 

Het lidmaatschap van een vereniging voor amateurkunstbeoefening hangt (gecon-
troleerd) met geen der indices van de ontwikkelingsstaat (meer) samen. Het gecano-
niseerd cultuurbezoek is enigszins gerelateerd aan emotionele problemen en aan de
relatie met de ouders. In rond Nederlands: scholieren bezoeken wat meer vormen van
gecanoniseerde cultuur naarmate ze een betere relatie met hun ouders onderhouden
en naarmate ze meer emotionele problemen ondervinden. 

De vraag of de gecanoniseerde cultuurdeelname door een goede band met de ouders
lichtjes wordt gestimuleerd, dan wel of die deelname de band met de ouders enigermate
versterkt, laat zich op basis van deze analyse niet beantwoorden. Bij beide redeneringen
kan men zich iets voorstellen. 

Dat laatste ligt anders bij de vaststelling dat scholieren die meer vormen van geca-
noniseerde cultuur bezoeken vaker met emotionele problemen worstelen. Hoewel zwak,
laat deze samenhang zich niet gemakkelijk duiden. Groeit de hang naar cultuur naar-
mate men emotioneel in de knoop zit, of is de culturele ervaring dermate confronterend
dat men erdoor in emotionele problemen komt?13 Wat hiervan zijn moge, het beeld is
overwegend dat er maar weinig samenhang is tussen gecanoniseerde cultuurdeelname
en ontwikkelingsstaat. 
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Tabel 4.9 Samenhangen (correlaties) van cultuur met ontwikkelingsstaat, scholieren 

van 12-18 jaar, 2001

gecanoniseerd lidmaatschap van vereniging
cultuurbezoek voor amateurkunsbeoefening

ongecontroleerd gecontroleerd ongecontroleerd gecontroleerd

schoolresultaten 0,04 0,04 0,01 0,01

emotionele problemen 0,05 0,06 0,01 0,01

relatie met ouders 0,06 0,06 0,04 0,01
relatie met leeftijdgenoten 0,05 0,00 0,01 0,02
delinquent gedrag 0,01 0,01 0,05 0,01

lichamelijke gezondheid 0,00 0,02 0,01 0,00

Signif icante samenhangen (p < 0,001) zijn vetgedrukt, gecontroleerd is gecontroleerd voor sekse, leef tijd, 
gezinssamenstelling, schoolniveau en etniciteit.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)   

In de regel zijn uitgaansactiviteiten binnen de jeugdcultuur evenmin sterk aan de indices
van de ontwikkelingsstaat gerelateerd (tabel 4.10). Toch zijn er enige verschillen. De
(vijf ) statistisch significante verbanden blijven significant nadat voor sociaal-demo-
grafische kenmerken gecontroleerd wordt, en één ervan is bovendien wat sterker. 

Tabel 4.10 Samenhangen (correlaties) van jeugdcultuur met ontwikkelingsstaat, 

scholieren van 12-18 jaar, 2001

film/popconcert uitgaan
ongecontroleerd gecontroleerd ongecontroleerd gecontroleerd

schoolresultaten 0,01 0,02 0,07 0,06

emotionele problemen 0,03 0,01 0,05 0,04

relatie met ouders 0,02 0,01 0,11 0,09
relatie met leeftijdgenoten 0,11 0,07 0,01 0,01
delinquent gedrag 0,05 0,06 0,26 0,24

lichamelijke gezondheid 0,03 0,00 0,03 0,02

Signif icante samenhangen (p < 0,001) zijn vetgedrukt, gecontroleerd is gecontroleerd voor sekse, leef tijd, 
gezinssamenstelling, schoolniveau en etniciteit.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)   

Het bezoek aan bioscoop en (niet-klassieke) concerten, activiteiten die zich als vermeld
goeddeels buiten de invloedssfeer van school en ouders voltrekken (tabel 4.6), is
enigszins gerelateerd aan de verstandhouding met leeftijdsgenoten en aan delinquent
gedrag. Jongeren die vaker bioscoop en/of (pop)concerten frequenteren, staan op
wat betere voet met hun peers en gaan wat vaker over de schreef. 
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Deelname aan de andere vorm van het jeugdige uitgaansleven (houseparty, disco,
café en feest) houdt verband met schoolprestaties, met relatie met ouders en met
delinquent gedrag. De eerste twee correlaties zijn zwak negatief: scholieren die vaak
uitgaan hebben wat minder goede schoolprestaties en wat minder goede relaties met
hun ouders. Of het uitgaan hiervan de oorzaak is, dan wel of scholieren in het uitgaan
vergetelheid zoeken voor die mindere prestaties en relaties, blijft hier noodgedwongen
in het midden. 

Dit brengt ons tot het enige sterke verband uit deze analyse: delinquent gedrag komt
onder scholieren vaker voor naarmate ze meer uitgaan. Die relatie bestond ook al
enigszins bij het bezoek aan film en (pop)muziek, maar komt in het geval van het
overig uitgaan (houseparty e.d.) duidelijker naar voren. Dat deelname aan dergelijk
uitgaan ook met meer gebruik van alcohol/roken en (andere) drugs samengaat, zoals
aanvullende analyses uitwijzen (correlaties .23 resp. .19), zal daar niet los van staan. 

Het verband tussen uitgaan en delinquent gedrag is overigens weinig verrassend.
Thuiszitters richten weinig kwaad aan (notoire hackers daargelaten), uithuizigheid is
een noodzakelijke voorwaarde om zich in de publieke ruimte delinquent te kunnen
presenteren. Overigens is de causale richting opnieuw ongewis. Zet uitgaan aan tot
delinquent gedrag, of benutten jongelui met een aanleg tot zulk gedrag het uitgaans-
leven om zich uit te kunnen leven? Het is daarom niet duidelijk welke (beleids)conclusie
aan deze samenhang te verbinden. 

4.5 Samenvatting en conclusie

De uitwerking van het thema jeugd en cultuur sprak om twee redenen niet ‘vanzelf ’.
Ten eerste bestaat er geen directe relatie tussen het beleid op het vlak van jeugd en
cultuur enerzijds en de doelstellingen van het jeugdbeleid anderzijds. Doel van het
jeugdbeleid is de maatschappelijke participatie van de jeugd te stimuleren. Cultuur-
participatie wordt daarbij niet met name genoemd, maar aangezien het een vorm van
maatschappelijke participatie is, is het hier toch aan de orde gesteld. Daarbij moet in
het achterhoofd gehouden worden dat het beleid inzake jeugd en cultuur niet uit de
koker van het jeugdbeleid maar uit die van het cultuurbeleid stamt. Dat beleid heeft
een ander doel dan het jeugdbeleid: cultuurparticipatie geldt er als doel op zich, niet
als middel. Cultuurbeleid heeft de ontwikkelingsstaat niet als doelvariabele, terwijl het
wel daarop gerichte jeugdbeleid zich omgekeerd niet over cultuurparticipatie uit-
spreekt. Bijgevolg is hier het cultuurbeleid beoordeeld met criteria uit het jeugdbeleid,
door te onderzoeken of de binnen het jeugdbeleid vigerende notie dat maatschappelijke
participatie heilzaam is voor de ontwikkelingsstaat van jongeren (ook) opgaat voor
cultuurparticipatie in het bijzonder. 

Ten tweede berust de inzet op het bevorderen van de gecanoniseerde cultuurpartici-
patie op impliciet gebleven (of gehouden) beleidsnoties over de meerwaarde ervan
boven de jeugdcultuur. In het jeugdbeleid gaat het daarbij niet om criteria van artistieke
kwaliteit, maar om de veronderstelling dat er met participatie in alleen de jeugdcultuur
ontwikkelingskansen gemist worden. Dit roept de aanvullende vraag op of deelname
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aan de jeugdcultuur inderdaad niet samen gaat met een goede ontwikkelingsstaat, of
althans minder dan deelname aan de gecanoniseerde cultuurvormen. 

Tussentijds werd vastgesteld dat de cultuurparticipatie van jongeren weliswaar aan-
zienlijk is, maar dat lang niet iedere jongere zich tot de gecanoniseerde cultuur aan-
getrokken voelt, in mindere mate in elk geval dan tot de uitgaansopties binnen de
jeugdcultuur. In de jaren negentig bleef hun culturele interesse grosso modo stabiel.
Omdat het cultuurbeleid het vergroten van die interesse tot doel heeft, kan deze 
stabiliteit als stagnatie worden geduid. 

Vervolgens richtte de aandacht zich op het verband van gecanoniseerde cultuur en
jeugdcultuur met de ontwikkelingsstaat van scholieren. De analyses wezen overwegend
op het ontbreken daarvan.14 Noch de deelname aan de gecanoniseerde cultuur, noch
de deelname aan de jeugdcultuur blijkt nauw met de ontwikkelingsstaat van scholieren
verbonden, althans, niet volgens de gegevens van het scholierenonderzoek uit 2001. 

Deelname aan gecanoniseerde cultuurvormen geeft slechts twee zwakke en moeilijk
duidbare relaties met de ontwikkelingsstaat te zien. Naarmate scholieren meer cultuur-
participatie aan de dag leggen, rapporteren zij een wat betere relatie met hun ouders
en wat meer emotionele problemen. Wat betreft de deelname aan jeugdcultuur springt,
behalve het ontbreken van duidelijke verbanden, de relatie van uitgaan (en het gebruik
van alcohol, nicotine en drugs) met delinquent gedrag in het oog. 

Voorzover deze analyses tot verrassingen leiden, liggen die niet zozeer in voornoemd
verband, maar veeleer in het gebrek aan verdere verbanden. Dit leidt tot de tweeledige
conclusie dat deze analyses geen steun geven aan de gedachte dat gecanoniseerde
vormen van cultuurparticipatie bevorderlijk zijn voor de ontwikkelingsstaat van 
scholieren en dat ze er evenmin op duiden dat de geneugten der jeugdcultuur hun
ontwikkelingsstaat in de weg zouden staan. 

Dat het jeugdbeleid niet expliciet inzet op cultuur, blijkt (onbedoeld?) een terechte
keus. De (impliciete) notie dat het goed is te proberen jongeren los te weken uit de
jeugdcultuur, vindt enige steun in het verband tussen uitgaan en (meer) delinquentie,
alsmede in de verbanden met (iets mindere) schoolprestaties en (iets mindere) kind-
ouder-relaties. Maar dit is slechts steun daarvoor onder een nog niet bewezen aanname
betreffende de causaliteit, namelijk dat uitgaan daar de oorzaak van is. 

Op basis van de gegevens van Nationaal Scholierenonderzoek 2001 en van de in
hoofdstuk twee ontwikkelde indices van de ontwikkelingsstaat, is er, behoudens het
weinig verbazende verband tussen uitgaan en jeugddelinquentie, nauwelijks sprake
van steun voor een jeugdbeleid dat tracht de deelname aan gecanoniseerde culturele
activiteiten te bevorderen en die aan de jeugdcultuur te remmen. 
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Noten

1 Het kan niet voetstoots worden aangenomen dat de feitelijk gerealiseerde situatie
het gevolg van beleidsinspanningen is. Wanneer de beleidsdoelstelling niet is
gehaald, heeft het gevoerde beleid mogelijk voorkomen dat men nog verder van
de gewenste situatie verwijderd raakte, in welk geval de beleidsinspanning dus wel
effect had, maar niet toereikend was om de beoogde doelen volledig te realiseren.
Wanneer de doelstelling wel is gehaald, staat niet vast dat dit mogelijk niet ook
zonder beleid het geval zou zijn geweest, in welk geval het beleid overbodig was.
Het voorbehoud betreffende efficiëntie houdt in dat als doelen bereikt zijn, nog
niet vast staat dat die doelen op de meest doelmatige wijze gerealiseerd zijn. 

2 In het cultuurbeleid geldt de gecanoniseerde cultuur als superieur maar kwets-
baar. Dat uitgangspunt is hier echter niet aan de orde. 

3 Media, waaronder boeken en tv, onderdeel van het culturele veld en organisato-
risch naast kunsten en erfgoed de derde directie binnen de C van OCenW, komen
in een hoofdstuk 5 aan de orde. 

4 De taakomschrijving van de bewindspersoon met cultuur in de portefeuille omvat
het bevorderen van voorwaarden voor het instandhouden, ontwikkelen en sociaal
en anderszins spreiden van cultuuruitingen (Wet op het specifiek cultuurbeleid,
artikel 2). 

5 Men kan zich afvragen wat het cultuurbeleid vermag: weegt een uurtje cultuur-
educatie op tegen voortdurende socialisatie in de media, op het schoolplein en
op straat (Van den Broek en De Haan 2000), leggen officiële en geïnstitutionali-
seerde beïnvloedingspogingen zoals onderwijs het niet af tegen de rol van vrije-
tijdsconsumptie in de identiteitsvorming (De Waal 2002), loopt het onderwijs
niet het gevaar gemarginaliseerd te worden door de pedagogische kracht van de
alledaagse cultuur (Willis 1990)? 

6 Overigens laat zich de vraag stellen of het vroegere onderricht op gymnasium en
hbs niet meer cultuureducatieve elementen bevatte dan het huidige voortgezette
onderwijs, ckv ten spijt. 

7 Binnen het culturele veld wordt vraagsturing in de regel zelfs als vloeken in de
kerk ervaren (Van den Broek 2002). 

8 Het onderscheid tussen jeugdcultuur en gecanoniseerde cultuur is ook proble-
matisch vanuit het oogpunt dat wat nu niet gecanoniseerd is, dat op termijn
mogelijk wel kan worden. Jonge kunstenaars staan wellicht meer open voor
experimentele vormen van kunst, zoals digital art en videokunst. Dit zijn zaken
waarmee jongeren in de niet-gecanoniseerde jeugdcultuur in aanraking komen,
bijvoorbeeld op het internet.

9 Hierover werd reeds eerder gerapporteerd, mede ook met aandacht voor trends
onder jongeren; zie over de meest recente peilingen: scp (2000); De Haan (2001);
De Haan et al. (2001). 

10 Zo is het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming 1 (CKV1) daarna, in het school-
jaar 1999-2000, in de vierde klassen van havo en vwo integraal van start gegaan.
Pas de volgende AVO-peiling in 2003 mag in dit verband als effectmeting gelden.
De introductie van CKV1 is opgetuigd met het CKV1-Volgproject. Anno 2001
bleek het vak CKV1 een betere inbedding in onderwijs- en culturele instellingen
gevonden te hebben. Het volgen van CKV1 leidde (logischerwijs) wel tot een
grotere cultuurdeelname, niet tot een grotere waardering van kunst en cultuur,
maar weer wel tot een grotere kennis daarover. Slechts 60% van de CKV-bonnen
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was besteed, de vrij bestede bonnen waren vooral voor regulier bioscoopbezoek
aangewend (Ganzeboom et al. 2002). 
Ook het Actieplan Cultuurbereik dateert van na de laatste SCP-peilingen, evenals
de Cultuurnota 2001-2004. Ook rond dat Actieplan is in monitoring voorzien
(zie de Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek op www.cultuurbereik.nl). 

11 De jeugdige ondervertegenwoordiging bij culturele instellingen is niet onver-
mijdelijk de loop der dingen. Bij onze Vlaamse zuiderburen zijn jongeren juist
oververtegenwoordigd, zo blijkt uit zowel bevolkingsonderzoek (scp 2000) als
publieksonderzoek (Ranshuysen 2002). 

12 Overigens is bij de amateurkunstbeoefening het onderscheid tussen gecanoni-
seerde cultuur en jeugdcultuur niet altijd even scherp. Muziekles kan clavecimbel
maar ook drumstel betreffen, met Johann Sebastian Bach respectievelijk Ozzy
Osborne als inspiratiebron respectievelijk als idool. Zelfs het bespelen van het-
zelfde instrument kan bij zowel de gecanoniseerde als de gecommercialiseerde
traditie aanhaken, in het geval van gitaar bijvoorbeeld bij composities van
Nicolò Paganini of licks van Eric Clapton. 

13 Bij gecanoniseerde cultuurvormen treft men iets vaker scholieren met emotionele
problemen, terwijl de emotionele huishouding niet aan amateurkunstbeoefening
of aan deelname aan de jeugdcultuur gebonden is. Welk kenmerk van kunst is
er debet aan dat kunst bij scholieren emotionele problemen teweeg brengt en/of
dat de scholieren met emotionele problemen zich wat meer tot de kunst aan-
getrokken voelen? Is kunst verontrustend of vertroostend? Of beide: verontrustend
voor de een en vertroostend voor de ander? 

14 Ook wanneer gebruik gemaakt wordt van niet-lineaire analysetechnieken, worden
weinig samenhangen gevonden. 
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5 Media en ict

Frank Huysmans en Jos de Haan1

5.1 Inleiding

In het leven van kinderen en jongeren nemen naast hun ouders, broers en zussen,
vrienden en vriendinnen, onderwijzers en leraren en andere volwassenen, ook de
media een belangrijke plaats in. Veel van de zaken die kinderen – net als volwassenen
overigens – weten over de wereld om hen heen, weten zij geheel of gedeeltelijk uit de
media. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke informatie maar ook om normen en
waarden die in het gedrag van fictionele karakters op het scherm of in een boek naar
voren komen. Het is dan ook niet overdreven om de media als een socialiserende
instantie naast gezin en onderwijs te beschouwen (McQuail 2000; Wright 1986).

Opvoeders en anderen maken zich sinds de opkomst van de massamedia zorgen
om de mogelijk schadelijke invloed die van mediaboodschappen kan uitgaan op de
ontwikkeling van kinderen. Vroeger was dat bij krant en radio het geval (Katz en
Lazarsfeld 1955), daarna bij film en televisie (Van der Voort 1997) en recentelijk ook
bij computerspelletjes naar aanleiding van schietincidenten in de Verenigde Staten en
Duitsland waarbij jeugdigen de daders waren. Ook het lezen van bepaalde literatuur
door de jeugd baarde in het verleden zorgen (het werk van Jan Wolkers is een typisch
voorbeeld). In de Verenigde Staten strekt de zorg zich uit tot het beluisteren van
audio-cd’s met ‘expliciete teksten’, die van een waarschuwingssticker worden voor-
zien. Opvoeders menen wel dat kinderen dingen kunnen leren door bijvoorbeeld
naar de televisie te kijken, maar vrezen ook dat het kijken ten koste kan gaan van hun
creativiteit, schoolprestaties en concentratie en kan aanzetten tot ongewenst gedrag
zoals het gebruiken van grove taal, geweld en drugs. In meer algemene termen tonen
ouders zich bezorgd over cognitieve, emotionele en gedragseffecten die van televisie-
kijken zouden uitgaan (Van der Voort 1997). Deze vrees is niet ongegrond. Om met
mediaboodschappen te kunnen omgaan, zijn mentale structuren en vaardigheden
nodig waarmee nieuwe informatie kan worden geïnterpreteerd. Volwassenwording is
een proces waarin ervaringen (zowel media- als niet-media-ervaringen), een actieve
toepassing van reeds ontwikkelde vaardigheden en mentale rijping een rol spelen
(Potter 2001: 16-33; vgl. ook Knulst 1995: 26). Wanneer die structuren en vaardigheden
(nog) ontbreken, krijgen ‘expliciete’ mediaboodschappen met geweld, seks, grof
taalgebruik en dergelijke kans een schadelijke werking uit te oefenen op de psyche:
‘foute’ zaken worden voor ‘goed’ of althans normaal aangezien. 

Ook ten aanzien van commerciële media-uitingen bestaat er bezorgdheid. Aan de ene
kant valt veel van wat kinderen en jongeren aan reclame en gesponsorde programma’s
ontlenen voor hun ouders in de categorie ‘onschuldig’. Soapseries, popzenders en
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meisjes- en jongensbladen voorzien jeugdigen bijvoorbeeld van sjablonen voor hun
houding en interactie onder leeftijdgenoten, voor de manier waarop ze zich willen
kleden en bij welke leefstijl ze willen horen. Waar deze sjablonen door kinderen als
dwingend worden ervaren, kan echter een ouderlijk probleem ontstaan. Kinderen
tussen grofweg 2 en 8 jaar bijvoorbeeld hebben nog niet het kritisch vermogen een
onderscheid te maken tussen een televisieprogramma en een commercial en nemen
de commerciële informatie voor waar aan. Omdat kinderen van deze leeftijd nog geen
strategieën hebben ontwikkeld om hun behoeften uit te stellen, leidt dit bij het win-
kelen vaak tot conflicten met hun ouders (70% van de ouders met kinderen van 5 jaar
oud rapporteert wel eens een conflict te hebben gehad met hun kind wanneer zij wei-
gerden een product te kopen dat hun kind begeerde; Valkenburg 1999). Commerciële
uitingen (reclame, programmasponsoring, telewinkelen) kunnen de nog onkritische
jeugdige consumenten dus verleiden bepaalde producten of diensten te kopen of in
elk geval te begeren, hetgeen door hun ouders veelal als ongewenst wordt ervaren.
Dezelfde ambivalentie is er rond de aanschaf van pc’s. Ouders hebben over het alge-
meen het beste met hun kinderen voor en zien een computer als nuttig ter ondersteu-
ning van schoolprestaties en mogelijk ook als bevorderlijk voor de arbeidsmarktkan-
sen van hun kinderen. Van het thuis niet kunnen beschikken over een pc zouden kin-
deren in hun latere leven wellicht zelfs nadelen kunnen ondervinden ten opzichte van
anderen. Vier van de vijf ouders menen dat een computer thuis goed is voor de leerpre-
staties van hun kinderen op school (Tapscott 1998: 22). Ouders kopen ook steeds meer
educatieve cd-roms voor hun kinderen (Van Petegem 1999). Naast het veronderstelde
nut vrezen ouders echter de negatieve invloed van de blootstelling aan ongewenste
inhouden (porno en geweld) en van de concurrentie in de tijdsbesteding met andere,
belangrijker geachte zaken (zie Valkenburg 1997).

Zowel de (mogelijke) positieve als de negatieve gevolgen van het omgaan met media
en ict voor de ontwikkeling van jeugdigen zijn aanknopingspunten voor het beleid.
Een evaluatie van dit beleid in termen van effectiviteit en het rendement van gedane
investeringen, dat moet vooraf duidelijk zijn, is praktisch niet mogelijk. Het doel van
dit hoofdstuk is wel een verband te leggen tussen media- en ict-gebruik en de ont-
wikkeling van jongeren, om op basis van de gevonden samenhangen uitspraken te
doen over de richting die het beleid neemt of kan nemen.

In dit hoofdstuk bespreken we allereerst het Nederlandse media- en ict-beleid
voorzover dat specifiek is gericht op de jeugd (§ 5.2). Vervolgens wordt een beschrijving
gegeven van de plaats van de media in het alledaagse leven van jongeren. Dit geschiedt
aan de hand van trends (1990-2000) in toegang tot de media in het eigen huishouden
en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Ook komen vaardigheden in het omgaan
met de pc aan bod (§ 5.3). In verband met beschikbare gegevens ligt de nadruk in dit
hoofdstuk op de groep jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Waar gegevens beschikbaar
zijn over jongere kinderen wordt ook over deze groep gerapporteerd. In paragraaf 5.4
zal empirisch een relatie worden gelegd tussen mediagebruik en de cognitieve, 
emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij rekening wordt gehouden
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met verschillen in achtergrond van de jeugdigen. Tieners zijn op een punt in hun
leven beland waar zij sterk gericht zijn op de vorming van een eigen identiteit en het
aangaan van banden met leeftijdsgenoten. Aangenomen kan worden dat de media
een belangrijke rol spelen bij deze identiteitsvorming en persoonlijke ontwikkeling.
In de afsluitende paragraaf (§ 5.5) zullen zoals gezegd aanbevelingen voor het beleid
worden gedaan die op de bevindingen voortbouwen.

5.2 Media- en ict-beleid gericht op jongeren

Het Nederlandse (en Europese) mediabeleid is erop gericht de negatieve consequenties
van het omgaan van jeugdigen met media en ict te beperken en de positieve (met name
bij het lezen) te bevorderen. Wettelijk verankerd is de bescherming van jeugdigen tegen
voor hun ontwikkeling schadelijke media-inhouden. Televisieprogramma’s waarvan
vaststaat dat zij kinderen ernstige schade kunnen berokkenen, zijn op grond van
Europese en nationale regelgeving verboden. Televisieprogramma’s, video’s, dvd’s en
computerspelletjes die mogelijk schade kunnen berokkenen, worden in Nederland
geclassificeerd gebruikmakend van de Kijkwijzer. Dit is een classificatiesysteem ont-
wikkeld door het Nederlands Instituut voor Classificatie van Audiovisuele Media
(nicam). Het nicam is een organisatie van de branche zelf, medeopgericht en 
-gefinancierd door de ministeries van OCenW, vws en Justitie, die sinds begin 2001
wettelijk moet voorzien in een deugdelijke bescherming van de jeugd. In het nicam
zijn vertegenwoordigers van de publieke en commerciële omroep, filmdistributeurs
en bioscoopexploitanten, distributeurs van video’s, dvd’s en computerspelletjes,
videotheken en detaillisten verenigd. Programma’s en beeld- en geluidsdragers worden
door de uitzendorganisaties en distributeurs voorzien van een leeftijdsindicatie (al:
voor alle leeftijden geschikt; 6MG: meekijken gewenst bij kinderen jonger dan 6 jaar;
12: niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar; 16: niet geschikt voor personen jonger
dan 16 jaar). Het nicam houdt toezicht op de wijze waarop de Kijkwijzer door de
branche wordt toegepast. ‘Expliciete’ inhouden met seks, geweld, angst, grof taal-
gebruik, drugsgebruik en discriminatie worden door middel van pictogrammen
gekenmerkt. Ouders en opvoeders kunnen met behulp van deze indicaties beter beoor-
delen welke mediaboodschappen wel en welke niet geschikt zijn voor hun kinderen
(nicam 2002). Omroepen zenden programma’s met leeftijdsindicatie 12 niet voor 20 uur
uit en die met indicatie 16 niet voor 22 uur (Valkenburg et al. 2001; www.kijkwijzer.nl,
geraadpleegd juli 2002). Ook tegen reclame- en telewinkeluitingen die niet als zodanig
herkenbaar zijn, dient de jeugd volgens Europese en nationale regelgeving te worden
beschermd. Van de minder kritische houding van kinderen ten opzichte van de media
mag reclame geen misbruik maken. Zo mag reclame niet rechtstreeks aanzetten tot
het kopen van een product of dienst door gebruik te maken van hun onervarenheid of
goedgelovigheid, of aanzetten tot het overreden van ouders tot het aankopen ervan
(art. 16 van de geldende Europese televisierichtlijn). 
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Naast bescherming is er in het op jongeren gerichte mediabeleid ook sprake van 
stimulering. Zo wordt bijvoorbeeld het lezen bevorderd uitgaande van de gedachte dat
lezen de belevingswereld kan verrijken. Volgens de idealen van de Verlichting, die nog
steeds de grondslag vormen van de meeste democratische samenlevingen, vormen
lezen en schrijven de katalysatoren van burgerschap en persoonlijkheidsontwikkeling
(‘Bildung’; Drotner 2001: 303). Bekend is echter dat het lezen van gedrukte media in
de vrije tijd sinds langere tijd terugloopt en met name onder jongeren een laag niveau
heeft bereikt (Knulst en Kraaykamp 1996; Huysmans en De Haan 2001). Via een gecoör-
dineerde aanpak met verschillende initiatieven hoopt de overheid het tij te keren. In
de Stichting Lezen werken onder meer de Nederlandse Boekverkopersbond (NBb),
het Nederlands Uitgeversverbond (nuv), de Stichting Collectieve Propaganda voor
het Nederlandse Boek (cpnb) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (nblc)
samen. De Stichting stemt leesbevorderingsinitiatieven op elkaar af en steunt klein-
schalige initiatieven en onderzoek naar het lezen. In de jongste doelgroep van het
leesbevorderingsbeleid onderscheidt men drie subgroepen: de voor- en vroegschoolse
periode (0-6 jaar), de basisschool (6-12 jaar) en het voortgezet onderwijs (12-18 jaar).
Voor de groepen worden activiteiten georganiseerd die het lezen en voorlezen onder
de aandacht brengen, zoals voorleesprojecten voor de allerjongsten en voorleeswed-
strijden voor de wat oudere kinderen (Stichting Lezen 2002; www.lezen.nl. geraad-
pleegd juli 2002). De stichting Lezen kreeg in de periode 2001-2004 jaarlijks 2,2 miljoen
euro subsidie van de rijksoverheid. De populariteit van het internet onder jongeren
wordt met name door een van de partners, de nblc, ingezet om jongeren met gedrukte
media in aanraking te brengen (via de portal www.bibliotheek.nl en diverse sites, zoals
de Virtuele Mediatheek: http://mediatheek.bibliotheek.nl en het leesplein, www.lees-
plein.nl). 

Een deel van de vaardigheden die het mediagebruik in de vrije tijd beïnvloeden,
wordt in het reguliere onderwijs verworven. Jongeren leren er lezen en maken er kennis
met literatuur in verschillende talen. Tegenwoordig wordt ook gepoogd leerlingen met
informatie- en communicatietechnologie (lees: computers en internet) vertrouwd te
maken en hen zo voor te bereiden op het continue leren dat van hen in de informatie-
samenleving wordt gevraagd. In de kabinetsperiode 1998-2002 is in totaal 1,3 miljard
euro geïnvesteerd in de integratie van ict in het onderwijs, waarvan een groot deel in
basis- en voortgezet onderwijs (OCenW 2002; zie www.ictonderwijs.nl). Jongeren in
het voortgezet onderwijs blijken behoorlijk vaardig in het omgaan met de pc en internet,
maar doen die vaardigheden vooral thuis op. De school zorgt niet voor compensatie
van achterstanden in digitale vaardigheden bij sommige groepen leerlingen (De Haan
en Huysmans 2002). Het ministerie ziet voor het onderwijs vooral een rol weggelegd
als het erom gaat leerlingen strategische vaardigheden in het omgaan met informatie
bij te brengen, maar stelt ook dat men nog niet goed weet hoe dit dient te geschieden.
Op dit moment wordt er via ‘trial and error’ in projecten op scholen gepoogd dien-
aangaande ervaringen en kennis op te doen (OCenW 2002).
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Op het gebied van het kritischer leren omgaan met media en mediaboodschappen is
in 2000 een Platform Media-educatie van start gegaan, waarin diverse instellingen
hun krachten hebben gebundeld. Het platform adviseert het ministerie van OCenW
over de inzet van voor media-educatie beschikbare middelen (317.000 euro in 2002).
Verder coördineert het initiatieven op het gebied van media-educatie met het oog op
aansluiting in het onderwijs (www.mediaeducatie.nl, geraadpleegd september 2002). 

Langs de wegen van bescherming en stimulering wordt zo gepoogd kinderen en
jongeren tot kritischer mediagebruikers te maken en hierdoor bij te dragen aan hun
ontwikkeling. Hoewel er in het beleid geen directe verbanden worden gelegd tussen
verschillende vormen van media- en ict-gebruik enerzijds en de eerder onderscheiden
vormen van ontwikkeling anderzijds, mag ervan uit worden gegaan dat beschermende
en stimulerende maatregelen erop zijn gericht de cognitieve, emotionele én sociale
ontwikkeling te bevorderen (doch misschien niet steeds alledrie aspecten tegelijk, noch
in gelijke mate). Het is aannemelijk dat meer leesvaardigheid leidt tot betere school-
prestaties en ook een vaardige omgang met moderne ict kan bijdragen aan school-
succes. Van de ict-revolutie in het onderwijs wordt, gezien de investeringen in de
afgelopen jaren, veel verwacht. Ook andere facetten van de persoonlijke ontwikkeling
worden mogelijk beïnvloed door bepaalde vormen van mediagebruik. Het lezen van
literatuur wordt wel geprezen voor het vergroten van inzicht in de sociale werkelijkheid.
Mogelijk draagt een betere inleving in anderen bij aan een voorspoedige emotionele
ontwikkeling. Voordat de relatie tussen de ontwikkelingsstaat enerzijds en het media-
en ict-gebruik anderzijds empirisch wordt gelegd, is het echter raadzaam eerst zicht
te krijgen op het feitelijke gebruik en de trends en patronen daarin. 

5.3 Media- en ict in het leven van jongeren

Media-uitrusting
De televisie is al decennia lang een vanzelfsprekendheid in de huishoudens waarin
kinderen opgroeien. In de jaren negentig van de vorige eeuw is het voor steeds meer
kinderen gewoon geworden dat er twee of meer toestellen in huis aanwezig waren (zie
tabel 5.1). Steeds vaker was het televisietoestel voorzien van teletekst en aangesloten
op een videorecorder. Al deze ontwikkelingen faciliteren een individueler kijkgedrag.
Iedereen wordt steeds meer in staat gesteld om informatie en programma’s te bekijken
op een zelfgekozen moment. In dezelfde periode maakte ook de cd-speler zijn
opwachting in de huishoudens van personen die aanvankelijk aarzelden. Dit had als
resultaat dat eind jaren negentig de platenspeler vrijwel overal plaats had gemaakt
voor de cd-speler. 

Zoals gezegd liepen gezinnen met kinderen voorop bij de verspreiding van de pc.
In 1990 had ruim tweevijfde van de gezinnen met kinderen al een pc thuis. In de tien
jaren die volgden steeg dit aandeel tot 86%. Vooral met de opkomst van het world
wide web vergrootte deze toevoeging aan de media-uitrusting de mogelijkheden om
aan informatie te komen en met anderen te communiceren. In dezelfde periode 
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verschraalden voor jongeren echter de mogelijkheden om thuis via gedrukte media
aan informatie te komen. Dit komt vooral doordat het percentage huishoudens waar
dagelijks een dagblad bezorgd wordt in de tweede helft van de jaren negentig fors
daalde. Afgemeten aan het bibliotheeklidmaatschap van de jeugdigen daalde ook de
interesse om boeken in huis te halen. Deze bevinding wordt bevestigd in een ander
SCP-onderzoek (het avo). Hieruit komt naar voren dat onder 12-19-jarigen het lenen
van boeken voor eigen gebruik tussen 1995 en 1999 is gedaald van 73% naar 68%.
Onder 6-11-jarigen was in die periode evenwel een stijging waarneembaar van 81%
naar 83%. Desalniettemin kan geconcludeerd worden dat in de jaren negentig audio-
visuele media en ict terrein gewonnen hebben, terwijl dagbladen en het bibliotheek-
lidmaatschap terrein verloren.

Tabel 5.1 Media-uitrusting in huishoudens met kinderen van 0-18 jaar, 1990-2000 

(in procenten)

1990 1995 2000

twee of meer tv’s 47 62 67
teletekst 48 80 96
video 64 86 94
cd-speler 54 93 90
dagblad 73 70 62
bibliotheeklida 88 92 82
pc 41 68 86

a Persoonsgebonden, daarom percentages voor de groep jeugdigen (12-18 jaar) die zelf respondent waren in het
onderzoek. 

Bron: SCP (TBO’90-‘00)

Het vrijetijdsgedrag van jongeren wordt niet alleen beïnvloed door het onderwijs, maar
wordt ook in sterke mate bepaald door het gezin waarin zij opgroeien. Het media-
gebruik van jongeren is mede afhankelijk van het sociale milieu. In de eerste plaats
hangt het sociale milieu samen met de aanwezigheid van media-apparatuur. In de
hogere sociale milieus is vaak meer apparatuur aanwezig, veelal ook duurdere toestellen
met meer mogelijkheden. In welk milieu iemand opgroeit, zou dus mede kunnen
bepalen welke mogelijkheden beschikbaar zijn om van media gebruik te maken. In
tabel 5.2 is het milieu van herkomst afgemeten aan het opleidingsniveau van de vader
en de moeder. Op deze manier gemeten blijken er over het algemeen slechts weinig
verschillen tussen sociale groepen te bestaan in het bezit van audiovisuele media.
Kinderen van ouders die hooguit lager onderwijs hebben afgerond zijn alleen minder
vaak in het bezit van twee of meer tv’s dan kinderen van middelbaar opgeleide ouders.
Gezinnen met een of beide ouders in de hoogste opleidingscategorie blijken wat minder
‘televisieminded’ en wat meer ‘leesminded’ te zijn dan de middelbare opleidingsgroepen.
De grootste verschillen tussen sociaal-economische groepen zijn zichtbaar bij het
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dagbladabonnement en het pc-bezit. In huishoudens waar ten minste een van de
ouders een opleiding op hbo- of wo-niveau heeft afgerond, is meer dan drie maal zo
vaak een abonnement aanwezig dan in huishoudens waar de ouders ten hoogste lager
onderwijs hebben afgerond. Een kleiner verschil, in het voordeel van de hoger opgeleide
leerlingen van 12-18 jaar, is zichtbaar bij het bibliotheeklidmaatschap, al scoren de
vmbo-leerlingen hoger dan de havo/vwo/mbo-leerlingen. Opvallend is ook het grote
verschil in pc-bezit tussen de huishoudens met lager opgeleide ouders en de overige
huishoudens. Deze kloof is echter niet duurzaam: wanneer kinderen groter worden,
doet ook in de lager opgeleide huishoudens de pc zijn intrede. Van de 12- tot 18-jarige
respondenten met laagopgeleide ouders gaf in 2000 72% aan thuis over een pc te
kunnen beschikken. 

Hoogopgeleide ouders behoren ook tot de voorlopers als het om pc-bezit gaat.
Laagopgeleide ouders zijn over het algemeen iets later met die aanschaf. De laatste jaren
zijn zij echter wel met een inhaalslag bezig, mede doordat vrijwel alle hoogopgeleiden
al een pc bezitten. Het bezit van een pc op zich is steeds minder een statuskenmerk
dat verschillende sociale groepen van elkaar onderscheidt. Die verschillen komen
nog wel tot uitdrukking bij het bezit van dure laptops.2

Tabel 5.2 Media-uitrusting in huishoudens met kinderen van 0-18 jaar naar 

opleidingsniveau van de oudersa, 2000 (in procenten)

twee of tele- cd- biblio-
meer tv’s tekst video speler dagblad theeklidb pc

lo 36 99 88 85 24 71 33
vmbo 74 97 96 83 49 87 80
havo/vwo/mbo 68 97 96 93 59 79 88
hbo/wo 63 93 91 95 79 89 94

a Hoogste van de behaalde opleidingsniveaus van hoofdkostwinner en (evt.) par tner (voorzover van de par tner
bekend) ; categorieën zijn indicaties in termen van huidige niveaus.

b Persoonsgebonden, daarom percentages voor de groep jeugdigen (12-18 jaar) die zelf respondent waren in het
onderzoek.

Bron: SCP (TBO’00)

Mediagebruik
Nederlandse jongeren groeien dus op in huishoudens waarin zij ruime mogelijkheden
hebben tot gebruikmaken van het media-aanbod. Overeenkomsten in de materiële
voorwaarden garanderen echter nog niet dat jongeren dit aanbod ook in dezelfde mate
gebruiken. Aannemelijk is dat zij op basis van persoonlijke voorkeuren zelf prioriteiten
leggen bij bepaalde soorten mediagebruik. Afgaande op de tijdsbesteding is de televisie
veruit het favoriete medium. Over de kijktijd zijn gegevens beschikbaar die ook een
beeld geven van de 0-11-jarigen. Uit tabel 5.3 blijkt dat tieners veel meer televisiekijken
dan jongeren in de leeftijd van het basisonderwijs en de peuters en kleuters.
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Tabel 5.3 Televisiekijken, uren per week, door jongeren van 0 tot 18 jaar, 1999 

(in procenten)

< 1 uur 1-4 uur 5-9 uur 10-19 uur ≥ 20 uur

totaal 0-3 jaar 20 37 20 17 6
4-11 jaar 4 12 28 41 14

12-17 jaar 1 7 16 42 34

jongen 0-3 jaar 23 37 19 15 6
4-11 jaar 3 12 27 42 16

12-17 jaar 2 6 14 41 37

meisje 0-3 jaar 17 37 22 19 6
4-11 jaar 4 13 30 41 13

12-17 jaar 1 8 17 43 31

Bron: CBS (POLS’99)

De kans dat jongeren naar de commerciële zenders kijken wordt steeds groter. Een
studie naar de programmering gericht op kinderen tot en met 12 jaar op de Nederlandse
televisie heeft laten zien dat het aanbod aan op kinderen gerichte programma’s tussen
1989 en 1999 door de komst van commerciële zenders meer dan vertienvoudigd is
(Nikken 2002). Zond de publieke omroep in het jaar 1989 in totaal bijna 3 uur per dag
aan programma’s specifiek voor deze doelgroep uit, in 1999 verzorgden publieke en
commerciële zenders samen 31 uur kinderprogramma’s per dag. Ondanks een lichte
uitbreiding van zendtijd bij de publieke omroep daalde het aandeel van de op kinderen
gerichte programma’s in het totale programma-aanbod van 14% in 1991 naar 8% in
1999 van de totale ‘publieke’ zendtijd. Door de komst van het blok Z@ppelin op
Nederland 3 is die daling inmiddels gekeerd. In de eerste 9 maanden van 2002 lag
het aandeel op 13,5% (NOS-Kijk- en Luisteronderzoek, persoonlijke communicatie,
september 2002). Bij de commerciële zenders leidde de sterke uitbreiding van op 
kinderen gerichte zendtijd tot een relatieve stijging in de totale programmering van
13% naar 24%. In de aard van de programmering zijn duidelijke verschillen aanwijs-
baar. De publieke omroep produceert een groter aandeel van de programma’s zelf,
besteedt meer aandacht aan drama en non-fictie, waaronder informatieve en educatieve
programma’s, dan commerciële zenders. In 2000 zijn de programma’s voor deze
doelgroep geconcentreerd in het blok Z@ppelin op Nederland 3. Commerciële zenders
besteden weer een groter deel van hun zendtijd aan animaties en actie- en avonturen-
programma’s. Een verder verschil is dat het commerciële aanbod is gericht op één
doelgroep (6-12 jaar), terwijl de publieke omroep programma’s specifiek op kleuters,
kinderen van 6 tot 8 jaar en de wat oudere kinderen (9 tot 12) richt. Uit het kijkgedrag
is op te maken dat kinderen van 3-12 jaar het grootste deel van hun kijktijd aan kinder-
series (waaronder animatie- en actieprogramma’s) besteden. Relatief gezien echter 
– afgezet tegen het zendtijdaandeel – blijken informatieve en non-fictieprogramma’s
door kinderen beter bekeken te worden (Nikken 2002; NOS-Kijk- en Luisteronderzoek,
persoonlijke communicatie, september 2002).
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Om het televisiekijken te kunnen vergelijken met ander mediagebruik, is gebruik-
gemaakt van TBO-gegevens. Deze databron bevat informatie over de tijdsbesteding
van personen van 12 jaar en ouder. In de analyses die volgen, blijft de jongere groep
derhalve buiten beeld.3 In tabel 5.4 is het mediagebruik van 12-18-jarigen afgemeten
aan het percentage jongeren dat wekelijks ten minste een kwartier aan een medium
besteedt. Verschillen tussen jongeren zijn in kaart gebracht door deze tijdsbesteding
uit te splitsen naar drie kenmerken van de jongeren zelf en opnieuw naar het opleidings-
niveau van de ouders.

De tabel maakt duidelijk dat in de jaren negentig het aandeel jongeren dat wel eens
gedrukte media leest sterk is afgenomen. Dat geldt zowel voor het lezen van boeken
en kranten als voor tijdschriften die voor jongeren nog steeds de meest populaire 
lectuur vormen. Ook het luisteren naar radio en geluidsdragers (als hoofdactiviteit) is
in de jaren negentig minder populair geworden. Daar staat een sterke stijging tegenover
van het percentage jongeren dat minstens een keer per week de computer gebruikt:
van 24% in 1990 naar 67% in 2000. Dit betekent uiteraard ook dat eenderde van de
jongeren in de onderzoeksweek de computer niet heeft gebruikt. Aangezien vrijwel
iedere tiener wel eens televisie kijkt, is de ontwikkeling in de kijktijd niet goed weer
te geven aan de hand van een percentage kijkers. 

De geschetste ontwikkelingen in het mediagebruik doen zich voor onder jongens
en meisjes, onder 12-15-jarigen en 16-18-jarigen en onder vmbo-leerlingen en havo/vwo/
mbo-leerlingen, maar niet voor alle media in gelijke mate. Het lezen van boeken liep
sterker terug onder de 12-15-jarigen en onder vmbo-leerlingen dan onder 16-18-jarigen
respectievelijk havo/vwo/mbo-leerlingen. Het lezen van tijdschriften daalde sterker
onder vmbo-leerlingen dan onder havo/vwo/mbo-leerlingen. Het lezen van kranten
liep vooral onder jongens terug. Bij het computergebruik maakten de meisjes in de
tweede helft van de jaren negentig een inhaalslag op de jongens, die daarmee veel van
hun voorsprong moesten inleveren. Het internetgebruik geeft hetzelfde beeld. Meer
jongeren die een hogere opleiding volgen, gebruiken een computer dan jongeren die
vmbo volgen. Dat geldt in het bijzonder voor hun gebruik van het internet.

Bij het lezen van gedrukte media drukt het milieu van herkomst geen sterk stempel
op de leesactiviteit van de jongeren. Opvallend is het lage percentage jongeren met
hoogopgeleide ouders dat in de onderzoeksweek in 2000 in boeken las, hetgeen niet
consistent is met eerder onderzoek (zie Beentjes et al. 2001). De cijfers wijzen aller-
minst op een reproductie van literaire affiniteit in de sociaal hogere milieus. Verschillen
tussen jongeren zijn meer afhankelijk van persoonskenmerken, met name van sekse,
dan van het milieu van herkomst. 

De invloed van de ouders laat zich nog het sterkst gelden bij het computergebruik.
Het aantal internetgebruikers onder de jongeren neemt toe naarmate hun ouders hoger
zijn opgeleid. Opvallend genoeg is bij het computergebruik in het algemeen het
omgekeerde verband zichtbaar: naarmate ouders lager zijn opgeleid gebruiken hun
kinderen vaker de pc. Vermoedelijk komt dit door het off line spelen van computer-
spelletjes. Dit resultaat is niet in overeenstemming met eerder Nederlands onderzoek,
waarin het spelen van computerspelletjes meestal niet gerelateerd bleek aan de socio-
economische status van de ouders. Wel werd in een Vlaamse studie hetzelfde negatieve
verband gevonden (Muijs (1997), geciteerd in Beentjes et al. (2001: 89)).4
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Tabel 5.4 Deelname aan mediagebruik als hoofdactiviteit door jongeren van 12-18 jaar,
1990-2000 (in procenten)

boeken lezen kranten lezen tijdschriften lezen
1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000

allen 47 34 26 30 28 20 56 54 36

sekse
jongens 39 27 19 40 30 18 48 49 28
meisjes 55 43 35 19 27 22 64 61 46

leeftijd
12-15 jaar 54 37 27 25 20 16 56 54 35
16-18 jaar 40 30 25 35 39 26 56 54 38

opleidingsniveaua

vmbo 47 30 18 26 31 21 56 53 31
havo/vwo/mbo 47 36 30 32 29 19 57 57 40

opleiding oudersb

lo 35 14 38
vmbo 24 24 48
havo/vwo/mbo 35 18 19
hbo/wo 18 22 43

a Te weinig cases voor categorieën lager onderwijs en hbo/wo in deze leef tijdsgroep. 
b Hoogste van de behaalde opleidingsniveaus van vader en moeder; categorieën zijn indicaties in termen van 

huidige niveaus; in 1990 en 1995 niet gemeten. 

Bron: SCP (TBO’90-‘00)

vervolg tabel 5.4

tv/video kijken radio/audio luisteren computer gebruiken internet
1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 2000

allen 97 97 98 66 56 49 24 44 67 31

sekse
jongens 97 96 99 65 56 45 34 54 72 29
meisjes 98 98 97 66 55 53 16 31 62 35

leeftijd
12-15 jaar 97 98 97 68 56 47 28 53 73 27
16-18 jaar 97 95 99 63 55 50 22 32 59 38

opleidingsniveaua

vmbo 95 96 97 68 57 58 20 45 56 12
havo/vwo/mbo 99 97 98 64 53 48 29 43 74 43

opleiding oudersb

lo 100 45 74 25
vmbo 96 46 69 26
havo/vwo/mbo 100 57 67 34
hbo/wo 98 48 63 40

a Te weinig cases voor categorieën lager onderwijs en hbo/wo in deze leef tijdsgroep. 
b Hoogste van de behaalde opleidingsniveaus van vader en moeder; categorieën zijn indicaties in termen van

huidige niveaus; in 1990 en 1995 niet gemeten. 

Bron: SCP (TBO’90-‘00)
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Het aandeel jongeren dat wekelijks ten minste een kwartier aan een bepaald medium
besteedt, is een heldere, maar tamelijk grove indicator om veranderingen in media-
gebruik zichtbaar te maken. Bij een gelijkblijvende omvang van een groep media-
gebruikers kunnen zich immers grote veranderingen in het gebruik voordoen. In
tabel 5.4 is de ontwikkeling in het mediagebruik weergegeven in minuten per dag.
Op deze manier is zichtbaar dat zich binnen de constant gebleven groep televisie-
kijkende jongeren wel aanzienlijke verschuivingen hebben voorgedaan. Na een stijging
in de kijktijd in de eerste helft van de jaren negentig daalde de kijktijd fors in de tweede
helft. De tijd die aan het lezen van boeken werd besteed, halveerde in de eerste helft
tussen 1990 en 1995, om vervolgens te stabiliseren. Het lezen van kranten en tijd-
schriften daalde in mindere mate. Tegenover de daling van het gebruik van oude media
staat een stijging van de computertijd. Deze stijging komt vooral voor rekening van
de jongens. Hoewel het aantal meisjes dat de computer gebruikt in de buurt komt van
dat onder de jongens, zaten jongens in 2000 nog altijd drie keer zo lang achter de pc
als meisjes. Het lijkt voor de hand te liggen dat toenemende computertijd ten koste
zou gaan van televisiekijktijd. Ontegenzeggelijk is deze kijktijd in de tweede helft van
de jaren negentig sterk gedaald, maar wel sterker onder meisjes dan onder jongens.
De daling van een half uur per dag bij meisjes is ook veel groter dan de 6 minuten die
zij tussen 1995 en 2000 extra aan de computer zijn gaan besteden. Een vergelijkbare
ontwikkeling is zichtbaar als we de 12-15-jarigen vergelijken met de 16-18-jarigen.
Onder de eerste groep nam het computergebruik relatief sterk toe, maar de laatsten
verminderden hun televisiekijktijd juist meer. Van een eenduidig substitutiemechanisme
tussen computergebruik en televisiekijken kan dan ook geen sprake zijn (zie verder
bij de bespreking van tabel 5.6).

De leestijd van boeken is onder 12-15-jarigen dramatisch gedaald. Voor het lezen van
kranten en tijdschriften geldt dat in mindere mate (mede omdat hier al weinig tijd in
gestoken werd). Daar staat een stijging van de computertijd tegenover. Ongeveer
dezelfde ontwikkeling valt waar te nemen onder de vmbo-leerlingen, zij het dat hun
computertijd niet steeg. Uit tabel 5.5 komt ook naar voren dat het kijk- en leesgedrag
van jongeren niet samenhangt met het opleidingsniveau van hun ouders. Bij het
luisteren naar de radio en het computer- en internetgebruik zijn daarentegen wel
sterke verbanden met het milieu van herkomst zichtbaar. Voor radio en audio komt uit
eerder onderzoek geen consistent beeld naar voren; de bevindingen voor computer-
en internetgebruik zijn in overeenstemming met die uit eerdere studies (Beentjes et
al. 2001).

Opmerkelijk zijn verder de sekse- en leeftijdsverschillen bij computer- en internet-
gebruik. Jongens zitten gemiddeld drie keer zo lang off line achter de computer als
meisjes, maar de laatsten lopen voor bij het internetgebruik. Hetzelfde patroon, maar
minder uitgesproken, is bij de leeftijdsgroepen waar te nemen: 12-15-jarigen besteden
meer tijd off line achter de pc, maar wat minder on line. Bij het eigen opleidingsniveau
en dat van de ouders is dat anders: daar zijn het steeds de hogeropgeleiden die de pc
meer off line én meer on line gebruiken.
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Tabel 5.5 Tijdsbesteding aan media- en ict-gebruik als hoofdactiviteit door jongeren van
12-18 jaar, 1990-2000 (in minuten per dag)

boeken lezen kranten lezen tijdschriften lezen
1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000

allen 14 6 6 3 2 1 6 6 4

sekse
jongens 8 4 3 4 3 2 6 5 4
meisjes 19 9 9 2 2 1 6 8 5

leeftijd
12-15 jaar 18 6 4 2 1 1 6 7 5
16-18 jaar 9 6 9 5 4 2 7 5 3

opleidingsniveaua

vmbo 17 5 2 2 2 1 8 6 6
havo/vwo/mbo 11 6 8 3 3 1 6 6 4

opleiding oudersb

lo 6 1 6
vmbo 4 1 5
havo/vwo/mbo 7 2 2
hbo/wo 7 2 4

a Te weinig cases voor categorieën lager onderwijs en hbo/wo in deze leef tijdsgroep. 
b Hoogste van de behaalde opleidingsniveaus van vader en moeder; categorieën zijn indicaties in termen van 

huidige niveaus; in 1990 en 1995 niet gemeten. 

Bron: SCP (TBO’90-‘00)

vervolg tabel 5.5

tv/video kijken radio/audio luisteren computer gebruiken internet
1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 2000

allen 106 115 92 15 11 11 8 18 25 6

sekse
jongens 111 119 102 17 12 9 12 27 36 4
meisjes 101 110 80 12 8 13 3 6 12 7

leeftij
12-15 jaar 114 115 98 15 12 12 7 18 27 4
16-18 jaar 97 115 84 14 9 9 8 17 22 7

opleidingsniveaua

vmbo 117 116 109 14 11 10 7 16 16 4
havo/vwo/mbo 95 110 82 16 9 13 9 20 32 7

opleiding oudersb

lo 91 21 13 2
vmbo 91 15 23 3
havo/vwo/mbo 95 8 30 6
hbo/wo 90 4 30 10

a Te weinig cases voor categorieën lager onderwijs en hbo/wo in deze leef tijdsgroep. 
b Hoogste van de behaalde opleidingsniveaus van vader en moeder; categorieën zijn indicaties in termen van 

huidige niveaus; in 1990 en 1995 niet gemeten. 

Bron: SCP (TBO’90-‘00)
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Concurrentie tussen media om de vrije tijd van jongeren
Het totale mediagebruik van 12-18-jarigen bedroeg in 1990 17,8 uur per week, in 1995
steeg het naar 18,5 uur om in 2000 te dalen naar 17,1 uur. Dit patroon wordt veroor-
zaakt door de 16-18-jarigen, die in 1995 een sterke stijging van de televisiekijktijd lieten
zien waar de 12-15-jarigen op hetzelfde niveau bleven. Interessanter dan het totale
gebruik van alle media tezamen zijn de verschuivingen binnen dat gebruik. In de
periode 1995-2000 kwam immers het internet op als vorm van vrijetijdsbesteding in
het eigen huishouden en raakte ook de pc meer ingeburgerd. In het tijdsbestedings-
onderzoek kan per kwartier maar één activiteit als de hoofdactiviteit aangeduid worden.
Hoewel van jongeren vaak beweerd wordt dat zij bedreven zijn in het zogenoemde
multitasking, het naast elkaar uitvoeren van verschillende taken (bijvoorbeeld het combi-
neren van muziek luisteren, een chatsessie voeren en huiswerk maken), komen der-
gelijke activiteitencombinaties in het tijdsbestedingsonderzoek niet veel voor. Alleen
het luisteren naar radio of geluidsdragers laat zich blijkens dit onderzoek combineren
met lezen (gemiddeld 2 minuten per dag in 2000) en computer- en internetgebruik
(3,5 minuten). Televisiekijken, het lezen van gedrukte media en computeren/internetten
laten zich moeilijk combineren en concurreren derhalve met elkaar om de vrije tijd
van jongeren. In tabel 5.6 is gekeken naar de samenhangen in het mediagebruik als
hoofdactiviteiten. Een negatieve correlatie (veel tijd aan een medium gaat samen met
weinig tijd voor een ander medium) kan wijzen op concurrentie tussen die media. Het
is echter ook mogelijk dat het verband aan een derde factor toegeschreven kan worden.
Veel van de verbanden in tabel 5.6 zijn inderdaad negatief, maar ze zijn zelden significant.
Opmerkelijk genoeg bestaat er geen verband tussen computertijd en kijktijd. Alleen
als het internetten afzonderlijk wordt bekeken is er wel een verband: jongeren die
veel internetten, kijken minder naar televisie en video. Internet trekt ook in een ander
opzicht een scheidslijn tussen de jongeren. Internettende jongeren kijken niet alleen
minder televisie, maar lezen ook meer in gedrukte media. Gezien het licht negatieve
verband tussen internetgebruik en computertijd blijken het on line- en het off line
pc-gebruik niet in elkaars verlengde te liggen. In tabel 5.5 waren al sekse- en leeftijds-
specifieke voorkeuren voor off line dan wel on line gebruik zichtbaar. De significante
correlaties in tabel 5.6 worden maar iets kleiner, en blijven significant, wanneer
gecontroleerd wordt voor sekse, leeftijd, het eigen opleidingsniveau en dat van de
ouders, etniciteit en pc-bezit in het huishouden. Dit wijst erop dat de gevonden
patronen in het media- en ict-gebruik niet kunnen worden toegeschreven aan ver-
schillen in deze kenmerken.
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Tabel 5.6 Correlaties tussen televisie/video kijken, radio/audio luisteren, gedrukte 
media lezen, computeren en internetten, jongeren van 12-18 jaar, 2000 

televisie en video radio en audio gedrukte media computer

radio en audio -0,02
gedrukte media 0,02 -0,01
computer en internet -0,10 -0,14 0,08

computer -0,01 -0,12 -0,04
internet -0,24** -0,05 0,31*** -0,17 *

Signif icantie: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

Bron: SCP (TBO’00)

Gezien het negatieve verband tussen internetten en televisiekijken, en het positieve
tussen internetten en lezen van gedrukte media, zou men een negatief verband kunnen
verwachten tussen lezen en televisiekijken. Dit verband blijkt er niet te zijn, hetgeen
vraagt om een nadere exploratie. De verklaring schuilt in uiteenlopende gebruiks-
patronen bij internetters en niet-internetters. Internetters lezen meer in gedrukte media
en kijken minder televisie dan niet-internetters. Op grond hiervan zou men een negatief
verband tussen lezen en kijken verwachten. Maar deze verwachting komt niet uit
doordat binnen de (grotere) groep niet-internetters zij die lezen én kijken meer tijd
voor de buis doorbrengen dan zij die niet lezen. Van onderlinge concurrentie tussen
kijken en lezen is bij deze groep dus geen sprake. 

Computervaardigheden
Bijna alle jongeren hebben thuis de beschikking over een computer, maar nog lang niet
alle jongeren hebben daar ook toegang tot internet. Evenmin kunnen alle jongeren
die toegang hebben even goed met de beschikbare mogelijkheden overweg. Dit hangt
vooral af van hun digitale vaardigheden. Hoe goed jongeren met nieuwe technologie
om kunnen gaan, bepaalt in eerste instantie mede hun voorkeuren voor een bepaald
mediagebruik en dus hun vrijetijdsbesteding. In tweede instantie beïnvloedt het ook
de manier waarop zij met hun sociale omgeving communiceren en hoe zij op school
onderwijstaken kunnen aanpakken en daarmee mogelijk ook hun schoolprestaties
verbeteren. Digitale vaardigheden kunnen in de informatiesamenleving dus van belang
zijn voor de ontwikkeling van jongeren. Over het algemeen schatten leerlingen uit het
voortgezet onderwijs zichzelf als behoorlijk vaardig in. Hun digitale vaardigheden zijn
in de afgelopen jaren toegenomen. Dat geldt het sterkst voor internetvaardigheden
(inclusief e-mail), maar ook de omgang met een tekstverwerker of een tekenprogramma
is naar hun eigen inschatting in 2001 beter dan in de jaren ervoor (De Haan en
Huysmans 2002). Hoewel verschillen in digitale vaardigheden tussen leerlingen niet
bijzonder groot zijn, zijn deze wel aanwezig. Daarbij dient opgemerkt te worden dat
het om zelfrapportage van leerlingen gaat. Niet uitgesloten is dat een andere manier
van meten, zoals het afnemen van computertesten, grotere ongelijkheden aan het
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licht kan brengen. Over het algemeen zeggen leerlingen uit de hogere schooltypen
vaardiger te zijn dan die uit de lagere schooltypen, en zien jongens en autochtonen
zichzelf als vaardiger dan meisjes respectievelijk allochtonen (zie tabel 5.7). Bij de
etnische groepen is de achterstand van Marokkanen en Turken ten opzichte van de
autochtonen het grootst, al gaat het om een beperkte achterstand. Ook de thuissituatie
is duidelijk zichtbaar bij de verschillen in digitale vaardigheden. Jongeren van hoog-
opgeleide ouders geven aan vaardiger te zijn dan jongeren met laagopgeleide ouders.

Tabel 5.7 Pc-vaardigheid van jongeren van 15-18 jaar in het voortgezet onderwijs, 2001

pc-vaardigheida

(0 = laag, 5 = hoog)

allen 3,7

sekse
jongens 4,1
meisjes 3,3

leeftijd
15 jaar 3,8
16 jaar 3,6
17 jaar 3,7
18 jaar 3,9

opleidingsniveau
vmbo 3,3
havo 3,6
vwo 4,0

opleiding oudersb

lo 2,9
vmbo 3,5
havo/vwo/mbo 3,7
hbo/wo 3,9

etniciteit
autochtoon 3,7
westers allochtoon 3,8
niet-westers allochtoon 3,3

a Mokkenschaal, homogeniteitscoëf f iciënt H = 0,50, betrouwbaarheidscoëf ficiënt rho = 0,68. 
b Hoogste van de behaalde opleidingsniveaus van vader en moeder; categorieën zijn indicaties in termen van 

huidige niveaus.

Bron: SCP (ICTS’01)

Met het voorgaande zijn de meest in het oog springende ontwikkelingen in media- en
ict-bezit, -gebruiken -vaardigheden van jongeren geschetst. Kinderen met laagopgeleide
ouders blijken in hun huishouden een achterstand te hebben in pc-bezit en wat betreft
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toegang tot een dagblad. Vrijwel alle jongeren kijken televisie, terwijl het lezen van
gedrukte media en het luisteren naar radio en audio teruglopen en het computer- en
internetgebruik sterk toeneemt. Uitgedrukt in bestede tijd lijkt de televisie in deze
leeftijdsgroep concurrentie te ondervinden van het internet. Opmerkelijk is het dat meer
internetten samengaat met meer lezen, en dat lezen (vermoedelijk vanwege de geringe
hoeveelheden tijd die jongeren er anno 2000 nog aan besteden) geen concurrentie
ondervindt van televisiekijken. De sociaal-economische status van het huishouden
waarbinnen jongeren opgroeien, uitgedrukt in het behaalde opleidingsniveau van de
ouders, blijkt samen te gaan met verschillen in radio en audio luisteren, computeren
en internetten. Voor televisie en gedrukte media worden geen consistente verschillen
tussen statusgroepen gevonden. De vraag die zich nu aandient, luidt welke conse-
quenties deze mediagebruikspatronen zouden kunnen hebben voor de ontwikkeling
van jongeren. In de volgende paragraaf wordt ter beantwoording het media- en ict-
gebruik in verband gebracht met indicatoren voor de cognitieve, emotionele en sociale
ontwikkeling.

5.4 Samenhang media- en ict-gebruik en ontwikkelingsstaat van jongeren

Media leggen beslag op een groot deel van de vrije tijd van jongeren. Wat de media aan
te bieden hebben, is niet alleen een bron van lering en vermaak voor de jongeren zelf,
maar zoals in de inleiding al beschreven in sommige gevallen ook een bron van zorg
voor de opvoeders. Media kunnen door concurrentie om schaarse tijd of door directe
invloed van media-inhoud zelf invloed uitoefenen op de ontwikkeling van jongeren.
Ze kunnen jongeren inspireren tot door opvoeders zowel gewenste als ongewenste
activiteiten. Een belangrijk deel van het jeugdbeleid ten aanzien van media is dan ook
gericht op het verminderen van mogelijk schadelijke invloeden, in het besef dat via
media ook hoogwaardige informatie wordt overgedragen en dat het jongeren kan
ondersteunen bij hun algemene ontwikkeling. 

Om de relatie tussen vrijetijdsbesteding en de ontwikkeling van de jeugd te duiden,
is in dit rapport de term ‘ontwikkelingsstaat’ geïntroduceerd. Daarbij zijn diverse
ontwikkelingsterreinen onderscheiden: de cognitieve, emotionele, sociale en fysieke
ontwikkeling. Op al deze terreinen kunnen de media een positieve en negatieve invloed
uitoefenen, zij het niet altijd op lange termijn (zie Potter 2001: 262-264). Bij de cogni-
tieve ontwikkelingsstaat gaat het om het verwerven van kennis en de vaardigheden om
verbanden te leggen. Deze komt vooral tot uitdrukking bij de prestaties op schooltaken
(schoolresultaten – zelfrapportage – of scores op taal en rekentoetsen). Afhankelijk
van welke media-inhouden worden gebruikt, kan mediagebruik kan aan deze kennis
en vaardigheden bijdragen of niet. De emotionele ontwikkelingsstaat betreft het psychisch
welbevinden en emotionele problemen. Hierbij gaat het om zaken als een negatief
zelfbeeld, faalangst en gevoelens van eenzaamheid en somberheid. Bij de sociale ont-
wikkelingsstaat ligt het accent op delinquent gedrag (vechten, stelen en vernielingen
plegen) en op de kwaliteit van het sociale netwerk (waarbij hier de relatie met de ouders
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en met leeftijdgenoten centraal staat zoals die door de jeugd wordt ervaren). Jongeren
praten regelmatig met hun ouders, meestal hun moeder, over hun mediagebruik, maar
bij de interactieve media gebeurt dit vaker met de vader (Beentjes et al. 1999). De fysieke
ontwikkelingsstaat heeft tenslotte betrekking op de lichamelijke gezondheid van jongeren:
hun inschatting van de eigen gezondheid en hun gezondheidsschadende gedragingen
(roken en drinken alsmede drugsgebruik). In het nuvolgende ligt de nadruk op de
relatie tussen mediagebruik en de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling.
Mediagebruik kan wel fysieke effecten hebben (bijvoorbeeld verhoging of verlaging
van de hartslag), maar deze hebben geen betrekking op de langere termijn. Het lijkt
niet aannemelijk dat de lichamelijke ontwikkeling als geheel verband houdt met
media- en ict-gebruik. Een negatief verband tussen televisiekijken en de lichamelijke
gesteldheid zou weliswaar kunnen voorkomen, maar zou dan waarschijnlijk veroor-
zaakt worden door het niet vertonen van gezondheidsbevorderend gedrag (sporten).
Bij alcohol- en tabakconsumptie alsmede drugsgebruik is een relatie met mediagebruik
niet ondenkbaar. Deze gezondheidsschadende gedragingen komen aan de orde indien
de resultaten daartoe aanleiding geven.

Vooraf zij opgemerkt dat de hier te rapporteren analyses een algemeen karakter
hebben. In het Scholierenonderzoek is alleen gevraagd naar tijdsbesteding aan lezen,
televisiekijken en computeren. Deze activiteiten zijn niet nader gespecificeerd naar
soorten inhouden waarnaar de belangstelling uitgaat. Het spreekt vanzelf dat er ver-
schillende verbanden kunnen bestaan tussen de ontwikkelingsstaat enerzijds en het
kijken naar actiefilms en het spelen van gewelddadige computerspelen, respectievelijk
het kijken naar educatieve programma’s en het deelnemen aan discussiegroepen
anderzijds. Vandaar dat ook een nadere theoretische duiding van mogelijke verbanden
van media- en ict-gebruik met elk van de onderscheiden ontwikkelingsterreinen hier
weinig zinvol is. De analyses bieden alleen zicht op de optelsom van positieve en
negatieve verbanden. Als zodanig werpen ze licht op voor het beleid relevante samen-
hangen.

Voor ieder van de onderscheiden ontwikkelingsdimensies geldt verder dat op basis
van de beschikbare gegevens de richting van de invloed niet kan worden vastgesteld.
Er kan bijvoorbeeld geen uitsluitsel gegeven worden over de vraag of slechte school-
prestaties het gevolg zijn van veel televisiekijken of dat demotivatie in verband met
slechte rapporten leidt tot een omvangrijk kijkgedrag. Wel is bekend dat vaak zowel
het mediagedrag als de ontwikkeling beïnvloed wordt door andere kenmerken van de
jongeren of van de omgeving. Om deze reden is in de analyse ook gecorrigeerd voor een
aantal van deze kenmerken die het verband zouden kunnen doorkruisen. In tabel 5.8
zijn zowel de ongecontroleerde als de gecontroleerde samenhangen tussen media-
gebruik en verschillende ontwikkelingsvormen weergegeven. Bij het mediagebruik
gaat het om de tijdsbesteding, niet om het soort programma’s dat jongeren kijken of
beluisteren of het soort lectuur dat zij tot zich nemen. Naast media- en ict-gebruik is
ook het telefoneren onderzocht. Dit maakt het mogelijk om het eenzijdig receptieve
communicatiegedrag (lezen en televisiekijken) en het meer interactieve computeren
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af te kunnen zetten tegen interactiviteit. Eind 2001 beschikte 95% van de 12-18-jarigen
over een mobiele telefoon (cbs/scp 2001). Helaas is het niet mogelijk om op basis
van de beschikbare gegevens een onderscheid te maken tussen mobiel en vast bellen.

Tabel 5.8 Samenhang tussen media- en ict-gebruik en cognitieve, emotionele en sociale

ontwikkeling, 12-18 jaar, 2001 (correlaties) 

lezen tv-kijken
ongecontroleerd gecontroleerdb ongecontroleerd gecontroleerdb

schoolprestatiesa 0,04 0,04 –0,01 0,00

emotionele problemen 0,04 0,03 0,07 0,05

relatie met ouders 0,09 0,08 –0,05 –0,03
relatie met leeftijdgenoten –0,01 –0,04 –0,03 0,00
delinquent gedrag –0,11 –0,08 0,07 0,05

a Hoeveel voldoendes voor drie vakken (Nederlands, Engels en wiskunde) men in het algemeen haalt. 
b Par tiële correlaties waarbij is gecontroleerd voor verschillen in sekse, leef tijd, gezinssamenstelling 

(tweeoudergezin versus overige gezinsvormen), schoolniveau en autochtoon/allochtoon.
Vetgedrukte correlaties zijn signif icant (p < 0,001). 

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)

Tabel 5.8 (vervolg) Samenhang tussen media- en ict-gebruik en cognitieve, emotionele 
en sociale ontwikkeling, 12-18 jaar, 2001 (correlaties) 

computeren bellen
ongecontroleerd gecontroleerdb ongecontroleerd gecontroleerdb

schoolprestatiesa –0,02 –0,02 –0,09 –0,07

emotionele problemen –0,01 0,02 0,08 0,03

relatie met ouders –0,04 –0,04 –0,15 –0,12
relatie met leeftijdgenoten –0,06 0,00 0,11 0,08
delinquent gedrag 0,07 0,02 0,12 0,15

a Hoeveel voldoendes voor drie vakken (Nederlands, Engels en wiskunde) men in het algemeen haalt. 
b Par tiële correlaties waarbij is gecontroleerd voor verschillen in sekse, leef tijd, gezinssamenstelling 

(tweeoudergezin versus overige gezinsvormen), schoolniveau en autochtoon/allochtoon.
Vetgedrukte correlaties zijn signif icant (p < 0,001). 

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)

Als er al een verband bestaat tussen tijdsbesteding aan media en ict en de ontwikkelings-
staat, is dit verband in het Scholierenonderzoek gering. Lang niet alle correlaties in
tabel 5.8 zijn statistisch significant en als zij dit wel zijn, is de samenhang zwak. Voor
een klein deel zijn de verbanden ook nog toe te schrijven aan de achtergrondkenmerken
sekse, leeftijd, gezinssamenstelling, schoolniveau en etniciteit.5 Ook na controle
voor deze kenmerken blijkt lezen licht samen te hangen met schoolprestaties, de
relatie met ouders en leeftijdgenoten, en delinquent gedrag. Jongeren die relatief veel
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tijd aan lezen besteden, hebben over het algemeen iets betere schoolprestaties, een
betere verstandhouding met hun ouders maar een minder goede met leeftijdgenoten,
en minder problemen door vechtpartijen, diefstal en vernielingen. Ook roken en
drinken zij minder (correlatie -0,12, na controle -0,11) en is hun druggebruik geringer
(-0,07, na controle -0,05).

Televisiekijken hangt zeer zwak samen met probleemgedrag. Als jongeren meer
kijken, zijn zowel hun internaliserende als hun externaliserende problemen iets groter.
Onder de veelkijkers komen niet alleen diefstal, vernieling en vechtpartijen iets vaker
voor, zij hebben tevens een ietwat negatiever zelfbeeld, meer faalangst en vaker nacht-
merries. Recent Amerikaans onderzoek laat zien dat de samenhang tussen televisie-
kijken en agressief gedrag tegenover anderen – hier onderdeel van delinquent gedrag –
als een causaal effect van het kijken op het gedrag kan worden geïnterpreteerd
(Johnson et al. 2002). De samenhangen zijn hier evenals bij het lezen dermate laag
dat er nauwelijks betekenis aan toegekend kan worden. Hoewel onderzoek van
Beentjes et al. (1999) uitwijst dat binnen het mediagebruik de televisie het vaakst leidt
tot conflicten tussen ouders en kinderen, valt op basis van de NSO-gegevens geen
significant verband tussen kijktijd en de relatie met de ouders waar te nemen. Evenmin
is er een verband tussen televisiekijken en schoolprestaties. Hoewel eerder onderzoek
heeft uitgewezen dat televisiekijken een negatief effect kan hebben op leesvaardigheid
en vervolgens op schoolprestaties, waren de onderzoeksresultaten op dit gebied niet
eensluidend (Van der Voort en Beentjes 1997). Jongeren die meer televisiekijken, roken
en drinken wat meer (correlatie 0,04, na controle 0,07), maar ook deze geringe
samenhang stemt niet tot zorg.

Het spelen van computerspelletjes is voor veel ouders een bron van zorg en in
onderlinge gesprekken aanleiding tot conflicten. Maar deze conflicten leiden kennelijk
niet tot een verstoorde relatie tussen ouders en kind. Het computeren hangt positief
samen met delinquent gedrag, maar deze samenhang verdwijnt na controle voor
achtergrondkenmerken. In overeenstemming met eerder onderzoek (Van Schie et al.
1996) blijken computeraars na controle op de invloed van achtergrondkenmerken geen
sociaal geïsoleerde ‘nerds’, hetgeen ook blijkt uit de afwezigheid van een verband met
emotionele problemen. Computeraars blijken na controle wat vaker alcohol en tabak te
consumeren en wat minder vaak drugs te gebruiken (partiële correlaties respectievelijk
0,05 en -0,04).

De tijd die wordt besteed aan telefoneren hangt samen met alle vormen van ontwik-
keling met uitzondering van emotionele problemen. Er is een negatief verband met de
relatie met ouders, dat wil zeggen dat jongeren die veel bellen minder goed met hun
ouders overweg kunnen dan hun leeftijdgenoten die minder bellen. Het ligt voor de
hand te veronderstellen dat de beltijd vooral besteed wordt aan vrienden en vriendinnen.
Wat hierop wijst, is de positieve relatie tussen beltijd en contact met leeftijdgenoten.
De gegevens kunnen er echter geen uitsluitsel over geven. Dat het hier ook om het
contact met ‘slechte’ vrienden zou kunnen gaan, wordt gesuggereerd door de positieve
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samenhang tussen beltijd en delinquent gedrag. Opnieuw is er sprake van een lichte
samenhang. Veel bellen hangt negatief samen met schoolprestaties. Verder is er ook
na controle voor achtergrondkenmerken een significante correlatie met alcohol- en
tabakconsumptie (0,20) en met druggebruik (0,07). Samenvattend kan gesteld worden
dat telefoneren onderdeel is van een patroon dat niet ongewoon is voor jongeren in de
puberteit: zich afzetten tegen de ouders en het zich richten op vrienden buitenshuis.
Veel bellen gaat samen met wat slechtere schoolresultaten en meer problemen.

Kan uit deze resultaten nu worden geconcludeerd dat het voor de ontwikkeling van
jongeren niet uitmaakt hoeveel zij televisiekijken, computeren en lezen? Uit de analyses
op gegevens uit het scholierenonderzoek komen maar kleine samenhangen naar voren
tussen media- en ict-gebruik en de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling.
De interpretatie van deze bevinding is echter niet eenvoudig. Het ontbreken van een
samenhang kan namelijk ook betekenen dat positieve en negatieve effecten elkaar
opheffen. Er kunnen dus ontwikkelingsbevorderende en -schadende effecten achter
schuilgaan die elkaar tegenwerken. Aangezien het mediagebruik tamelijk onspecifiek
is gemeten – in termen van tijdsbesteding en niet in termen van aan wat voor soort
inhouden jongeren zich blootstellen – blijft het mogelijk dat van specifieke soorten
media-inhouden wel schadelijke effecten uitgaan (zie Vergeer 2000: 44, 137). De
tijdsbestedingsmaten die hier zijn gebruikt, laten niet zien in hoeverre men binnen
het tijdbudget eenzijdig voor dergelijke inhouden kiest of juist niet. Overeenkomstig,
vooral Amerikaans, onderzoek naar de relatie tussen het kijken naar tv-programma’s
met geweld en agressief gedrag onder jongeren heeft hogere correlaties laten zien
(gemiddeld rond 0,18; Anderson en Bushman 2002).6

Hoewel dus niet kan worden uitgesloten dat mediagebruik inderdaad van negatieve
invloed is op aspecten van de ontwikkelingsstaat, is daarmee niet gezegd dat minder
mediagebruik daarom altijd beter is. Wanneer de televisie uitgaat, moet de vrije tijd
met andere bezigheden worden gevuld. Nadere analyses wijzen uit dat de tijdsbesteding
aan uitgaan veel sterker samenhangt met het vertonen van delinquent gedrag, alcohol-,
tabak- en drugconsumptie dan hetzij televisiekijken, hetzij computeren (vgl. hoofd-
stuk 4). Het is daarom aan te raden relativeringen als deze in het achterhoofd te houden
bij de beoordeling van het mediagebruik.

5.5 Aangrijpingspunten voor media- en ict-beleid gericht op jongeren

Evenals jongeren in andere Europese landen verkiezen Nederlandse jongeren binnen
het media-aanbod de televisie het vaakst voor vertier, informatie of het verdrijven van
verveling. Meer dan bij andere media worden programma’s ook nog eens met vrienden
en familie besproken (vgl. Livingstone en Bovill 2001). De kijktijd illustreert de domi-
nantie van de televisie. De Nederlandse jeugd kijkt volgens het tijdsbestedingsonderzoek
per dag ongeveer 1,5 uur aandachtig televisie en ondanks een snelle opkomst van de
computertijd is deze kijktijd nog altijd groter dan het gebruik van de andere media
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tezamen. De opkomst van het computergebruik gaat samen met dalende kijktijd, maar
ook met een vermindering van de leestijd. Vooral de tijd besteed aan het lezen van
boeken daalde sterk. Deze daling van de leestijd kan opgevat worden als een hernieuwde
aansporing voor het leesbevorderingsbeleid. Aan het lezen van gedrukte media (vooral
boeken) worden tegenwoordig overwegend positieve gevolgen voor de jeugd toege-
schreven. De gegevens in dit hoofdstuk wijzen ook in die richting. Veel lezen gaat vaak
samen met een goede verstandhouding met ouders en met weinig problemen in het
maatschappelijk verkeer.

De televisie is regelmatig aangeklaagd als culturele vervuiler (Postman 1986; Bourdieu
1998). Het medium zou onder meer passiviteit in de hand werken en een negatieve
invloed op de ontwikkeling van de jeugd hebben. Voor wie er een cultuurpessimistische
visie op televisie op nahoudt, zal de dalende kijktijd onder jongeren goed nieuws zijn.
Tussen 1995 en 2000 daalde de kijktijd met gemiddeld bijna een half uur per dag. Toch
is er in de resterende kijktijd nog voldoende te zien aan ‘content’ die het zelf- en wereld-
beeld van jongeren negatief kan beïnvloeden. De kans dat hier succesvol preventiebeleid
ontwikkeld kan worden dat jongeren voor misstappen moet behoeden, lijkt niet erg
groot. Het appèl aan het verantwoordelijkheidsgevoel van programmamakers kan
geen kwaad en het stimuleren van het produceren en bekijken van hoogwaardige
programma’s evenmin. Ook ouders kunnen natuurlijk het kijkgedrag van hun kinderen
in tijd beperken en naar inhoud selecteren. Ouders zijn echter via overheidsbeleid
moeilijk te beïnvloeden. Daar komt nog bij dat mensen en zeker jongeren zich ver-
worven keuzevrijheden, ook binnen het media-aanbod, moeilijk laten ontnemen.
Bovendien moet gewaakt worden tegen een te eenzijdig negatieve kijk op media-invloed.
Een terugblik laat zien dat nieuwe media in eerste instantie bezorgdheid opwekken,
maar later vaak een positieve herwaardering ondervinden. Zo zijn stripboeken aan-
vankelijk evenzeer gebrandmerkt als ondergravers van het leesvermogen maar lijken
ze heden ten dage geaccepteerd als uitingen van populaire jongerencultuur. 

Waar de appreciatie van het lezen in het publieke debat overwegend positief is en die
van het televisiekijken overwegend negatief, kenmerkt de waardering voor de computer
zich nog door ambivalentie. Aan de ene kant worden er veel gewelddadige spelletjes
op gespeeld en biedt internet toegang tot pornografisch materiaal en extremistische
politieke propaganda. Aan de andere kant zijn er veel goede educatieve cd-roms in
omloop, kan via internet ook veel waardevolle informatie gevonden worden en kunnen
digitale media leerprocessen ondersteunen en veraangenamen. Vooral degenen die
de positieve mogelijkheden van de nieuwe media propageerden, hebben zich bezorgd
uitgelaten over het bestaan van een digitale kloof. De scheiding tussen bezitters en
niet-bezitters van een pc en een internetaansluiting zou in het nadeel van de laatst-
genoemden zijn. Nu de verspreiding van de computer in Nederlandse huishoudens
zover is gevorderd dat negen van de tien jongeren thuis de beschikking heeft over een
computer, valt veel van de bezorgdheid over deze materiële ongelijkheid weg. De angst
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voor duurzame verschillen tussen verschillende statusgroepen is niet bewaarheid.
Aangenomen mag worden dat marktwerking ervoor zal zorgen dat binnenkort alle
jongeren thuis de beschikking over een internetcomputer hebben. Beleid gericht op
het stimuleren van dit thuisbezit ligt dan ook niet voor de hand.

Duurzame ongelijkheid is mogelijk wel het gevolg van verschillen in digitale vaardig-
heden tussen jongeren. Die verschillen zijn overigens niet bijzonder groot, zoals
tabel 5.6 liet zien. Jongens geven aan wat vaardiger te zijn in het omgaan met de pc
dan meisjes. Voor deze ‘seksekloof ’ is een aantal oplossingen aangedragen.7 In de
eerste plaats is geopperd dat meer meisjes een computer zouden moeten krijgen.
Maar tegenwoordig hebben zij vrijwel allemaal de beschikking over een pc. De grotere
sekseverschillen in het gebruik kunnen dus niet aan verschillen in materiële omstandig-
heden worden toegeschreven. Een tweede suggestie, namelijk het verbeteren van
content gericht op meisjes, zou een mogelijkheid kunnen bieden. Onderzoek naar
sturing op content is nog schaars en de vraag naar de effectiviteit is op dit moment
dan ook niet te beantwoorden. In de derde plaats is in het onderwijs in de kabinets-
periode 1998-2002 veel nadruk gelegd op het bijbrengen van digitale vaardigheden
(OCenW 1999b). Maar deze vaardigheden doen jongeren vooral thuis op en de school
slaagt er niet in om compensatie te bieden voor groepen met een achterstand, waar-
onder de meisjes (De Haan en Huysmans 2002). In het ict-onderwijsbeleid is de aan-
dacht verlegd van het zogenoemde learning to use naar using to learn. Niet langer is het
aanleren van digitale vaardigheden een doel op zich. In lijn hiermee werd ook het
aparte vak informatiekunde weer afgeschaft. De didactische nadruk bij computer-
gebruik komt nu meer te liggen op het ondersteunen en verbeteren van bestaande leer-
processen, maar onduidelijk is nog hoe dit precies dient te geschieden (OCenW 2002).

Met deze aangrijpingspunten voor beleid wordt aangesloten bij de aan het begin van
dit hoofdstuk geschetste beleidslijnen gericht op bescherming en stimulering. Deze
zijn verbonden met de afzonderlijke media (al lijkt er met de komst van het nicam
een begin te zijn gemaakt met een meer geïntegreerde aanpak). Wanneer men zich
losmaakt van de oriëntatie op gedrukte en audiovisuele media alsmede ict, en ze in
onderling verband beschouwt, komen meer algemene vragen op de voorgrond te
staan die het beleid zich kan stellen. Bijvoorbeeld: hoe kan de oriëntatie ten aanzien
van oude en nieuwe media worden beïnvloed, oftewel hoe kan het waardevolle van
het oude bewaard blijven zonder het vernieuwende van het nieuwe tekort te doen? Wat
kan er door de overheid worden gedaan om jongeren te leren hoe en waar waardevolle
informatie te zoeken, selecteren en beoordelen? 

De mogelijkheden van beleidsbeïnvloeding zijn evenwel gering, door het gegeven
dat mediagebruik voor een groot deel in de vrije tijd en binnen de eigen vier muren
plaatsvindt én vanwege het in toenemende mate globale karakter van informatie-
stromen. Mediagebruik is weliswaar een gezinsaangelegenheid, maar ouders hebben
in afnemende mate invloed op het mediagebruik van hun kinderen. Jongeren hebben
steeds vaker de beschikking over eigen apparatuur in hun kamer. Deze ‘mediatisering’
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van de jongerenkamers heeft belangrijke gevolgen voor de sociale contacten. In de
eerste plaats ging gestegen mediagebruik gepaard met verminderde sociale contacten
met huisgenoten. De komst van nieuwe communicatiemiddelen (eigen telefoon, gsm
met sms, e-mail, chat) maakte het mogelijk om juist meer (digitaal) contact met leeftijd-
genoten te onderhouden en ook op een andere wijze (anonieme bijdragen in chatrooms).
Jongeren kunnen zich in hun media- en ict-gebruik steeds meer onttrekken aan
ouderlijke controle (De Haan en Van den Broek 2000). Bovendien weten kinderen vaak
meer over de nieuwe media dan hun ouders (Tapscott 1998). Grotere zelfstandigheid
van jongeren en veranderingen in het media-aanbod maken sturing door de ouders
moeilijker. Het ligt voor het beleid dan ook niet voor de hand zich op de ouders te
richten om via hen de kinderen tot kritischer mediagebruikers te maken.

De aanwezigheid van internationale televisie(muziek)zenders, een globaal opererende
Amerikaanse filmindustrie en ‘communities’ op het internet versterkt een globaal
georiënteerde jeugdcultuur, die naast nationale contexten en klassenstructuren komt
te staan en er gedeeltelijk mee verweven raakt (zie Ang 1996). Uit verschillende globale
media en netwerken kunnen jongeren putten uit sjablonen van modieus gedrag uit de
sport, muziek, film en de game-cultuur (Livingstone en Bovill 2001). Met de toegang
tot media-infrastructuur ligt deze aantrekkelijke wereld open voor de jeugd. Het is
vrijwel onmogelijk jongeren toegang te ontzeggen tot potentieel schadelijke inhouden
onder het vrijlaten van de mogelijk ontwikkelingsbevorderende content, al zijn er wel
pogingen in die richting gedaan (V-chips in televisies, Net-Nanny’s). Het beleid zal
moeten insteken op de zelfredzaamheid van jongeren en kan ze daartoe eventueel
verder uitrusten middels media-educatie op scholen. Waar het ondoenlijk is volwas-
senen continu over de schouder van jeugdigen mee te laten kijken, is het zeer wel
mogelijk de ontwikkeling van de benodigde mentale structuren te begeleiden. Jongeren
kunnen bewustzijn over de werking van mediaboodschappen aankweken door het
zichzelf stellen van de juiste vragen (welke verschillende effecten zouden de media op
mij kunnen hebben? wat voor belang hebben tv-zenders bij mijn kijkgedrag? word ik
ongevoeliger voor geweld door het schieten op poppetjes op een beeldscherm? enz.).
Het vergroten van dit bewustzijn leidt tot een grotere controle op mogelijke effecten,
en een grotere controle weer tot een groter bewustzijn (zie Potter 2001: 361ff.). Het
leren stellen van de juiste vragen is bij uitstek een taak voor het onderwijs. Daarbij ligt
een aanpak voor de hand waarin het lezen, kijken, luisteren en internetten worden
geïntegreerd. De mediawereld van de toekomst is immers een multimediale wereld
waarin boodschappen in toenemende mate de verschillende zintuigen, mentale
structuren en bijbehorende vaardigheden tegelijkertijd aanspreken.
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Noten

1 De auteurs zijn Nezha Bouanani en Jan van Dijk (beiden ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer), Hans Beentjes (Katholieke Universiteit
Nijmegen) en Marjan den Ouden (NOS-Kijk- en Luisteronderzoek, Hilversum)
zeer erkentelijk voor hun commentaar bij en aanvullingen op een eerdere versie
van deze tekst.

2 ‘Laptop is hoop in bange dagen voor pc-fabrikanten’, AutomatiseringGids, 5 juli 2002.
3 Inmiddels participeert het scp in een onderzoek waarin ook het media- en ict-

gebruik van de jongere groep (tot 12 jaar) wordt geregistreerd.
4 Nagegaan is nog of multivariate analyses (logistische regressie) met sekse, leef-

tijd, het eigen opleidingsniveau en dat van de ouders tot een andere conclusie
aanleiding gaven. Dit bleek niet het geval: na controle voor sekse, leeftijd en
opleidingsniveau van de jeugdigen blijkt het opleidingsniveau van de ouders in
geen van de gevallen significant bij te dragen aan de voorspelling van het al dan
niet deelnemen aan de activiteit. Meisjes lezen ook na controle voor de overige
genoemde kenmerken vaker dan jongens. Bij pc-gebruik blijft de jongste groep
na controle actiever, terwijl bij het internetgebruik de jongeren op hogere school-
typen actiever blijven. Overigens moet erop gewezen worden dat deze uitkomst
gezien het geringe aantal respondenten waarop zij is gebaseerd, met enige
voorzichtigheid moet worden gehanteerd.

5 Naast deze kenmerken zijn het opleidingsniveau van de ouders en de mate van
stedelijkheid van de woonomgeving in hier niet gepresenteerde analyses 
opgenomen. Door ontbrekende waarden op deze variabelen daalde het aantal
respondenten waarover uitspraken konden worden gedaan sterk. Ook deze analyses
lieten echter zien dat de (toch al zwakke) verbanden niet noemenswaardig
zwakker worden na controle voor achtergrondkenmerken. 

6 Men moet anderzijds ook weer waken voor het te snel van toepassing verklaren
van Amerikaanse bevindingen op de Nederlandse situatie. 

7 Mogelijk samenhangend met de achterstand in vaardigheden is het lagere gebruik
van meisjes. De vraag lijkt hier gerechtvaardigd of de affiniteit van jongens niet
gehoorzaamt aan de wet van de remmende voorsprong. Jongens verdoen meer
tijd met doelloos surfen, terwijl meisjes naar verhouding meer doelgericht met
het medium omgaan (De Haan en Huysmans 2002: 71). 
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6 Politieke en maatschappelijke participatie

Elke Zeijl 

6.1 Inleiding

Begin jaren negentig werd actieve betrokkenheid van de jeugd bij de maatschappij,
oftewel jeugdparticipatie, speerpunt van het algemene jeugdbeleid. Jeugd – “alle jeugd,
niet alleen de meest luidruchtigste of de zieligste” (Raad voor het jeugdbeleid 1996:
10) – moet de kans krijgen mee te doen aan en invloed uit te oefenen op verschillende
maatschappelijke situaties. Twee vormen van betrokkenheid staan centraal: betrokken-
heid bij politieke organisaties en initiatieven, zoals jeugdraden en jeugdpanels, en
(actieve) betrokkenheid bij voorzieningen in de directe omgeving van kinderen en
jongeren. Met betrekking tot de vrije tijd gaat het om voorzieningen als sportvereni-
gingen en jeugdorganisaties en om vrijwilligerswerk binnen georganiseerde verbanden.
Het is echter de vraag of het lukt jongeren warm te krijgen voor participatie in derge-
lijke activiteiten. Wat te denken van de veelgehoorde zorg om de vermeende kloof
tussen jongeren en politiek? En van de constatering dat bepaalde groepen jongeren
niet of uitsluitend consumptief deelnemen aan vrijetijdsvoorzieningen? Zijn de ver-
wachtingen met betrekking tot deelname van jongeren aan deze activiteiten niet te
hoog gespannen? 

In dit hoofdstuk zullen deze vragen nader worden bezien. Allereerst wordt inge-
gaan op de vraag waarom de rijksoverheid jeugdparticipatie nastrevenswaardig vindt.
Welke effecten verwacht zij en welke activiteiten ontplooit zij in dit kader? De aan-
dacht gaat daarbij vooral uit naar beleidsnota’s die zijn verschenen onder voorzitter-
schap van het ministerie van vws waarbinnen het beleid rond jeugdparticipatie haar
invulling krijgt. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre de door de overheid gestimu-
leerde activiteiten aansluiten bij de interesses van de hedendaagse jeugd. Tot slot zal
ingegaan worden op de vraag of de veronderstelde effecten van jeugdparticipatie
daadwerkelijk waar te nemen zijn. 

6.2 Beleid omtrent jeugdparticipatie

Begin jaren negentig schrijft het ministerie van vws in de kabinetsnota Jeugd verdient de
toekomst (vws 1993a) dat het “actief aanwenden van de eigen kracht van de jeugd”
prioriteit heeft binnen het jeugdbeleid.1 Kernbegrip is jeugdparticipatie. In de notitie
Jeugd betrekken (vws 1993b: 4) wordt jeugdparticipatie breed gedefinieerd als het recht dat
jeugdigen hebben “om als volwaardig individu deel uit te maken van de maatschappij,
om de gelegenheid te krijgen en te worden aangemoedigd taken op zich te nemen en
verantwoordelijkheden te dragen, en om hun eigen beslissingen te nemen”. Meedoen,
invloed uitoefenen en mee verantwoordelijkheid dragen zijn kernwoorden in dit 
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verband (vgl. Teuben 1977). Het zijn belangrijke rechten van de jeugd. Toch is jeugd-
participatie niet uitsluitend een doel in zichzelf; een erkenning van het fundamentele
deelname- en inspraakrecht van de jeugd (vgl. De Winter 1995). Het wordt ook
beschouwd als een middel. Om inzicht te krijgen in de vraag waartoe jeugdparticipatie
een middel is en welk kwaliteiten beleidsmakers hieraan toekennen, wordt hier
onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke en politieke participatie door de
jeugd: een onderscheid dat veelvuldig wordt gemaakt in de literatuur, ook al bestaat
er enige overlap tussen deze vormen van participatie (Savornin Lohman 1998).

Maatschappelijke participatie: algemene voorzieningen
In de uitwerking van de nota Jeugd verdient de toekomst ligt een belangrijk accent op de
maatschappelijke participatie van de jeugd, dat wil zeggen op het betrekken van de
jeugd bij voorzieningen in haar directe omgeving. In de nota wordt deze vorm van
participatie hoofdzakelijk begrepen in termen van kansen vergroten en uitval voorkomen.
“(Maatschappelijke) participatie (meedoen) bevorderen en uitval (niet-meedoen) voorkomen
zijn twee kanten van dezelfde medaille”, stelt de minister (vws 1993a: 36). De ervaren
kloof tussen jongeren en de maatschappij kan worden verkleind door participatie van
jongeren in algemene voorzieningen te stimuleren. Maatschappelijke participatie is,
met andere woorden, niet alleen een recht van jeugdigen. Het dient ook het maatschap-
pelijk belang door haar preventieve kwaliteiten. De vaardigheden die via deze vorm van
participatie worden opgedaan, zijn vaardigheden die de toekomstkansen van de jeugd
vergroten. Het accent ligt daarbij op twee ontwikkelingseffecten. Maatschappelijke
participatie is “een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling”, zo schrijft de minister,
omdat deze vorm van participatie “bijdraagt aan een positief beeld en daarmee aan (het)
zelfvertrouwen” van de jeugd (vws 1993a: 36). Daarnaast wordt de maatschappelijke
positie van jongeren en hun binding met de maatschappij versterkt. Toegankelijkheid
voor en (evenredige) participatie door verschillende groepen jongeren wordt dan ook
nagestreefd. Consumptieve participatie – dat wil zeggen enkel meedoen – wordt in dit
verband beschouwd als een belangrijke opstap tot actievere vormen van maatschap-
pelijke participatie, zoals het doen van vrijwilligerswerk binnen organisaties of mee-
praten over het activiteitenaanbod (vgl. Savormin Lohman 1998). 

De decentralisatie van het jeugdbeleid, die eind jaren tachtig werd ingezet, maakt
dat de regie van en verantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid grotendeels ligt bij lokale
overheden. De machtsmiddelen van de rijksoverheid zijn beperkt, terwijl de ambities
met betrekking tot jeugdparticipatie hoog zijn (Gilsing et al. 2000). Onderzoek uit 1998
wijst uit dat ongeveer 40% van de gemeenten op dat moment geen of een zeer algemeen
jeugdbeleid voert (Gilsing 1999). Om de ambities kracht bij te zetten, formuleren
diverse ministeries samen met provincies en gemeenten eind jaren negentig in de nota
Jeugdbeleid in Ba(la)ns gezamenlijke criteria voor het jeugdbeleid en de rol van jeugd-
participatie daarbinnen. Deze afspraken zijn niet geheel vrijblijvend. Lokale beleids-
notities worden aan deze criteria getoetst. De nota Jeugdbeleid in Ba(la)ns wijst onder
meer op de noodzaak van het versterken van het algemene voorzieningenaanbod.
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Om deelname te bevorderen, dient de toegankelijkheid en de (pedagogische) kwaliteit
van algemene voorzieningen te worden bezien, zo stelt de nota. De vrije tijd wordt in
dit verband expliciet genoemd (bans 1999: hoofdstuk 1). Volgens Jeugdbeleid in Ba(la)ns
biedt het terrein van de vrije tijd de jeugd vele mogelijkheden om belangrijke vaardig-
heden te leren. In de Welzijnsnota 1999-2002 van het ministerie van vws wordt eveneens
gewezen op het belang van de vrije tijd. “Steeds meer wordt het voor de sociale ont-
wikkeling en maatschappelijke deelname van kinderen en jeugdigen van algemeen
belang geacht dat zij gebruik kunnen maken van goede sociale en pedagogische voor-
zieningen buiten gezins- en schoolverband. Hier komt het derde opvoedingsmilieu
(de vrije tijd) in beeld. Een plek waar aantrekkelijke vrijetijdsvoorzieningen zijn en
waar iemand tijd en aandacht heeft voor jongeren.” (vws 1999c: 23). 

Ook al wordt zowel in de Welzijnsnota als in de nota Jeugdbeleid in Ba(la)ns nadrukkelijk
gewezen op het belang van inspraak door de jeugd binnen (vrijetijds-)voorzieningen
om zo het activiteitenaanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij haar wensen en
interesses (vraaggericht), toch ligt de meeste nadruk op het preventieve karakter.
Deelname aan vrijetijdsvoorzieningen wordt vooral gezien als een instrument om jeugd
te betrekken bij de samenleving en mogelijkheden voor informeel leren en sociale
sturing aan te bieden. Door deze nadruk op de preventieve functie van maatschappelijke
participatie verdwijnt het rechtsprincipe enigszins naar de achtergrond. Maatschap-
pelijke participatie wordt vooral gezien als middel tot integratie en in veel mindere
mate als een recht van de jeugd om mee te mogen doen en serieus genomen te worden.
Het is de vraag hoe wenselijk dit is. Het accent ligt daarmee immers vooral op hoe
jongeren zich zouden moeten ontwikkelen en hoe vooral niet. Veel minder aandacht
is er voor wat kinderen en jongeren nu zijn en wat ze op dit moment willen en kunnen.
De Winter (1995) merkt in dit verband op dat een (te) sterke nadruk op de preventieve
kracht van (maatschappelijke) jeugdparticipatie dan ook maakt dat jongeren en de
maatschappij in een probleemcultuur gevangen blijven. “Kinder- en jeugdparticipatie
mag weliswaar preventieve (…) effecten hebben”, zo concludeert hij “maar dient los
daarvan nagestreefd te worden als absoluut principe van een democratische samenleving
(…).” (De Winter 1995: 56). 

Politieke participatie: inspraak
Naast maatschappelijke participatie krijgt politieke participatie van de jeugd eveneens
de nodige aandacht in de nota Jeugdbeleid in Ba(la)ns. Politieke participatie verwijst
doorgaans naar de actieve betrokkenheid van jongeren bij het jeugdbeleid van landelijke
en lokale overheden (bans 2001: 31). De term kan echter ook betrekking hebben op
beleid binnen (vrijetijds-)voorzieningen. Wij concentreren ons hier vooral op het jeugd-
beleid van de overheid. Jeugdbeleid maak je samen met de jeugd, niet over hun hoofden
heen, zo wordt gesteld in Jeugdbeleid in Ba(la)ns (bans 1999: 9). Jeugdigen moeten de
mogelijkheid krijgen mee te praten en actief mee te doen aan de ontwikkeling en uit-
voer van onderdelen van het jeugdbeleid (bans 2001). Jeugd betrekken bij het maken
van beleid is één van de kerncriteria waaraan lokaal jeugdbeleid wordt getoetst. Minder
eenduidig zijn de kwaliteiten die aan deze vorm van participatie worden toegeschreven.
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Enerzijds wordt politieke participatie gezien als een belangrijke leerschool voor 
jongeren. In de nota Jeugdbeleid in Ba(la)ns wordt in het kader van ‘samen met de
jeugd’ benadrukt dat deze vorm van participatie niet uitsluitend wordt nagestreefd
om principiële redenen. “Om jeugd goed toe te rusten voor de rol die zij later als vol-
wassene (…) zal vervullen, moet de jeugd leren omgaan met keuzes maken, beslissin-
gen nemen en daarvoor ook verantwoordelijkheid dragen.” (bans 1999: 21). 

Vaardigheden leren is echter niet de enige reden om politieke participatie na te
streven. De nota wijst vooral ook op de beleidsopbrengst van deze vorm van partici-
patie. Door te praten met kinderen en jongeren kunnen beleidsmaatregelen beter
afgestemd worden op hun wensen. Het beleid profiteert, met andere woorden, van
politieke participatie door de jeugd. Het is echter niet duidelijk hoe dit instrumentele
belang zich verhoudt tot het ontwikkelingsbelang. Voor de jeugd is bovendien de
vraag aan de orde in hoeverre zij werkelijk de mogelijkheid krijgt mee te praten en
haar suggesties daadwerkelijk gehoor krijgen. 

Overheidsinitiatieven
Teneinde de maatschappelijke en politieke participatie van de jeugd in de breedte een
impuls te geven, heeft het ministerie van vws, veelal in samenwerking met andere
ministeries, diverse activiteiten ontplooid. Zo wordt in 1995 voor het eerst het Nationale
Jeugddebat georganiseerd: een activiteit die vervolgens jaarlijks wordt herhaald. Het
doel is jongeren te betrekken bij beleid en de communicatie tussen jongeren en de
nationale politiek te bevorderen (interdepartementale werkgroep jeugdparticipatie,
2000). Gepraat wordt over onderwerpen die jongeren aangaan, zoals drugs, veilig-
heid, milieu, onderwijs, huisvesting enzovoort. In 2000 wordt de commissie Jeugd-
participatie opgericht. Deze commissie moet bekendheid geven aan goede voorbeel-
den op het gebied van jeugdparticipatie en draagvlak voor jeugdparticipatie creëren
(DJB 2000). In 2001 wordt, tijdens het Nationale Jeugddebat, het idee geboren een
Nationale Jeugdraad op te richten. Doel van deze Raad is om de samenwerking tus-
sen jongeren en organisaties te bevorderen. De Nationale Jeugdraad is een soort 
koepelorganisatie voor jongeren en jongerenorganisaties. Verschillende bestaande 
initiatieven, waaronder het Nationale Jeugddebat, worden onderdeel van de Nationale
Jeugdraad en diverse nieuwe initiatieven worden ondersteund. De Tweede Kamer
besluit de gelden van de commissie Jeugdparticipatie, die uit volwassenen en jongeren
bestaat, over te hevelen naar de nieuwe Jeugdraad, die uitsluitend uit jongeren bestaat.
Daarmee krijgt de Jeugdraad zeggenschap over de bezigheden van de commissie 
(tk 2000/2001). Als gevolg stappen diverse leden van de commissie Jeugdparticipatie
op en wordt deze opgeheven. Blijkbaar geeft de Kamer de voorkeur aan activiteiten
die in samenspraak met jongeren zijn bedacht en door hen worden uitgevoerd. 

Ook zijn diverse activiteiten ontwikkeld gericht op de versterking van het algemene
voorzieningenaanbod.2 Een deel daarvan heeft betrekking op de vrije tijd van de
jeugd. Het gaat hier om projecten en maatregelen als:
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– het project Smaakmakers ter stimulering van jeugdvrijwilligerswerk;
– de recent gestarte exploratie van de mogelijkheid tot certificering van ervaringen

opgedaan bij vrijwilligerswerk;
– de stimuleringsmaatregel Breedtesport en het project Jeugd in beweging ter 

bevordering van sportparticipatie en vrijwilligerswerk binnen sportverenigingen;
– het actieprogramma Cultuurbereik ter bevordering van de cultuurparticipatie;
– de subsidiëring van landelijke jeugdorganisaties en landelijke activiteiten.

Aan het eind van Paars II concludeert de BANS-bezoekcommissie, op basis van infor-
matie van diverse BANS-partners, dat veel in werking is gezet, maar dat veel nog beter
kan met betrekking tot jeugdparticipatie (bans 2002). Het accent bij inspraak door
jongeren ligt vooral op oudere jeugd. Kinderen zouden een grotere rol moeten spelen.
Overigens zijn vooral mondige groepen jeugd actief betrokken, ook wel aangeduid als
‘beroepsjeugd’. Een deel van de jeugd wordt gemist. Verplichtende prestatieafspraken
met betrekking tot jeugdparticipatie tussen gemeenten, provincies en het rijk zijn er
niet. De regie en uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt bij lokale overheden.

6.3 Hoe ziet de politieke en maatschappelijke participatie van de jeugd eruit?

De conclusie van de BANS-bezoekcommissie doet vermoeden dat bepaalde groepen
jeugd worden gemist. Echter, ondanks dat jeugdparticipatie grote prioriteit heeft
binnen het rijksbeleid, zijn landelijke cijfers nauwelijks voorhanden. Dit heeft onder
meer te maken met het feit dat de term ‘jeugdparticipatie’ breed is gedefinieerd en
betrekking heeft op een grote diversiteit aan activiteiten binnen verschillende levens-
domeinen (buurt, school, vrije tijd, politiek). Het decentrale karakter van het jeugd-
beleid brengt bovendien met zich mee dat gemeenten eigen activiteiten kunnen ont-
plooien. Deze verscheidenheid neemt niet weg dat er overeenkomsten zijn. Veel acti-
viteiten die op gemeentelijk en landelijk niveau worden georganiseerd, zijn gericht
op meepraten van jongeren over jeugdbeleid of projecten ter verbetering van de leef-
omgeving (Bürmann et al. 2001). Daarvoor worden inspraakavonden, jeugddebatten en
jeugdpanels geïnitieerd. Een landelijk registratiesysteem voor deze activiteiten bestaat
niet. 

In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan deze vormen van politieke parti-
cipatie met behulp van het Scholierenonderzoek. Deze informatiebron bevat enige
informatie over deze onderwerpen vanuit het perspectief van jongeren.3 Ook zal gekeken
worden naar andere vormen van politieke participatie, zoals demonstreren en contact
zoeken met bestuurders. Daarnaast zal, voor zover mogelijk, geput worden uit bestaand
onderzoek.Vervolgens, in aansluiting op het accent dat wordt gelegd in de nota
Jeugdbeleid in Ba(la)ns, wordt gekeken naar deelname van jongeren aan vrijetijdsvoor-
zieningen. In tegenstelling tot de eerdere hoofdstukken richten we ons hier uitsluitend
op lidmaatschap van vrijetijdsverenigingen en op vrijwilligerswerk.

De cijfers, die over deze onderwerpen beschikbaar zijn, hebben doorgaans betrek-
king op tieners. Informatie over kinderen ontbreekt veelal. Bovendien zal duidelijk
worden dat de cijfers vooral inzage geven in de kwantiteit, dat wil zeggen in de vraag
hoeveel jongeren meedoen. Relatief weinig is bekend over de motieven achter deelname
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of hoe bepaalde activiteiten werden ingevuld (bv. welke taken worden gedaan bij 
vrijwilligerswerk).  

Politieke interesse
Alvorens in te gaan op de vraag in hoeverre jongeren meedoen aan activiteiten als
inspraakavonden en jeugddebatten, zal nagegaan worden hoe groot de belangstelling
van jongeren voor politiek en politieke vraagstukken is. 

Tabel 6.1 Ben je geïnteresseerd in politieke onderwerpen, 12-18-jarige scholieren, 
1999-2001 (in procenten)

1999 2001

zeer geïnteresseerd 4 4
tamelijk geïnteresseerd 25 22
niet geïnteresseerd 71 75

Bron: SCP/NIBUD (NSO’99, ’01) gewogen gegevens

Een grote meerderheid van de tieners tussen de 12 en 18 jaar zegt niet geïnteresseerd
te zijn in politieke onderwerpen. Zowel in 1999 als 2001 geeft 4% aan zeer geïnteres-
seerd te zijn. Meer dan 70% is niet geïnteresseerd. Cijfers over eerdere jaren zijn niet
voorhanden. 

In verdere analyses is onderscheid gemaakt tussen niet-geïnteresseerden en (tamelijk
tot zeer) geïnteresseerden. Onderzocht is welke groepen jongeren een grotere kans
hebben om tot één van deze twee categorieën te behoren. Gekeken is naar de achter-
grondkenmerken leeftijd, sekse, etnische herkomst van de jongeren, hun school-
opleiding en de opleiding van hun ouders.

Tabel 6.2 Effecten van leeftijd, sekse, etnische herkomst en opleiding op de kans op het
hebben van politieke interesse ten opzichte van het niet hebben geen politieke
interesse, 2001 (n = 4.871)

B Exp(B)

12-15-jarigen (t.o.v. 16-18-jarigen) -0,46** 0,63

jongens (t.o.v. meisjes) 0,65** 1,91

Surinaamse/Antilliaanse jongeren (t.o.v. autochtonen jongeren) 0,20 1,21
Turkse jongeren (t.o.v. autochtone jongeren) -0,22 0,80
Marokkaanse jongeren (t.o.v. autochtone jongeren) 0,74** 2,10

kind havo (t.o.v. kind vmbo) 0,19** 1,21
kind vwo (t.o.v. kind vmbo) 0,64** 1,91

ouders havo/vwo/mvbo (t.o.v. ouders vmbo) 0,19** 1,21
ouders hbo/universiteit (t.o.v. ouders vmbo) 0,61** 1,85

** p < 0,01.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) ongewogen gegevens
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Interesse in politieke onderwerpen is gebonden aan leeftijd, waarbij gecontroleerd is
voor de mogelijke invloed van de andere achtergrondvariabelen. 12-15-jarigen hebben
ongeveer de helft minder kans te behoren tot de geïnteresseerden dan 16-18-jarigen.
Deze leeftijdsgebondenheid van politieke interesse is in diverse studies gevonden
(cbs 2001a; Furlong et al. 1997; Nuus 2002). Zo blijkt onder meer uit het onderzoek
Culturele Veranderingen dat 49% van de stemgerechtigde bevolking gewoon tot sterk
geïnteresseerd is in politiek (scp 1999: 28; zie ook cbs 2001a: 150). Voor 12-18-jarigen
vinden we, met behulp van het Scholierenonderzoek, een percentage van 26.

Verder blijkt dat jongens bijna een twee keer zo grote kans hebben tot de politiek
geïnteresseerden te behoren dan meisjes. Torney-Purta (1990) komt tot een vergelijk-
bare conclusie. Zij stelt dat jongens vaker op de hoogte zijn van politieke conflicten
dan meisjes. Ook zijn zij eerder geneigd zich te mengen in politieke discussies. Verder
blijkt dat met het stijgen van het opleidingsniveau van jongeren, de interesse in politieke
onderwerpen toeneemt. Het opleidingsniveau van de ouders is eveneens van invloed
op de politieke interesse van jongeren. Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben
bijna twee keer zoveel kans te behoren tot de politiek geïnteresseerden dan kinderen
van ouders met een relatief lage opleiding. 

Weinig verschillen worden daarentegen gevonden tussen allochtone en autochtone
jongeren. Autochtone, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren hebben in het
algemeen een even grote interesse in politiek. Een uitzondering zijn de Marokkaanse
jongeren. In vergelijking met autochtone tieners hebben Marokkaanse jongeren meer
kans te behoren tot de groep geïnteresseerden. Het is denkbaar dat de interesse van
Marokkaanse jongeren in politiek tijdelijk is verhoogd, bijvoorbeeld door de vergrote
aandacht in de politiek voor allochtone jeugd en in het bijzonder voor Marokkaanse
jongeren. 

Andere indicatoren die een indruk geven van de politieke interesse van jongeren,
zijn de kennis die zij hebben van politiek en de regelmaat waarmee zij informatie 
verzamelen over politiek. Wittebrood (1992) heeft laten zien, in haar onderzoek onder
ruim 10.000 havo- en vwo-scholieren, dat de meeste jongeren weinig praten over
politiek. 58% doet dit af en toe, 32% doet dit nooit. Meer aandacht wordt besteed aan
tv-programma’s over politiek en aan het lezen over politiek in de krant. Maar ook hier
geldt dat ongeveer eenderde zegt dit nooit te doen. Met betrekking tot de kennis die
jongeren hebben van politiek vond Nuus (2002) in haar onderzoek onder meer dan
1.200 scholieren dat ongeveer 40% zegt weinig tot heel weinig te weten. Op vijftien
kennisvragen over de landelijke politiek had de helft vijf of minder vragen goed. Oudere
tieners bleken meer kennis te hebben dan de jongere tieners.

Deze bevindingen lijken de suggestie omtrent de kloof tussen politiek en jongeren
enigszins te onderschrijven. Maar wat betekenen de gevonden resultaten precies?
Kan op basis hiervan geconcludeerd worden dat hedendaagse jongeren zich weinig
betrokken voelen bij de maatschappij en bij maatschappelijke vraagstukken? Wittebrood
(1992) heeft laten zien dat jongeren bij het woord ‘politiek’ vaak denken aan de zaken
die zich in Den Haag afspelen. Deze specifieke invulling van het begrip ‘politiek’
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bepaalt de manier waarop jongeren vragen waarin het woord ‘politiek’ is gebruikt,
opvatten en invullen. Dat zou betekenen dat de hier gepresenteerde resultaten uitwijzen
dat jongeren Haagse politiek veelal niet interessant vinden en hier weinig over praten
en weten. Deze conclusie betekent niet noodzakelijkerwijs dat jongeren zich weinig
betrokken voelen bij de maatschappij en bij maatschappelijke kwesties die in de politiek
aandacht krijgen. Wittebrood (1992: 95) toonde aan – zonder daarbij het woord 
‘politiek’ te gebruiken – dat jongeren vrij geregeld nadenken over allerlei maatschap-
pelijke vraagstukken. Nuus (2002) vond dat de meerderheid geïnteresseerd is in kwesties
als veiligheid (64,6%), criminaliteit (62,8%), terrorisme (60,6%) en discriminatie
(56,9%). Ook de Raad voor Openbaar Bestuur (rob 2000) komt in haar advies over
de relatie tussen jongeren en overheid tot de conclusie dat jongeren wel degelijk
betrokken zijn bij de samenleving en wat daarbinnen gaande is.

Om een vollediger beeld te krijgen van de interesse van jongeren in maatschappelijke
vraagstukken, is gevraagd welke maatschappelijke kwesties in de ogen van tieners de
komende tien jaar problematisch dreigen te worden. Bijna 60% van de jongeren ziet
criminaliteit en milieuvervuiling als prangende maatschappelijke kwesties. Zaken als
vergrijzing (5%), aids (3%) en armoede (1%) worden daarentegen nauwelijks genoemd
en zijn derhalve weggelaten uit figuur 6.1. Opmerkelijk is het relatief grote percentage
jongeren – 34% – dat oorlog en terrorisme ziet als groeiend maatschappelijk probleem.
Ondanks dat een directe vergelijking met scholierenonderzoeken uit voorgaande jaren
niet mogelijk is4, doet deze bevinding vermoeden dat de gebeurtenissen op en na 
11 september 2001 een belangrijke invloed hebben op de probleemperceptie van de
jeugd. In voorgaande jaren werd oorlog nauwelijks als potentieel probleem gezien
(zie Beker et al. 1994: 94). Eind 2001 neemt oorlog en terrorisme daarentegen een
derde positie in op de lijst van maatschappelijke dreigingen.

Op de vraag in hoeverre jongeren piekeren over de toestand in de wereld en over
hun eigen toekomst geeft bijna de helft aan niet te piekeren over deze onderwerpen
(49% wereld; 48% toekomst). De andere helft doet dit enigszins tot veel.
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Politieke participatie
Jongeren lijken in het algemeen weinig geïnteresseerd in Haagse politiek, maar wel
geïnteresseerd in specifieke maatschappelijke kwesties. Wat betekent dit voor de
politieke participatie van tieners tussen de 12 en 18 jaar? In totaal heeft bijna eenderde
van de tieners in de afgelopen drie jaar één van de politieke activiteiten ondernomen
die staan vermeld in tabel 6.3. In totaal zocht 8% contact met een gemeenteraadslid.
Ongeveer 4% zocht contact met leden van de Tweede Kamer en eenzelfde aantal met
een landelijke politieke partij. Waarover en waarvoor precies contact werd gezocht 
– wat gevraagd werd aan bestuurders en wat jongeren met dergelijke acties beoogden –
is niet gevraagd. Contact zoeken met een bestuurder kan worden beschouwd als een
redelijk actief startpunt in het politieke participatieproces. Maar hoe zit het met de
belangstelling van tieners voor meer actieve vormen van politieke participatie, zoals
meedoen aan een jeugddebat of naar een inspraakavond gaan? Ongeveer 4% geeft aan
de afgelopen drie jaar een inspraakavond te hebben bezocht en 5% heeft onderdeel
uitgemaakt van een jeugdpanel of -raad. Jeugddebatten zijn iets populairder. 7% heeft
hier aan meegedaan de afgelopen drie jaar. 

Naast conventionele politieke participatie, binnen de bestaande politieke structuren,
kunnen jongeren op een onconventionele manier van zich laten horen, bijvoorbeeld
door te demonstreren of ludieke acties op te zetten. Meedoen aan ludieke acties is de
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Figuur 6.1 Te verwachten maatschappelijke problemen de komende 10 jaar volgens 
12-18-jarigen (in procenten)

Bron: SCP/NIBUD (NSO'01) gewogen gegevens

a

a De scholieren mochten maximaal 3 antwoorden aankruisen. De totale percentages komen daarmee boven de 100.
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meest populaire vorm van politieke participatie geweest de afgelopen drie jaar. Bijna
11% van de jongeren heeft hieraan meegedaan. In het kader waarvan deze acties zijn
ondernomen, is niet gevraagd.

Tabel 6.3 In hoeverre heb je in de afgelopen 3 jaar de volgende acties ondernomen om 

te protesteren of je mening duidelijk te maken? (percentage 12-18-jarigen) 

contact gezocht met een gemeenteraadslid 8
contact gezocht met een burgemeester of wethouder 6
contact gezocht met een politieke partij 4
contact gezocht met een Tweede Kamer-lid 4

meegedaan aan een jeugddebat of jongerenbijeenkomst 7
onderdeel uitgemaakt van jeugdpanel of jeugdraad 5
Iispraakavond bezocht 4

meegedaan aan ludieke acties 11
meegedaan aan demonstraties of protestacties 7
onderdeel uitgemaakt van een actiegroep 5

ten minste 1 van deze acties gedaan de afgelopen drie jaar 30

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) gewogen gegevens

Of jongeren evenveel participeren als volwassenen is moeilijk te zeggen. De vraag-
stellingen in onderzoek over politiek onder volwassenen en onder tieners zijn door-
gaans niet gelijk. Bovendien hebben sommige van de hiergenoemde activiteiten alleen
betrekking op jongeren. Dit bemoeilijkt vergelijkingen. Niettemin wijst onderzoek
onder volwassen stemmers en niet-stemmers uit dat 30% van de stemmers en 15%
van de niet-stemmers zich de afgelopen twee jaar actief heeft ingespannen voor een
kwestie in de buurt of de gemeente. Verder heeft 16% van de stemmers en 8% van de
niet-stemmers de afgelopen twee jaar meegedaan aan een inspraakprocedure van de
overheid of een hoorzitting (Dekker et al. 2002: 51). Ondanks de beperkte vergelijkings-
mogelijkheid wekken deze percentages de indruk dat tieners onder de 18 jaar minder
meedoen aan inspraakactiviteiten dan stemgerechtigden. Dit kan meerdere oorzaken
hebben. Politieke desinteresse is een mogelijke verklaring. Ook is het denkbaar dat
jongeren beperktere mogelijkheden tot inspraak hebben dan stemgerechtigden of dat
de mogelijkheden die er zijn, beperkt zijn, of misschien willen ze gewoon niet. 

Politieke interesse en politieke participatie
Politicologisch onderzoek onder stemgerechtigden heeft laten zien dat interesse in
politiek een belangrijke voorspeller is van politieke participatie (overzicht Wittebrood
1995). Hoe meer geïnteresseerd in politiek stemgerechtigden zijn, des te groter is de
kans op politieke participatie. Niet duidelijk is of dit ook geldt voor jongeren die nog
niet stemgerechtigd zijn. Daaraan verwant is de vraag naar de relatie tussen interesse
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in maatschappelijke kwesties – iets wat jongeren vaak aangegeven te hebben – en
politieke participatie. 

Bij gebrek aan een neutrale vraag over maatschappelijke interesse wordt hier gekeken
naar de relatie tussen de mate waarin jongeren zich zorgen maken over de toestand in
de wereld en hun politieke participatie. Met betrekking tot politieke participatie is
onderscheid gemaakt tussen jongeren die:
– wel/niet contact hebben gezocht met lokale bestuurders;
– wel/niet hebben meegedaan aan een jeugddebat of inspraakavond (actieve politieke

participatie);
– wel/niet hebben meegedaan aan demonstraties en protestacties (onconventionele

politieke participatie).

Tabel 6.4 Effecten van interesse in politiek en piekeren over de toestand in de wereld 

op de kans op politieke participatie, 2001 (n = 8.808)

contact zoeken actieve conventionele onconventionele
met bestuurders politieke participatie politieke participatie
B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B)

niet politiek geïnteresseerd 
(t.o.v. wel politiek geïnteresseerd) -0,47** 0,62 -0,52** 0,60 -0,40** 0,67

niet piekeren over wereld 
(t.o.v. veel piekeren) -0,54** 0,58 -0,52** 0,59 -0,53** 0,59

enigszins piekeren over wereld 
(t.o.v. veel piekeren) -0,54** 0,58 -0,49** 0,61 -0,26 * 0,77

* p < 0,05;  ** p < 0,01.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) ongewogen gegevens

Politieke interesse is een belangrijk verklarend kenmerk voor politieke participatie.
In het algemeen geldt: hoe groter de politieke interesse van jongeren, hoe groter de
kans op politieke participatie. Jongeren lijken daarin weinig te verschillen van vol-
wassenen. Piekeren over de toestand in de wereld is ook een belangrijke voorspeller
van politieke participatie. Jongeren die zich veel zorgen maken over de stand van zaken
in de wereld zijn eerder geneigd contact te zoeken met bestuurders en mee te doen
aan jeugdraden en demonstraties dan jongeren die niet of enigszins piekeren. 

Tabel 6.5 geeft weer dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen de verschillende
vormen van politieke participatie. Contact zoeken met bestuurders gaat doorgaans
samen met meedoen aan jeugdraden en -panels, evenals met meedoen aan demon-
straties en ludieke acties. Of contact met bestuurders nu leidt tot het meedoen aan
jeugdraden of demonstraties of andersom, kan op basis van de hier gepresenteerde
resultaten niet gezegd worden. Onconventionele en conventionele participatie sluiten
elkaar in dit verband niet uit, maar hangen juist samen. Jongeren die contact zoeken
met bestuurders en/of meedoen aan vormen van conventionele politieke participatie
zijn ook eerder geneigd hun stem te laten horen via demonstraties en ludieke acties. 
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Tabel 6.5 Partiële correlaties tussen vormen van politieke participatie, gecorrigeerd 

voor leeftijd, sekse, etniciteit, opleiding kind en ouders, 2001

contact met actieve conven- onconventionele 
bestuurders tionele participatie participatie

contact met bestuurders 1
actieve conventionele participatie 0,56** 1
onconventionele participatie 0,43** 0,42** 1

** p < 0,01.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) ongewogen gegevens

Inspraakmogelijkheden
Met betrekking tot de mogelijkheden die jongeren hebben om mee te doen aan politiek,
is eerst nagegaan of 12-18-jarigen vinden dat ze genoeg inspraak hebben en dat de
gemeente en het rijk voldoende voor hen doet.

Tabel 6.6 Stellingen over het jeugdbeleid en de inspraak van jongeren daarin, 2001 

(percentage die het eens is met stelling)

de jeugd moet meer inspraak krijgen in het jeugdbeleid van de gemeente 76
de jeugd moet meer inspraak krijgen bij beslissingen over de buurt of wijk waar zij wonen 78
het gemeentebestuur doet voldoende voor de jeugd 38
de regering doet voldoende voor de jeugd 38

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) gewogen gegevens

Meer dan driekwart van de jongeren vindt dat de jeugd meer inspraak zou moeten
krijgen (zie tabel 6.6). Bovendien vindt ongeveer tweederde dat er te weinig wordt
gedaan voor jongeren. Jongeren die participeren in politiek hebben in het algemeen
een gunstiger beeld van bestuurders en van de inspraakmogelijkheden die er zijn dan
niet-participanten. Waarover jongeren meer inspraak zouden willen, is niet gevraagd.

Met betrekking tot de wijze waarop inspraak door de jeugd wordt vormgegeven, stelt
de Raad voor het Openbaar Bestuur (rob 2000) dat veel beter kan. Jongeren worden
vaak op een traditionele manier betrokken, bijvoorbeeld via belangenorganisaties of
(door volwassenen) georganiseerde inspraaksessies (zie ook Gilsing 1999). Vaak gaat
het daarbij om eenmalige gebeurtenissen. Bovendien zijn de mogelijkheden om 
werkelijk invloed uit te oefenen veelal beperkt. Ook zijn er nog te veel onderwerpen
waar jongeren niet bij betrokken worden, ook al zijn het zaken die hen aangaan. Dit
kan niet los gezien worden van het gegeven dat jeugdparticipatie regelmatig vanuit
een bekerings- of overlastmotief geïnitieerd wordt. Het Instituut voor Publiek en Politiek
komt met vergelijkbare opmerkingen (Van Hees 2002; Van Hees et al. 2002). Zij 
signaleert dezelfde problemen en wijst op diverse succesvolle initiatieven op het gebied
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van inspraak door de jeugd. De Raad voor Openbaar Bestuur merkt op dat deze stand
van zaken er mede toe leidt dat jongeren vaak het idee hebben dat de overheid niet echt
geïnteresseerd is. Dit terwijl politieke participatie door jongeren hoog op de beleids-
agenda staat (rob 2000; zie ook Hackett 1997). Het blijft echter de vraag of jongeren
wel zouden participeren als gehoor werd gegeven aan de voorgestelde puntenverbetering.

Verenigingslidmaatschap en vrijwilligerswerk
Een tweede vorm van jeugdparticipatie waar veel waarde aan wordt gehecht binnen de
rijksoverheid, is deelname van de jeugd aan algemene voorzieningen. De aandacht
binnen het beleid voor vrijetijdsvoorzieningen hangt samen met het groeiend bewust-
zijn dat in de vrije tijd en in het bijzonder binnen vrijetijdsverenigingen op informele
wijze belangrijke vaardigheden worden geleerd en sociale sturing wordt aangeboden.
Bovendien kan deelname aan organisaties worden beschouwd als een vorm van
maatschappelijke betrokkenheid. 

Tabel 6.7 Lidmaatschap van verenigingen onder 12-24-jarigen, 1987-1999 (in procenten)

1983 1987 1991 1995 1999 trend

jeugdverenigingen, clubhuizen 10 9 9 12 11 =
zang-, muziek- en toneelverenigingen 9 9 11 11 11 =
hobbyverenigingen 5 5 7 8 6 =
sportverenigingen 56 54 58 54 52 –

ten minste 1 van deze verenigingen 64 62 65 63 60 –
gemiddeld aantal onder de leden 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 =

Bron: SCP/NIBUD (AVO’87-’99) gewogen gegevens; Wittebrood en Keuzenkamp (2000: tabel 3.15)

Hoewel sommigen vermoeden dat jongeren steeds minder participeren in vrijetijds-
verenigingen, geeft tabel 6.7 geen grote verschuivingen weer. Sportverenigingen zijn
het meest populair onder tieners, al daalt het lidmaatschap van sportverenigingen
licht (zie ook hoofdstuk 3). Tieners zijn, in vergelijking met de rest van de bevolking,
tamelijk actieve sporters. Ze doen vaker aan sport en zijn vaker lid van een sportvere-
niging dan oudere leeftijdsgroepen (scp 2001; Wittebrood en Keuzenkamp 2000).
Naast participatie in jeugd-, hobby-, amateurkunst- of sportverenigingen kunnen
jongeren lid zijn van een politieke vereniging of een organisatie op het gebied van
milieu. Deze verenigingen zijn niet opgenomen in het Aanvullend voorzieningen-
gebruik onderzoek (avo). Het Scholierenonderzoek bevat deze verenigingen wel en
laat zien dat het om kleine aantallen gaat: 4% is lid van een milieuvereniging en 2% lid
van een politieke vereniging of jongerenvakbond. 
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Diverse studies hebben uitgewezen dat het al dan niet lid zijn van vrijetijdsverenigingen
varieert al naar gelang de achtergrondkenmerken van kinderen.5 Leeftijd is een
belangrijk verklarend kenmerk. 12-15-jarigen zijn vaker lid van een vereniging dan 
16-18-jarigen, of dit nu een sportvereniging of een andere vereniging is. Sekse is even-
eens een belangrijk verklarend kenmerk. Jongens hebben een grotere kans lid te zijn
van een sportvereniging, terwijl meisjes eerder lid zijn van een andersoortige vereniging
(verdere details in hoofdstuk 3). Verder zijn vwo-scholieren vaker lid te zijn van een
vereniging dan scholieren van het vmbo, en lijkt te gelden: hoe hoger het opleidings-
niveau van de ouders, des te groter de kans op lidmaatschap (zie ook Büchner et al.
1996; Hendry et al. 1993; Torrance 1998). Bovendien hebben Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse en Antilliaanse jongeren een kleinere kans om lid te zijn van een sportver-
eniging dan autochtone jongeren. Als het gaat om andere verenigingen, dan zijn er wei-
nig verschillen tussen etnische groepen. Alleen Surinaamse tieners hebben een kleinere
kans lid te zijn van een jeugd-, hobby-, amateurkunst-, milieu- of politieke vereniging
dan autochtone jongeren. Mogelijkerwijs worden er weinig verschillen gevonden,
omdat er ook speciale jeugdverenigingen zijn voor allochtone groepen jeugd.

Tabel 6.8 Effecten van leeftijd, sekse, etnische herkomst en opleiding van ouders en kind

op de kans op het wel lid zijn van een vereniging ten opzichte van het niet lid

zijn van een vereniging, 2001 (n = 4.277)

sportvereniging andere vereniging
B Exp(B) B Exp(B)

12-15-jarigen (t.o.v. 16-18-jarigen) 0,27** 1,31 0,41** 1,51

jongens (t.o.v. meisjes) 0,29** 1,33 -0,21** 0,82

Surinaamse/Antilliaanse jongeren 
(t.o.v. autochtonen jongeren) -0,61** 0,55 -0,61** 0,55
Turkse jongeren 
(t.o.v. autochtone jongeren) -1,09** 0,34 -0,30 0,74
Marokkaanse jongeren 
(t.o.v. autochtone jongeren) -0,63** 0,53 -0,28 0,76

kind havo (t.o.v. kind vmbo) 0,30** 1,35 0,12 1,13
kind vwo (t.o.v. kind vmbo) 0,44** 1,55 0,48** 1,61

ouders havo/vwo/mvbo (t.o.v. ouders vmbo) 0,31** 1,36 0,13 1,14
ouders hbo/universiteit (t.o.v. ouders vmbo) 0,29** 1,34 0,31** 1,36

** p < 0,01.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) ongewogen gegevens
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De rijksoverheid hecht veel waarde aan actieve vormen van jeugdparticipatie binnen
bestaande vrijetijdsvoorzieningen. De aandacht gaat daarbij onder meer uit naar vrij-
willigerswerk. Vrijwilligerwerk is volgens het ministerie van vws “werk dat in enig
georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van
anderen of de samenleving” (vws 2000: 63). In aansluiting op de definitie van vws is
uitsluitend gekeken naar onbetaalde activiteiten die binnen georganiseerde verbanden
plaatsvinden. Informele hulp of spontane vrijwillige activiteiten zijn buiten beschouwing
gelaten.

Tabel 6.9 Doe je in de vrije tijd vrijwilligerswerk? Percentage 12-18-jarigen dat meedoet

voor je sportvereniginga 15
op schoolb 8
voor de kerk of moskeec 8
voor je hobbyclub 5
voor je zang-, muziek- of toneelverenigingd 5
bij een buurthuis of bij scouting 4
voor groepen zoals amnesty internationale 4
voor een politieke partijf 3

ten minste 1 van deze activiteiten 31

a Zoals trainingen geven aan jonge kinderen, werken in de kantine, enz.
b Zoals leerlingenraad, medezeggenschapsraad, enz.
c Zoals kerkblaadjes rondbrengen, enz.
d Zoals lesgeven, helpen met allerlei klusjes, werken in de kantine, enz.
e Zoals brievenschrijven.
f Zoals congressen organiseren, bij standjes staan, blaadjes ronddelen, enz.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) gewogen gegevens

Het meeste vrijwilligerswerk door tieners speelt zich af binnen sportverenigingen. Ook
op school en in de kerk of de moskee wordt enig vrijwilligerwerk door 12-18-jarigen
verricht. Het minst omvangrijk is het vrijwilligerswerk dat wordt gedaan voor een
politieke partij: 3% van de jongeren is actief in dit soort vrijwilligerswerk. Verdere
analyses laten zien dat meisjes een grotere kans hebben vrijwilligerswerk te doen dan
jongens. Ook geldt dat jongeren met ouders met een hogere opleiding een grotere kans
hebben vrijwilligerswerk te doen dan jongeren met ouders met een lagere opleiding.
Geen verschillen worden gevonden tussen 12-15-jarigen en 16-18-jarigen en tussen
etnische groepen. Bovendien blijkt er een samenhang te zijn tussen politieke interesse
en piekeren over de toestand in de wereld, en het doen van vrijwilligerswerk, al zijn
deze samenhangen tamelijk zwak. Jongeren die zich zorgen maken over de toestand
in de wereld zijn eerder geneigd dan niet-piekeraars vrijwilligerswerk te doen.6

Hetzelfde geldt voor politiek geïnteresseerden. Zij doen iets eerder vrijwilligerswerk
dan niet-geïnteresseerden.
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Er wordt veel gespeculeerd over de vraag of de belangstelling voor vrijwilligerswerk
onder jongeren afneemt. Een antwoord op deze vraag is niet makkelijk te geven. Studies
onder de gehele bevolking geven geen eenduidig beeld (Breedveld et al. 2001: 73). Wel
komt steeds weer naar voren dat 18-minners minder vaak vrijwilligerswerk doen dan
oudere leeftijdsgroepen. Het cbs concludeert in 1999 dat 45% van de bevolking van
18 jaar en ouder vrijwilligerswerk doet. Dit percentage is beduidend hoger dan de 31%
voor 12-18-jarigen dat hier gevonden is. In 2000 wordt op basis van het Tijdsbestedings-
onderzoek (tbo) geconcludeerd dat 18% van de 12-19-jarigen vrijwilligerswerk doet,
wat aanzienlijk lager is dan de 31% die wij vinden (Breedveld et al. 2001: 67). Ook hier
wordt gevonden dat oudere leeftijdsgroepen vaker vrijwilligerswerk doen (26% van
de 20-34-jarigen en 37% van de 35-49-jarigen). Het is belangrijk zich te realiseren,
bij vergelijking van dergelijke cijfers, dat verschillende onderzoeken dikwijls nadruk
leggen op verschillende vrijwilligersactiviteiten en verschillende onderzoeksmethoden
hanteren (Dekker et al. 2001: 122). Deze omstandigheid verklaart niet alleen verschillen
tussen cijfers. Zij bemoeilijkt ook vergelijking van cijfers. Hierdoor is het eveneens
moeilijk aan te geven in hoeverre de terreinen waarop tieners en volwassenen vrijwil-
ligerswerk doen, met elkaar overeenkomen (sport, school, kerk). De cijfers van het
cbs voor de bevolking van 18 jaar en ouder vertonen duidelijke overeenkomsten met
de hier gevonden cijfers voor 12-18-jarigen (cbs 2001a: 155). De cijfers van het tbo
geven te weinig inzicht om hier een uitspraak over te kunnen doen.

Het terugkerende gegeven dat jongeren minder vrijwilligerswerk doen dan volwas-
senen, roept de vraag op waar vrijwilligerswerk aan moet voldoen wil het aantrekkelijk
zijn voor jongeren. Op basis van gesprekken met 48 jongeren vond het nizw (2001a:
21) dat vrijwilligerswerk volgens jongeren leuk én leerzaam moet zijn. Waardering is
daarbij belangrijk. Ook moet er een duidelijk aanbod zijn, naast duidelijke verwach-
tingen. Het mag niet te ver weg zijn, geen geld en te veel tijd kosten en het moet samen
met andere jongeren zijn en niet te emotioneel belastend.

6.4 De opbrengst van jeugdparticipatie

In beleidsnota’s wordt veel nadruk gelegd op de sociaal-pedagogische functie van maat-
schappelijke participatie. Verondersteld wordt dat deelname aan vrijetijdsverenigingen
bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. In hoofdstuk 1 is reeds aan-
gegeven dat de vraag wat vrijetijdsactiviteiten jongeren precies opleveren, bijzonder
complex is. Bovendien zijn de middelen om deze vraag te beantwoorden beperkt. De
informatiebron die ons ter beschikking staat, heeft betrekking op één moment in het
leven van jongeren. Dit geeft alleen inzicht in verschillen tussen individuen en niet in
de veranderingen die plaatsvinden in het leven van één individu. Als gevolg kunnen
alleen vermoedens en suggesties over het verloop van de ontwikkeling worden uitge-
sproken. Ondanks deze tekortkoming zal een eerste verkenning gemaakt worden.
Alvorens op onze eigen gegevens in te gaan, zal eerst worden besproken wat ander
onderzoek heeft uitgewezen. Gekeken wordt naar twee ontwikkelingseffecten die in
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beleidsnota’s aandacht krijgen. Allereerst wordt gekeken naar de samenhang tussen
jeugdparticipatie en het individuele welzijn van jongeren, gemeten aan de hand van
hun perceptie van hun huidige leven en het aantal gerapporteeerde emotionele pro-
blemen. Vervolgens wordt de samenhang tussen jeugdparticipatie en sociale binding
en integratie bestudeerd, gemeten aan de hand van de ervaren kwaliteit van de relatie
met ouders en leeftijd-genoten en delinquent gedrag.

Het kenmerkende van activiteiten die georganiseerd worden door vrijetijdsorgani-
saties is dat zij plaatsvinden in een (vast) sociaal verband met specifieke regels en
gedragslijnen en dat ze onder supervisie van volwassenen staan. In de Verenigde Staten
en Canada is enig onderzoek verricht naar de relatie tussen deelname aan sport, kunst-
groepen en jeugdorganisaties en algemene ontwikkelingsindicatoren als zelfwaarde,
welzijn, delinquentie en onderwijsprestaties (Larson 2000; Dworkin et al. in druk). Veel
van deze studies zijn cross-sectioneel van aard (overzicht Holland et al. 1987; Larson
2000). Deze studies wijzen in het algemeen op een positieve correlatie tussen deelname
aan verschillende, waaronder georganiseerde, vrijetijdsactiviteiten en wenselijke 
persoonlijkheidseigenschappen en sociale kwaliteiten. Als gecontroleerd wordt voor
variabelen die hier ook mee samenhangen, zoals sekse of sociaal-economische status,
blijken deze correlaties dikwijls minder sterk te zijn en soms zelfs te verdwijnen. 

Meer steekhoudende uitspraken over de relatie tussen jeugdparticipatie en ontwik-
keling kunnen gedaan worden op basis van longitudinaal onderzoek. Dit type onder-
zoek is echter dun gezaaid. De longitudinale studies die zijn gedaan wijzen eveneens
op positieve effecten (overzicht Larson 2000). Dit type onderzoek heeft onder meer
laten zien dat deelname gedurende de jeugdfase een belangrijke voorspeller is voor
deelname op latere leeftijd (overzicht Mannell en Kleiber 1997). Dit geldt zowel voor
sport en culturele activiteiten, als voor politieke activiteiten (Larson 1994; Moore et
al. 2001). Interessant met betrekking tot deelname aan jeugdorganisaties is de studie
van Larson (1994). Hij vond in zijn onderzoek onder 263 scholieren, die drie keer
werden onderzocht in vier jaar, dat deelname aan jeugdorganisaties (exclusief sport)
een negatief effect heeft op delinquent gedrag enkele jaren later. Een zwakke relatie
werd gevonden tussen deelname aan jeugdorganisaties en gevoel van zelfwaarde. 

Uit focus group interviews met Amerikaanse tieners die participeren in jeugd-
organisaties en/of activiteiten die na schooltijd werden georganiseerd door de school,
komen diverse leerervaringen naar voren (Dworkin et al. in druk). Nieuwe dingen
uitproberen, je beperkingen leren, doelen leren stellen, vol leren houden, samen
leren werken, leren communiceren zijn een aantal leerervaringen. Het nizw (2001a: 25)
vindt met betrekking tot vrijwilligerswerk vergelijkbare leerervaringen. Interviews met
48 tieners laten ervaringen zien als samenwerken, omgaan met mensen en met geld,
leidinggeven, problemen oplossen, je persoonlijk ontwikkelen en omgaan met tegen-
slagen. Een vergelijkend perspectief met jeugd die niet deelneemt aan deze activiteiten
ontbreekt echter.
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De causale relaties die Larson beschrijft kunnen door ons niet worden vastgesteld. Wel
kan gekeken worden naar de samenhang tussen deelname aan vrijetijdsorganisaties en
het al dan niet vertonen van delinquent gedrag, en naar de samenhang met emotionele
problemen en de kwaliteit van de relaties met ouders en leeftijdgenoten. Om een zo
zuiver mogelijke samenhang tussen deze variabelen te schatten, moeten we corrigeren
voor variabelen die hier ook mee kunnen samenhangen. Hier controleren we voor
leeftijd, sekse, opleidingsniveau van het kind, etniciteit en gezinsvorm. 

Tabel 6.10 Samenhang (correlaties) tussen verenigingslidmaatschap en vrijwilligerswerk 

en de indicatoren voor emotionele en sociale ontwikkelingsstaat, 12-18- jaar, 2001

lid sportvereniging lid andere vereniging vrijwilligerswerk
ongecon- gecon- ongecon- gecon- ongecon- gecon-
troleerd troleerda troleerd troleerda troleerd troleerda

perceptie op huidige leven 0,06 0,05 -0,03 -0,01 -0,01 -0,01
emotionele problemen -0,10 -0,07 0,02 0,03 0,04 0,04

relatie met ouders 0,07 0,05 0,05 0,04 0,00 0,00
relatie met leeftijdgenoten 0,04 0,05 -0,05 -0,03 0,01 0,01
delinquent gedrag 0,01 0,03 -0,03 0,00 0,00 0,01

a Par tiële correlaties waarbij is gecontroleerd voor verschillen in sekse, leef tijd, gezinssamenstelling 
(tweeoudergezin versus overige gezinsvormen), schoolniveau en autochtoon/allochtoon.

Vetgedrukte correlaties zijn signif icant (p < 0,001).

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01) 

De gevonden samenhangen zijn uiterst zwak. Dit correspondeert met bevindingen
uit ander cross-sectioneel onderzoek, waarin gecontroleerd is voor diverse achter-
grondkenmerken. De ongecontroleerde correlaties zijn echter weinig beter dan de
gecontroleerde correlaties. Een aantal verbanden is significant, al is voorzichtigheid
bij de interpretatie van de hier gevonden zwakke verbanden geboden. Verenigings-
jongeren zien hun relatie met hun ouders in het algemeen licht positiever dan niet-
deelnemers. Dit suggereert dat maatschappelijke participatie samengaat met een naar
verhouding gunstige relatie met ouders, waarbij het niet duidelijk is of maatschappelijke
participatie leidt tot een gunstige relatie met ouders of dat een gunstige relatie met
ouders leidt tot maatschappelijke participatie. Voor lidmaatschap van jeugd-, hobby-,
amateurkunst-, milieu- en politieke verenigingen is dit de enige significante correlatie
die gevonden is. Sportparticipatie vertoont daarentegen ook samenhang met andere
indicatoren. Zo blijken jongeren die lid zijn van een sportvereniging doorgaans een iets
positievere kijk op hun huidige leven te hebben en iets minder emotionele problemen
te rapporteren dan tieners die niet lid zijn van een sportvereniging. Ook lijken jongeren
die lid zijn van een sportvereniging iets positiever te zijn over hun relatie met leeftijd-
genoten, naast dat zij licht positiever zijn over hun relatie met hun ouders. Maar ook
hier geldt dat deze verbanden uiterst zwak zijn. 
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Opmerkelijk genoeg wordt geen samenhang gevonden tussen delinquent gedrag en
deelname aan sportverenigingen; iets wat in Amerikaanse studies wel gevonden is.
Geen van de hier genoemde activiteiten vertoont samenhang met delinquent gedrag. 

Opmerkelijk is ook dat er een verband, zij het een uiterst zwak verband, wordt gevon-
den tussen emotionele problemen en het al dan niet doen van vrijwilligerswerk.
Jongeren die vrijwilligerswerk doen rapporteren iets meer emotionele problemen dan
jongeren die geen vrijwilligerswerk doen. Om meer inzicht te krijgen in deze bevin-
ding, zijn verdere analyses gedaan. Gekeken is naar de samenhang tussen de mate
waarin jongeren zich zorgen maken om de wereld en de mate waarin zij politiek geïnte-
resseerd zijn, en de verschillende indicatoren voor ontwikkelingsstaat. Zoals beschreven
in het voorgaande, zijn jongeren die zich veel zorgen maken over de wereld of die
politiek geïnteresseerd zijn, eerder geneigd vrijwilligerswerk te doen dan jongeren
die zich geen zorgen maken of niet politiek geïnteresseerd zijn. Het zou kunnen zijn
dat deze motieven achter deelname samengaan met een bepaalde ontwikkelingsstaat.
De analyses doen vermoeden dat dit inderdaad zo is. Jongeren die zich veel zorgen
maken over de wereld rapporteren doorgaans iets meer emotionele dan jongeren die
zich geen zorgen hierover maken (gecontroleerde correlatie = 0,11). Geen verband
wordt daarentegen gevonden tussen politieke interesse en emotionele problemen. 

6.5 Confrontatie beleid versus praktijk

Wat kan op basis van deze resultaten gezegd worden over de reikwijdte van het beleid
rond jeugdparticipatie? Wordt de jeugd bereikt die bereikt had moeten worden? Hebben
de activiteiten die de rijksoverheid ondersteunt in het kader van jeugdparticipatie hun
beoogde impact? 

Met betrekking tot vrijetijdsverenigingen is duidelijk dat veel jongeren lid zijn, hetzij
van een sportvereniging, hetzij van een andere vereniging. Cijfers laten zien dat zich
in de loop der tijd weinig grote verschuivingen hebben voorgedaan in sportlidmaat-
schap. Jongeren zijn vaak lid van een sportvereniging en zijn dit de afgelopen twee
decennia doorgaans geweest. Van een evenredige participatie van verschillende groepen
jongeren is echter (nog steeds) geen sprake. De verschillen tussen groepen, die hier
gevonden zijn, zijn veelvuldig geconstateerd. Jonge tieners zijn vaker lid dan oudere
tieners en kinderen met een hogere opleiding vaker dan kinderen met een lagere
opleiding. Naast verschillen in het algehele participatieniveau, wijzen de hier gevonden
resultaten op verschillen in voorkeuren. Zo zijn jongens vaker lid van een sportvereni-
ging, terwijl meisjes vaker lid zijn van een andere vereniging. Autochtone kinderen
zijn vaker lid van een sportvereniging dan allochtone kinderen, maar geen verschillen
worden gevonden tussen deze kinderen als het gaat om deelname aan jeugd-, hobby-,
amateurkunst-, milieu- en politieke verenigingen. Wat de visie van de rijksoverheid is
op zulke voorkeursverschillen, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat, als de overheid
ernaar streeft deelname in de breedte te stimuleren, inzicht verkregen dient te worden
in de redenen achter niet-participatie. Voor sommige jongeren zullen financiële 
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barrières de belangrijkste oorzaak zijn voor het niet deelnemen. Het ligt echter voor
de hand dat een diversiteit aan andere redenen hierbij eveneens een belangrijke rol
speelt, waaronder voorkeur. Nader onderzoek zal hier meer inzage in moeten geven
en uit moeten wijzen hoe deze verschillende redenen zich tot elkaar verhouden.

Met betrekking tot actieve vormen van participatie, in het bijzonder politieke partici-
patie en vrijwilligerswerk, ontstaat gerede twijfel over de reikwijdte van het beleid. De
deelname van jongeren aan deze activiteiten is in het algemeen beperkt. Een duidelijke
meerderheid doet niet mee. Met betrekking tot vrijwilligerswerk is duidelijk dat met
name sport een belangrijke rol speelt. Veel jongeren zijn lid van een sportvereniging,
hetgeen uitwijst dat deze activiteit tot de verbeelding van tieners spreekt. Het stimuleren
van vrijwilligerswerk binnen deze context, zoals de overheid momenteel doet, lijkt
enigszins aan te sluiten bij wat jongeren interesseert. Toch is ook hier de vraag waarom
een aanzienlijk aantal jongeren geen vrijwilligerswerk doet. Zijn ze niet op de hoogte?
Is er geen of te beperkte mogelijkheid om naar de mening van jongeren interessant
vrijwilligerswerk te doen? Hebben ze te veel andere verplichtingen? Voelen ze zich
niet serieus genomen? Hebben ze er geen behoefte aan? Willen ze gewoon sporten
en verder niets?

Met betrekking tot deelname aan politieke activiteiten is eveneens duidelijk dat
een relatief kleine groep deelneemt, dikwijls aan verschillende vormen van politieke
participatie. Het kan niet anders dan dat deze participatiecijfers enigszins remmend
werken op de tamelijk hoge ambities die de rijksoverheid heeft op dit terrein.
Opmerkelijk genoeg wijzen diverse studies uit dat tieners wel degelijk geïnteresseerd
zijn in verschillende maatschappelijke vraagstukken. Studies, zoals die zijn geïnitieerd
door de Raad voor Openbaar Bestuur en het Instituut voor Publiek en Politiek, dragen
diverse, veelal voor de hand liggende punten voor verbetering van de inspraakmogelijk-
heden voor de jeugd aan. Naar voren komt dat inspraak door jongeren meer moet zijn
dan inspraak zonder invloed, meer dan alleen meepraten over overlast door jongeren
en andere jeugdproblemen, en meer dan alleen het betrekken van ‘beroepsjongeren’
die steeds opnieuw worden gevraagd. Het lijkt zinvol te achterhalen welke kwesties
jongeren precies belangrijk vinden, waar zij inspraak over zouden willen hebben en
hoe zij dit zelf zouden willen vormgeven, wil aansluiting gevonden worden bij de
leefwereld van jongeren. Ook duidt het gegeven dat jongeren bij het woord ‘politiek’
dikwijls denken aan weinig interessante zaken, erop dat genuanceerde, afgepaste
wervingstrategieën uitgedacht moeten worden, willen verschillende groepen tieners
bij de gevestigde politiek betrokken worden. Het blijft echter de vraag of deze punten
voor verbetering ook echt resulteren in een grotere deelname.

Rest de vraag naar de samenhang tussen deelname aan organisaties, het doen van
vrijwilligerswerk, en de indicatoren voor ontwikkelingsstaat. Er worden enige samen-
hangen gevonden als het gaat om vrijetijdsverenigingen, in het bijzonder sportvereni-
gingen. Enige aanwijzingen zijn gevonden die wijzen in de richting van een positieve
samenhang tussen deelname aan sportorganisaties en het individuele welzijn van
jongeren en de kwaliteit van hun relaties met ouders en leeftijdgenoten. Deze verbanden
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zijn significant, maar uiterst zwak. Zoals aangegeven is het niet makkelijk dergelijke
zwakke verbanden te interpreteren. Net zoals in de voorgaande hoofdstukken, kan
ook hier niet uitgesloten worden dat deze lage correlaties ontstaan doordat positieve
en negatieve effecten elkaar opheffen (vergelijk hoofdstuk 5). Maatschappelijke partici-
patie kan, maar hoeft immers niet onverdeeld positief te zijn. Veelvuldig is gesuggereerd
dat een (te) intensieve deelname kan samengaan met ongunstige zaken als stress; dit
ondanks dat onderzoek naar dergelijke thema’s onder de Nederlandse jeugd nauwelijks
voorhanden is. In onze studie is maatschappelijke participatie tamelijk algemeen
gemeten (wel of geen lidmaatschap van een sportvereniging of van andere vereni-
gingen). De hoeveelheid tijd die binnen verenigingen wordt doorgebracht en aan 
vrijwilligerswerk wordt besteed, is buiten beschouwing gelaten. Nader onderzoek is
hier gewenst. Interessant is bovendien dat hier gepresenteerde resultaten doen ver-
moeden dat verschillende motieven voor deelname aan bepaalde activiteiten in meer
of mindere mate samen kunnen hangen met de ontwikkelingsstaat van jongeren. Dit
roept eveneens de nodige vragen op over het effect van maatschappelijke participatie
op de ontwikkelingsstaat. Diepgaand onderzoek naar deze zaken zou belangrijke
nuanceringen en aanvullingen kunnen opleveren die voor het huidige jeugdbeleid,
waarbinnen maatschappelijke participatie een centrale rol speelt, van groot belang
zijn. 

De beperkingen van dit onderzoek en de uiterst zwakke correlaties die gevonden
zijn, alsmede de praktische afwezigheid van ander onderzoek in Nederland naar de
relatie tussen participatie en de hier bestudeerde ontwikkelingsindicatoren, roepen
echter wel de vraag op in hoeverre het op dit moment zinvol is participatie in vrijetijds-
organisaties vanuit een preventief perspectief na te streven. Misschien moet de 
preventieretoriek vooralsnog minder sterk worden aangezet. Misschien dient het
nastreven van jeugdparticipatie vooral te gebeuren vanuit de functie die jeugdparticipatie
heeft voor het afstemmen van het jeugdbeleid op de wensen van de jeugd of vanuit
democratische principes (recht op deelname en inspraak). Daarbij moet dan onder
meer aandacht worden besteed aan het wegnemen van te manipuleren barrières die
leiden tot niet-participatie. 
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Noten

1 In aansluiting op de charter van de participatie van jeugd op lokaal en regionaal
niveau van de Raad van Europa, waarin aanbevelingen omtrent jeugdparticipatie
worden gedaan, en onder invloed van het VN-Verdrag van de Rechten van het
Kind, neemt de aandacht voor jeugdparticipatie toe. De 54 artikelen van het
Verdrag van de Rechten van het Kind zijn te rangschikken in 3 categorieën,
waarvan de laatste wijst op het recht van kinderen op deelname aan de samen-
leving (www.unicef.nl/kinderrechten): 
1 rechten met betrekking tot provision (onderwijs, zorg, opvang);
2 rechten met betrekking tot protection (bescherming tegen mishandeling, 

verwaarlozing, kinderarbeid, enz.);
3 rechten met be(in procenten), rekking tot participation (vrijheid informatie 

te verzamelen, vrije meningsuiting, meepraten/meebeslissen over zaken die
kinderen betreffen).

2 Eveneens worden diverse projectgroepen in het leven geroepen, die tot doel
hebben gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van algemeen preventief
beleid gericht op alle jeugd. In 1995 wordt de projectgroep Ontwikkeling lokaal
preventief jeugdbeleid (olpj) geïnitieerd voor drie jaar. Eén van de centrale doelen
van de projectgroep jeugdparticipatie is het onder de aandacht van gemeenten
brengen. Doelstellingen in meetbare termen zijn er niet. Door te praten met
kinderen en jongeren wordt hun eigen kracht en sociale binding met de samen-
leving versterkt. Bovendien kunnen beleidsmaatregelen beter afgestemd worden
op jongeren, zo stelt de projectgroep olpj (1998). In 1998, vooruitlopend op de
verkiezingen en de afronding van haar taken, concludeert de projectgroep olpj
dat veel, maar niet alle gemeenten actief bezig zijn met het ontwikkelen van een
preventief jeugdbeleid (olpj 1998). De projectgroep pleit voor een continuerende
politieke aandacht voor jeugdbeleid en voor de rol van jeugdparticipatie daar-
binnen. Dit advies vindt navolging. In de Welzijnsnota 1999-2002 brengt het
ministerie van vws jeugdparticipatie nogmaals onder de aandacht. Voor de
periode 2000-2003 wordt het project Lokaal Jeugdbeleid gestart met als doel
jeugdbeleid binnen gemeenten te ondersteunen en, waar nodig, te verbeteren.

3 POLS-participatie bevat ook informatie over tieners, maar begint veelal bij vijftien
jaar en soms bij achttien jaar. Het Scholierenonderzoek begint bij twaalf jaar.
Het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo) bevat wel informatie over tieners van twaalf
jaar en ouder. Het aantal 12-18-jarigen dat aan dit onderzoek meedoet is echter
aanzienlijk kleiner dan het aantal 12-18-jarigen dat meedoet aan het Scholieren-
onderzoek. Het tbo richt zich op de gehele bevolking vanaf twaalf jaar, terwijl
het Scholierenonderzoek zich uitsluitend richt op jongeren.

4 Door wijzigingen in de vraagstelling en categorisering van de vraag  is een 
longitudinale vergelijking tussen de verschillende jaren niet mogelijk. Met name
het feit dat in 2001 maximaal drie antwoorden mochten worden aangekruist, in
plaats van net zoveel antwoorden als de respondent zelf wilde, wat in voorgaande
jaren norm was, bemoeilijkt een vergelijking in de tijd.

5 Om na te gaan welke groepen jeugdigen eerder wel en welke eerder niet lid zijn
van een vrijetijdsvereniging, is onderscheid gemaakt tussen niet-leden en wel-
leden. Daarbij is gekeken naar lidmaatschap van jeugd-, hobby-, amateurkunst-,
milieu-, politieke en sportverenigingen.

6 Gecontroleerd voor leeftijd, sekse, schoolopleiding kind en ouders, en etniciteit.
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7 Cumulatieve effecten van (non)participatie aan 

vrijetijdsactiviteiten

Frank Huysmans en Andries van den Broek

Wie in de afgelopen twee decennia in Nederland ter wereld kwam, groeide op in een
samenleving die veel te bieden had, zeker in de vrije tijd. Het grote aantal mogelijkheden
dat kinderen en jongeren hebben om hun vrije tijd te vullen, heeft ook een keerzijde.
Er moet gekozen worden, en aan elke keuze kleven onzekerheden of risico’s. Het
jeugdbeleid, zo werd in het eerste hoofdstuk gesignaleerd, benadrukt bijgevolg enerzijds
de ontwikkelingskansen in de vrije tijd, maar anderzijds ook de risico’s op ontsporing.
Buiten de ‘regimes’ van het gezin en de school ligt er voor jeugdigen een wereld aan
levensstijlen, gedragssjablonen, diensten en producten open. Er valt veel voor te zeggen
dat het aftasten van de aangeboden mogelijkheden in een ‘trial and error’-fase waardevol,
want ‘leerzaam’ is. De kans bestaat echter ook dat een te grote fascinatie voor de ver-
lokkingen van de wereld buiten het gezichtsveld van ouders en pedagogen de ontwik-
keling juist belemmert. Het vinden van een goede balans is, zoals wel vaker in het
leven, de kunst. Daarbij komt kennis over wat een ‘normale’ ontwikkeling bevordert
en wat die eventueel remt goed van pas. 

In de voorgaande hoofdstukken is voor achtereenvolgens sporten, cultuurdeelname/
uitgaan, media-/ict-gebruik en politieke/maatschappelijke participatie nagegaan of er
sprake is van samenhangen (correlaties) met aspecten van de ontwikkelingsstaat.
Tabel 7.1 zet de gevonden significante verbanden tussen vrijetijdsactiviteiten en de
cognitieve, emotionele, sociale en fysieke ontwikkelingsstaat nog eens op een rij, zodat
een meer globaal overzicht van de bevindingen ontstaat.

Tabel 7.1 Overzicht van gecontroleerdea correlaties tussen vrijetijdsactiviteiten en 
indicatoren voor de ontwikkelingsstaat uit de hoofdstukken 3 tot en met 6b

sport lid kunst- bezoek ge- film/
deel- zinnige canoniseerde (pop) televisie
name vereniging cultuur concert uitgaan lezen kijken

schoolprestaties . . 0,04 . – 0,06 0,04 .
emotionele problemen –0,07 . 0,06 . 0,04 . 0,05
relatie met ouders 0,05 . 0,06 . –0,09 0,08 –0,03
relatie met leeftijdgenoten 0,05 . . 0,07 . –0,04 .
delinquent gedrag . . . 0,06 0,24 –0,08 0,05

subjectieve gezondheids-
beleving 0,12 . . . . – –
alcohol en roken . – – – 0,23 –0,11 0,07
drugsgebruik . – 0,04 – 0,19 –0,05 –

a Par tiële correlaties waarbij is gecontroleerd voor verschillen in sekse, leef tijd, gezinssamenstelling 
(tweeoudergezin versus overige gezinsvormen), schoolniveau en etniciteit.

b Het hier gehanteerde signif icantienivau is liberaler dan in sommige van de betref fende hoofdstukken. 
Hierdoor kunnen kleine verschillen ontstaan.

. = niet signif icant (p > 0,01) ; – = in betref fende hoofdstuk niet gerappor teerd.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)
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vervolg tabel 7.1

compu- lid sport- lid andere vrijwilligers-
teren bellen vereniging vereniging werk

schoolprestaties . –0,07 – – –
emotionele problemen . . –0,07 0,03 0,04
relatie met ouders –0,04 –0,12 0,06 0,04 .
relatie met leeftijdgenoten . 0,08 0,05 –0,08 .
delinquent gedrag . 0,15 . . .
subjectieve gezondheids-
beleving – – – – –
alcohol en roken 0,05 0,20 – – –
drugsgebruik -0,04 0,07 – – –

a Par tiële correlaties waarbij is gecontroleerd voor verschillen in sekse, leef tijd, gezinssamenstelling 
(tweeoudergezin versus overige gezinsvormen), schoolniveau en etniciteit.

b Het hier gehanteerde signif icantienivau is liberaler dan in sommige van de betref fende hoofdstukken. 
Hierdoor kunnen kleine verschillen ontstaan.

. = niet signif icant (p > 0,01) ; –  = in betref fende hoofdstuk niet gerappor teerd.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)

Bij horizontale lezing van de tabel krijgt men voor de afzonderlijke indices van de
ontwikkelingsstaat een overzicht van de activiteiten die er positief of negatief mee
samenhangen. Over het algemeen zijn er weinig sterke correlaties. Het grootste aantal
significante verbanden wordt gevonden bij de relatie met de ouders. Sporten, vereni-
gingslidmaatschap, bezoek aan gecanoniseerde cultuur en lezen hangen er positief
mee samen, terwijl een meer consumptieve vrije-tijdsinvulling negatieve verbanden
laat zien. Mogelijk houdt dit verband met een ouderlijke afwijzing van de door hun
kinderen gemaakte keuzes, en niet zonder reden, zoals de samenhangen met het
delinquente gedrag, alcohol/roken en drugsgebruik laten zien. Opmerkelijk is bij het
delinquente gedrag dat activiteiten waarvan een positief-socialiserende invloed wordt
verwacht, zoals lidmaatschap van verenigingen, er geen duidelijk negatieve samen-
hang mee laten zien.

Met de in tabel 7.1 nog eens samengevatte bevindingen is het beeld echter nog niet
compleet. Door vrijetijdsactiviteiten los van elkaar met de ontwikkelingsstaat in verband
te brengen, wordt het bestaan van een verband tussen vrijetijdsgedrag en ontwikkelings-
staat mogelijk ten onrechte ontkend. Dat de diverse onderscheiden vormen van vrije-
tijdsbesteding afzonderlijk niet of nauwelijks met de ontwikkelingsstaat samenhangen,
sluit immers niet uit dat er een cumulatief effect kan bestaan. Het ontwikkelings-
stimulerend effect van een gevarieerd activiteitenrepertoire is nog niet onderzocht.
Mogelijk houdt vrijetijdsbesteding eerst dan verband met de ontwikkelingsstaat,
wanneer jongeren in meerdere activiteiten participeren. In dit beknopte hoofdstuk
gaan we daarom op zoek naar het eventuele cumulatieve effect van (non)participatie.
De vragen die daarbij aan de orde komen, luiden: is de ontwikkelingsstaat beter naar-
mate men aan meer vrijetijdsactiviteiten deelneemt? En gaat, omgekeerd, een geringe
gecumuleerde participatie samen met negatieve aspecten van de ontwikkelingsstaat? 
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Ter beantwoording van deze vragen is allereerst een optelling gemaakt van de deelname
aan acht vormen van maatschappelijke participatie die in de vier voorafgaande hoofd-
stukken ter sprake kwamen. Het gaat hier om de activiteiten die in het sectorale beleid
worden gestimuleerd en waarvan wordt aangenomen dat ze in zekere zin met positieve
aspecten van de ontwikkelingsstaat verband houden. Het betreft sporten, musiceren,
andere amateurkunstbeoefening,1 deelname aan de gecanoniseerde cultuur (als toe-
schouwer/bezoeker), lezen, lidmaatschap van een sportvereniging,2 lidmaatschap
van andere verenigingen en het doen van vrijwilligerswerk. Het aantal activiteiten waar
men aan deelnam is opgeteld, hetgeen resulteert in een schaal van maatschappelijke
participatie die loopt van nul tot acht.3 Deze optelling geeft alleen weer of mee is
gedaan aan deze activiteiten. De intensiteit van deelname blijft buiten beschouwing.
De optelling laat de nodige spreiding zien, met een concentratie in de deelname aan
drie of vier activiteiten. Driekwart van de scholieren rapporteerde twee tot vijf van deze
acht vormen van maatschappelijke participatie, met een gemiddelde van 3,6 (tabel 7.2).

Tabel 7.2 Deelname aan gestimuleerda vrijetijdsgedrag, 2001(in procenten)

geen van de activiteiten 3
1 activiteit 9
2 activiteiten 16
3 activiteiten 22
4 activiteiten 22
5 activiteiten 15
6 activiteiten 9
7 activiteiten 4
alle 8 activiteiten 1
totaal 100

gemiddeld aantal activiteiten 3,6
N 8.096

a Verondersteld ontwikkelingsbevorderend: (1) spor ten; (2) muziek maken; (3) anderszins ar tistiek bezig zijn; 
(4) deelname aan gecanoniseerde cultuur; (5) lezen; (6) lid spor tvereniging; (7) lid ander soor t vereniging; 
(8) doen van vrijwilligerswerk. Respondenten hebben maximaal 2 ontbrekende waarden op de variabelen.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)

Daarnaast is, opnieuw bij wijze van contrast, een schaal gemaakt van activiteiten die
vanuit het intersectorale en algemeen sectorale jeugdbeleid niet gestimuleerd worden.
Van deze activiteiten wordt aangenomen dat deelname eraan op zichzelf niet met
negatieve aspecten van de ontwikkelingsstaat verband houdt, maar dat een zekere
overdaad wel kan schaden. Het betreft hier deelname aan niet-gecanoniseerde jeugd-
cultuur (film en niet-klassieke concerten), uitgaan, televisie kijken, computeren en
telefoneren. Ook de optelling van deze vijf activiteiten levert de nodige spreiding op,
ditmaal met een concentratie in de frequente deelname. Tweederde van de scholieren
nam aan vier of vijf van deze activiteiten deel, het gemiddelde lag op 3,9 (tabel 7.3).
Deze activiteiten hebben daarmee een beduidend lager instapniveau. 
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Tabel 7.3 Deelname aan niet-gestimuleerda vrijetijdsgedrag, 2001(in procenten)

geen van de activiteiten 0
1 activiteit 1
2 activiteiten 8
3 activiteiten 24
4 activiteiten 33
alle 5 activiteiten 34
totaal 100

gemiddeld aantal activiteiten 3,9
N 8.708

a Verondersteld ontwikkelingsneutraal: (1) deelname aan niet-gecanoniseerde cultuur; (2) uitgaan; 
(3) televisie kijken; (4) computeren; (5) telefoneren. Respondenten hebben maximaal 2 ontbrekende 
waarden op de variabelen.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)

Onderling vertonen beide optellingen een licht positieve samenhang (correlatie .17).
De richting van die samenhang duidt erop dat beide vormen van maatschappelijke
deelname elkaar eerder wat overlappen dan uitsluiten: jongeren die vaker het één doen,
kiezen ook wat vaker voor het ander. Kennelijk gaat een gevarieerd menu van het één
toch enigszins samen met een dito menu van het ander. De sterkte van die samenhang
– of beter: de zwakte ervan – duidt er echter wel op dat we het hier met twee verschil-
lende gedragsdimensies van doen hebben. 

Dat er sprake is van spreiding op de gedragsdimensies houdt in dat het hier gaat
om dimensies waarop scholieren van elkaar verschillen. Van groter belang dan die
spreiding zelf is de samenhang van die dimensies met de indices van de ontwikkelings-
staat. In de voorgaande hoofdstukken bleek het wel of niet deelnemen aan één der
onderscheiden vormen van maatschappelijke participatie daar in de regel niet of zwak
mee samen te hangen. Dit sluit echter niet uit dat er wel een samenhang kan bestaan
tussen cumulatieve (non)participatie en ontwikkelingsstaat. De vraag of zich over de
breedte genomen wél zo’n verschil aftekent, kan worden beantwoord aan de hand
van de verbanden tussen de gecumuleerde participatie en de indices van de ontwikke-
lingsstaat (tabel 7.4). 
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Tabel 7.4 Samenhang van gestimuleerda en niet-gestimuleerdb vrijetijdsgedrag met 

ontwikkelingsstaat, 2001

gestimuleerd niet-gestimuleerd
ongecontroleerd gecontroleerdc ongecontroleerd gecontroleerdc

cognitieve ontwikkeling
schoolprestaties 0,06 0,05 –0,01 0,00

emotionele ontwikkeling
emotionele problemen –0,04 –0,01 –0,04 –0,04

sociale ontwikkeling
relatie met ouders 0,13 0,10 0,00 0,00
relatie met leeftijdgenoten 0,06 0,03 0,20 0,15
delinquent gedrag –0,07 –0,03 0,03 0,06

fysieke ontwikkeling
subjectieve gezondheid 0,08 0,08 –0,04 –0,01
alcohol- en tabakgebruik –0,05 –0,06 0,22 0,18
drugsgebruik –0,05 –0,03 0,00 0,01

Vetgedrukte correlaties zijn signif icant (p < 0,01)
a Gestimuleerd: (1) spor ten; (2) muziek maken; (3) anderszins ar tistiek bezig zijn; (4) deelname aan 

gecanoniseerde cultuur; (5) lezen; (6) lid spor tvereniging; (7) lid ander soor t vereniging; (8) doen van 
vrijwilligerswerk.

b Niet-gestimuleerd: (1) deelname aan niet-gecanoniseerde cultuur; (2) uitgaan; (3) televisie kijken; 
(4) computeren; (5) telefoneren.

c Controlevariabelen: sekse, leef tijd, gezinssamenstelling, schoolniveau en etniciteit; extra opname van 
opleidingsniveau ouders en stedelijkheid heef t nauwelijks gevolgen voor de sterkte van de parameters.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)

Het antwoord op de vraag is genuanceerd. Enerzijds blijkt dat de gecumuleerde deel-
name aan gestimuleerde activiteiten samenhangt met positieve aspecten van de ont-
wikkelingsstaat. Een grotere gecumuleerde deelname aan sporten, zelf artistiek bezig
zijn, bezoek aan gecanoniseerde cultuur, lezen, verenigingslidmaatschap en vrijwil-
ligerswerk, hangt na controle voor achtergrondkenmerken samen met betere school-
prestaties, een betere relatie met ouders en leeftijdgenoten en een betere ervaren
gezondheid. Delinquent gedrag, alcohol-, tabak- en drugsgebruik hangen juist negatief
samen met deze activiteiten. Anderzijds wordt uit de tabel ook duidelijk dat de meeste
verbanden dan wel statistisch significant zijn, maar vooral ook weinig markant. De
sterkste gecontroleerde correlatie, die met de relatie met de ouders, bedraagt niet
meer dan 0,10. Het op een na minst onbeduidende verband heeft betrekking op het
fysieke welbevinden. Wie meer participeert, voelt zich gezonder. 

De participatie aan niet-gestimuleerde activiteiten vertoont eveneens samenhang
met enkele indicatoren voor de ontwikkelingsstaat, al zijn ook hier de meeste verbanden
zwak. De gecumuleerde deelname aan het bezoek van films en niet-klassieke (pop)-
concerten, uitgaan, televisiekijken, computeren en bellen blijkt samen te gaan met
een hogere alcohol- en tabakconsumptie en ietwat meer delinquent gedrag. Daar
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staat tegenover dat de relatie met leeftijdgenoten beter is. De relatie met de ouders
heeft er niet onder te lijden. Evenmin blijken subjectieve gezondheid en drugsgebruik
(dat in laatstgenoemde tabel alleen met het uitgaan samenhangt) met een grotere
gecumuleerde participatie aan genoemde activiteiten samen te hangen.4

Uit de gepresenteerde resultaten kan geconcludeerd worden dat deelname aan veel
verschillende vrijetijdsactiviteiten slechts in geringe mate samengaat met de cognitieve,
emotionele, sociale en fysieke ontwikkelingsstaat. Zelfs als de samenhangen mono-
causaal mogen worden geïnterpreteerd – als we veronderstellen dat vrijetijdsactiviteiten
een invloed op de ontwikkelingsstaat hebben en het omgekeerde niet het geval is – is
het nog de vraag of van gecumuleerde gestimuleerde vrijetijdsactiviteiten niet teveel
heil wordt verwacht. 

Mogelijk gaat het echter om de combinaties van gestimuleerde en niet-gestimuleerde
activiteiten. Gesignaleerd werd dat de beide schalen licht positief met elkaar samen-
hangen. Dat zou erop kunnen duiden dat wat de gestimuleerde activiteiten aan positiefs
teweegbrengen door de overige activiteiten weer (deels) wordt afgezwakt. Ter beoor-
deling van de juistheid van die veronderstelling kan worden nagegaan welke combi-
naties van scores op beide dimensies er zijn, en of er verschillen in ontwikkelingsstaat
bestaan tussen groepen die op beide hoog respectievelijk laag scoren. De scores op
de dimensies zijn daartoe gedichotomiseerd. Respondenten met een score beneden
het gemiddelde krijgen het etiket ‘laag’ en zij met een bovengemiddelde score het
label ‘hoog’. Door het combineren van beide dimensies ontstaat een typologie met
vier groepen, die hier tentatief worden aangeduid als de ‘omnivoren’ (‘alleseters’;
bovengemiddeld scorend op beide dimensies), de ‘paucivoren’ (‘weinigeters’ - een
neologisme naar analogie van de omnivoren; benedengemiddeld scorend op beide
dimensies), de ‘kansrijken’ (bovengemiddeld scorend op de gestimuleerde activiteiten-
dimensie en benedengemiddeld op de niet-gestimuleerde activiteitendimensie) en de
‘consumptieven’ (benedengemiddeld op de bevorderende en bovengemiddeld op de
niet-gestimuleerde activiteitendimensie) (tabel 7.5).

Tabel 7.5 Typologie van intensiteit van deelname aan gestimuleerd en niet-gestimuleerd

vrijetijdsgedrag, 2001

gestimuleerd niet-gestimuleerd naam %

laag laag ‘paucivoren’ 17
laag hoog ‘consumptieven’ 30
hoog laag ‘kansrijken’ 14
hoog hoog ‘omnivoren’ 39

totaal 100

N 7.670

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)
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Het vergelijken van de scores van de vier groepen op de indices van de ontwikkelings-
staat biedt zicht op de mogelijke ‘samenwerking’ van gestimuleerde en niet-gestimu-
leerde activiteiten. Een vergelijking van de extreme groepen, de omnivoren die alles
relatief veel, en de paucivoren die van alles relatief weinig doen, zou kunnen leren of
de veronderstelde invloed van een divers vrijetijdsrepertoire inderdaad opgeld doet (al
worden over oorzaak en gevolg in empirische zin nog steeds geen uitspraken gedaan).
Als men ervan uitgaat dat ‘hoe breder, hoe beter’ is, is daarnaast de vergelijking tussen
omnivoren enerzijds, en kansrijken en consumptieven anderzijds ook interessant.
Een vergelijking van de kansrijken met de consumptieven, groepen die ‘breed’ in het
een maar ‘smal’ in het ander zijn, zou kunnen laten zien of het gestimuleerde aanbod
sterker met positieve aspecten van de ontwikkelingsstaat samenhangt dan het niet-
gestimuleerde. En een vergelijking van de paucivoren enerzijds en de kansrijken en
consumptieven anderzijds zal kunnen tonen of een sterkere deelname aan hetzij het
gestimuleerde, hetzij het niet-gestimuleerde aanbod ‘beter is’ dan een smal repertoire
op beide terreinen (tabel 7.6).

Tabel 7.6 Samenhang van gestimuleerd en niet-gestimuleerd vrijetijdsgedrag met 
ontwikkelingsstaat: verschillen tussen de groepen uit de typologie, 2001 
(z-scoresa)

pauci- consump- kans- omni-
voren tieven rijken voren verschila

(1) (2) (3) (4) (1)-(4) (2)-(4) (3)-(4) (2)-(3) (1)-(2) (1)-(3)

cognitieve ontwikkeling
school-
prestaties –0,05 –0,08 0,12 0,05 sig sig sig sig

emotionele ontwikkeling
emotionele
problemen 0,05 0,02 0,03 –0,05 sig sig

sociale ontwikkeling
relatie met 
ouders –0,08 –0,17 0,13 0,12 sig sig sig sig
relatie met 
leeftijdgenoten –0,29 0,10 –0,24 0,14 sig sig sig sig
delinquent 
gedrag 0,00 0,10 –0,13 –0,04 sig sig sig sig sig

fysieke ontwikkeling
subjectieve 
gezondheid –0,01 –0,13 0,12 0,06 sig sig sig sig
alcohol– en 
tabakgebruik –0,23 0,23 –0,34 0,05 sig sig sig sig sig sig
drugsgebruik 0,05 0,05 –0,03 –0,05 sig sig

a Een z-score geef t het verschil tussen de score van een respondent en de gemiddelde waarde over alle 
respondenten weer in het aantal standaardafwijkingen dat dit verschil bedraagt. In de regel ligt  rond de 
68% van de scores binnen –1 en +1 standaardafwijklngen van het gemiddelde en rond de 95% binnen – 2 en + 2
standaardafwijkingen.

b T-toets voor gemiddelden, p < 0,01. ‘sig’: verschil signif icant.

Bron: SCP/NIBUD (NSO’01)
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De vergelijking van omnivoren en paucivoren laat zien dat op zes van de acht indices
een significant verschil tussen de groepen bestaat, ook al zijn de verschillen relatief
gering. Omnivoren halen betere cijfers op school, kennen minder emotionele proble-
men, hebben een betere relatie met hun ouders en leeftijdgenoten, gebruiken minder
drugs en vertonen minder delinquent gedrag. Daar staat tegenover dat ze meer alcohol
en tabak gebruiken en dat ze zich niet (significant) gezonder voelen. Een vergelijking
van omnivoren en consumptieven toont zelfs significante verschillen op zeven indices,
die allemaal in de richting wijzen van een betere ontwikkelingsstaat bij de omnivoren.
De verschillen tussen omnivoren en kansrijken zijn minder saillant. Omnivoren hebben
een betere relatie met leeftijdgenoten, maar kansrijken zijn minder vaak delinquent
en gebruiken minder alcohol en tabak. 

In meer algemene termen zouden deze bevindingen kunnen wijzen op de waarde
van het gestimuleerde gedrag: hoe meer van deze activiteiten jongeren in hun vrije
tijd ondernemen, hoe beter hun ontwikkelingsstaat, terwijl de waarde van het niet-
gestimuleerde gedrag niet duidelijk naar voren komt. Die conclusie vindt een bevesti-
ging in de vergelijking tussen de kansrijken en de consumptieven. De vergelijking laat
zien dat de eersten zich op vijf van de acht kenmerken in gunstige zin van de laatsten
onderscheiden, al zijn de verschillen wederom wel significant maar niet substantieel.
Kansrijken hebben wat betere schoolprestaties, een betere relatie met hun ouders, ze
vertonen minder externaliserend probleemgedrag, voelen zich gezonder en gebruiken
minder alcohol en tabak (maar niet minder drugs) dan consumptieven. De laatsten
hebben echter betere relaties met leeftijdgenoten. Bij de emotionele problemen en
het drugsgebruik worden geen (significante) verschillen aangetroffen.

Dat ‘meer’ niet altijd ‘beter’ is, leert een vergelijking van de paucivoren met de con-
sumptieven. De laatsten vertonen vaker delinquent gedrag, voelen zich minder
gezond en gebruiken meer alcohol en tabak dan de eersten. Wel hebben ze een wat
betere relatie met hun leeftijdgenoten. Een bredere deelname aan de gestimuleerde
activiteiten, ten slotte, beantwoordt wel aan de verwachting dat ‘breder beter’ is.
Kansrijken vertonen namelijk op vijf van de acht indices een betere score op de ont-
wikkelingsstaat dan paucivoren.

De algemene conclusie die op grond van de groepenvergelijkingen getrokken kan
worden, loopt grotendeels in de pas met de eerdere: er zijn samenhangen, maar ze
zijn zwak. Grosso modo blijken de veronderstellingen omtrent de waarde van een
gestimuleerd vrijetijdsrepertoire in lijn met de hier gepresenteerde bevindingen uit
het Scholierenonderzoek. Het deelnemen aan in het sectorale beleid gestimuleerde
activiteiten houdt nog het meest met de ontwikkelingsstaat verband. Een gevarieerd
pakket aan niet-gestimuleerde activiteiten laat geen duidelijk verband met positieve
aspecten met de ontwikkelingsstaat zien, met uitzondering van de relatie met leef-
tijdgenoten, maar wel met delinquent gedrag en alcohol- en tabakgebruik. 
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Noten

1 In afwijking van de analyses in hoofdstuk 4 is de deelname aan musiceren en
andere amateurkunstbeoefening hier gebruikt in plaats van het lidmaatschap van
een kunstzinnige vereniging. Het laatste lidmaatschap is namelijk opgenomen
in het ‘lidmaatschap van andere verenigingen’ uit hoofdstuk 6. 

2 In lijn met de indeling in de eerdere hoofdstukken wordt een onderscheid gemaakt
tussen deelname aan de activiteit sporten en het lidmaatschap van een sport-
vereniging. Hoewel het gaat om twee zaken die grotendeels samenvallen, zeker
in de hier centraal staande leeftijdsgroep (zie Breedveld 2001: 117), verwijst het
eerste vooral naar de activiteit zelf en het tweede naar een commitment dat men
aangaat. Dat beide in de praktijk toch goeddeels hetzelfde omvatten, leert een
vergelijking van de gerapporteerde correlaties.

3 De schaal kan daarmee worden gezien als het langs de omweg van de afzonder-
lijke activiteiten gereconstrueerde antwoord op de vraag aan hoeveel van de
genoemde activiteiten men in de vrije tijd (geregeld) deelneemt.

4 De mogelijkheid dat de participatieschalen enerzijds en de indices van de ont-
wikkelingsstaat anderzijds niet lineair maar curvilineair samenhangen, valt op
voorhand niet uit te sluiten. Het zou immers heel wel kunnen zijn dat de ont-
wikkelingsstaat pas beter wordt naarmate jongeren een breder activiteiten-
repertoire hebben, maar dat dit bij een zeker aantal activiteiten omslaat (‘te veel
van het goede’). Om dit te toetsen zijn additionele analyses verricht met rang-
correlaties in plaats van de hier gepresenteerde productmomentcorrelaties. De
analyses geven echter geen aanleiding de gedane bevindingen te nuanceren. De
(ongecontroleerde) rangcorrelaties blijken namelijk even zwak als de in de tabel
gepresenteerde productmomentcorrelaties.

133Cumulatieve effecten van (non)participatie aan vrijetijdsacitiviteiten





8 Slotbeschouwing participatie in de vrije tijd

Elke Zeijl

8.1 Inleiding

De vrije tijd speelt, net zoals de school en het gezin, een belangrijke rol in het aanleren
van vaardigheden die kinderen en jongeren nodig hebben vandaag de dag. Tenminste,
daar gaan veel beleidsmakers en jeugdwetenschappers vanuit. Aangenomen wordt
dat vrijetijdsactiviteiten, en dan vooral die activiteiten die door vrijetijdsverenigingen
worden georganiseerd, een positieve invloed hebben op de sociale, emotionele, fysieke
en cognitieve ontwikkeling van de jeugd. 

Tegelijkertijd is de vrije tijd het domein bij uitstek waarin de jeugd zich kan ont-
trekken aan de aandacht en bemoeienis van volwassenen. Jongeren kunnen gewoonlijk
zelf bepalen wat zij doen in de vrije tijd. Zij kunnen hun eigen plan trekken. Dit kan
heel leerzaam zijn, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. 

In deel 1 Rapportage Jeugd staan de volgende vragen centraal. 
In de eerste plaats is nagegaan welke verwachtingen in het jeugdbeleid worden uitge-
sproken ten aanzien van de vrije tijd. Welke vrijetijdsactiviteiten vinden beleidsmakers
belangrijk en waarom vinden zij dat? 

In de tweede plaats is nagegaan hoe de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren
eruitziet. In hoeverre doet de jeugd eigenlijk mee aan de vrijetijdsactiviteiten die in
het beleid veel aandacht krijgen en waar de overheid in investeert? 

Tot slot is er de kwestie van wat vrijetijdsactiviteiten ‘opleveren’. Welke vrijetijds-
activiteiten zijn van invloed op de ontwikkeling van kinderen en jongeren? Zijn er bij-
voorbeeld verschillen tussen jongeren die wel en niet sporten, als het gaat om de mate
waarin zij delinquent gedrag vertonen, alcohol en drugs gebruiken en de manier waarop
zij hun relatie met ouders en leeftijdgenoten beoordelen? Of zijn deze verschillen niet
zo duidelijk? En hoe scoren jongeren die veel en weinig uitgaan op deze punten?

Voor het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag is de term ‘ontwikkelings-
staat’ geïntroduceerd. Deze term heeft betrekking op de stand van zaken op diverse
ontwikkelingsterreinen op een bepaald moment in de tijd. In aansluiting op ontwik-
kelingspsychologische inzichten over de sociale, emotionele, fysieke en cognitieve
ontwikkeling en op basis van (de kwaliteit van) de informatie die ons ter beschikking
stond, zijn enkele indicatoren geselecteerd. Dit zijn de ervaren gezondheid, de kwaliteit
van de relatie met ouders en leeftijdgenoten, het vertonen van crimineel gedrag, het
gebruik van drugs en alcohol en het hebben van emotionele problemen.

De volgende twee paragrafen bevatten een samenvatting van en een reflectie op de
belangrijkste bevindingen.
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8.2 Participatie in de vrije tijd

8.2.1 Beleid

Intersectoraal jeugdbeleid: deelname aan vrijetijdsvoorzieningen bevorderlijk voor
ontwikkeling
Om te achterhalen wat de visie van de rijksoverheid is op de vrije tijd, is allereerst
gekeken naar het intersectorale jeugdbeleid. Dit beleid richt zich op alle jeugd en op
verschillende facetten van het jeugdleven. Verschillende ministeries die met jeugd te
maken hebben zijn erbij betrokken: Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws),
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ocenw), Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties (bzk), Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw). Het ministerie van
vws heeft de coördinatie in handen. 
De hoofddoelen van het intersectorale jeugdbeleid zijn:
1 kansen bevorderen en
2 uitval voorkomen en aanpakken.
Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in de nota’s Jeugd verdient de toekomst (vws 1993a) en
Jeugdbeleid in Ba(la)ns (bans 1999, 2001). Daarin ligt een belangrijk accent op de deel-
name van de jeugd aan algemene voorzieningen. Meedoen is niet alleen een belangrijk
recht van de jeugd, maar bevordert ook haar ontwikkeling en voorkomt uitval, zo is de
stelling. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar het onderwijs en de arbeidsmarkt,
maar er is ook belangstelling voor de vrije tijd. 

In de nota Jeugd verdient de toekomst en in de nota Jeugdbeleid in Ba(la)ns is maatschap-
pelijke participatie van de jeugd een belangrijk thema. Dit begrip is niet verder uitge-
werkt. In de literatuur wordt maatschappelijke participatie doorgaans omschreven als
het betrekken van kinderen en jongeren bij activiteiten en voorzieningen in hun
directe omgeving. Het gaat hier dus ook om vrijetijdsactiviteiten en -voorzieningen.
In de nota Jeugd verdient de toekomst wordt benadrukt dat maatschappelijke participatie
een rol kan spelen bij het overbruggen van de kloof tussen de samenleving en jongeren.
Bovendien, zo is het idee, kan maatschappelijke participatie een gezonde ontwikkeling
van individuele jongeren stimuleren, omdat meedoen en meepraten bijdraagt aan een
positief zelfbeeld en zelfvertrouwen, wat bijvoorbeeld belangrijk is voor een succes-
volle schoolloopbaan.

De nota Jeugdbeleid in Ba(la)ns constateert dat de vrije tijd als levensdomein diverse,
dikwijls onbenutte mogelijkheden biedt. In de vrije tijd kunnen jongeren belangrijke
maatschappelijke vaardigheden leren, zoals zelfsturing, en kunnen volwassenen de
jeugd sturen en opvoeden. Participatie in vrijetijdsvoorzieningen is volgens het beleid
één van de instrumenten om jongeren te betrekken bij de samenleving en de tweedeling
tussen kansarme en kansrijke jeugd te verkleinen. Deze stelling wordt verder weinig
uitgewerkt. 

Het beleid benadrukt echter dat er vandaag de dag veel van de jeugd wordt ver-
wacht (zelfsturing, sociaal netwerk opbouwen, zelfvertrouwen krijgen, sociale en
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communicatieve vaardigheden verwerven). Dit stelt de nodige eisen aan de sociale,
emotionele en cognitieve ontwikkeling van jeugdigen. Ook wordt gewezen op factoren
die de ontwikkeling van kinderen kunnen belemmeren, zoals armoede, delinquentie
en emotionele problemen. Het is in het beleid echter niet altijd helder welke vrijetijds-
activiteiten van invloed zijn op de verschillende ontwikkelingstaken van jongeren. Dit
bemoeilijkt het toetsen van een centrale veronderstelling in het beleid dat deelname aan
vrijetijdsvoorzieningen de ontwikkeling van de jeugd positief zou kunnen beïnvloeden.

Verder is in het intersectorale jeugdbeleid niet uitgewerkt of  bepaalde vrijetijds-
activiteiten en -voorzieningen van bijzonder belang zijn. Sportverenigingen, musea,
creativiteitscentra en muziekscholen worden zonder verder onderscheid genoemd.
Ook wordt expliciet gewezen op het belang van jeugdorganisaties en actieve vormen
van participatie, in het bijzonder het verrichten van vrijwilligerswerk. De rijksover-
heid verleent subsidies aan landelijke jeugdorganisaties en -activiteiten. Zij heeft
diverse maatregelen genomen ter bevordering van vrijwilligerswerk door de jeugd.
Verder wordt inspraak door de jeugd in het jeugdbeleid belangrijk gevonden. Hierbij
gaat het er overigens niet alleen om jongeren bepaalde vaardigheden te leren, maar
ook om het beleid beter af te stemmen op de jeugd. 

In het kader van de samenhang en consistentie in het beleid zou verwacht mogen
worden dat verdere uitwerking van de ideeën over de vrije tijd van de jeugd terug te
vinden is in het beleid op het gebied van sport, media en cultuur. In de Rapportage
Jeugd is nagegaan welke ideeën het sport-, media- en cultuurbeleid eigenlijk bevatten
over de stelling dat deelname aan (vrijetijds)voorzieningen de ontwikkelingskansen
van de jeugd beïnvloedt. Onderschrijven deze beleidssectoren deze stelling of niet?
En, zo niet, waarom vinden zij dan dat jongeren mee moeten doen aan bepaalde vrije-
tijdsactiviteiten? Op zijn minst mag men verwachten dat dergelijk beleid niet strijdig
is met de uitgangspunten van het jeugdbeleid.

Preventiebeginsel niet altijd onderschreven door sectoraal beleid
Wat blijkt nu als we kijken naar de uitgangspunten van de verschillende beleidssectoren?
Allereerst bekijken we de uitgangspunten van het sportbeleid. Deze vertonen een 
duidelijke overlap met die van het jeugdbeleid. De stijgende waardering voor sport en
de intensivering van het sportbeleid de afgelopen tien jaar zijn ontstaan uit het idee
dat er sprake was van een achteruitgang in de fysieke én psychische gezondheid van
de jeugd, onder meer als gevolg van bewegingsarmoede. Aan sport worden positieve
effecten op verschillende ontwikkelingsterreinen toegeschreven (fysiek, emotioneel,
sociaal), waarbij overigens ook gewezen wordt op mogelijke schadelijke effecten,
waaronder blessures.

Verschillende beleidsacties zijn opgezet vanuit het ministerie van vws. Het gaat
hier onder meer om de oprichting van de stichting Jeugd in Beweging (JiB) en het
Nederlandse Instituut Sport en Bewegen. Deze instellingen hebben tot doel de sport-
participatie van jongeren en hun betrokkenheid bij het sportbeleid te bevorderen en
vrijwilligerswerk binnen de sport te stimuleren. Gemeenten zijn in het kader van de

137Slotbeschouwing participatie in de vrije tijd



Breedtesport-impuls aangemoedigd om aandacht te besteden aan niet-deelnemende
groepen. Daarnaast is sport in het onderwijs (opnieuw) op de politieke agenda gezet
door het ministerie van OCenW. 

Ook het cultuurbeleid van het ministerie van OCenW heeft volop aandacht voor de
jeugd en haar deelname aan culturele activiteiten. Deelname van jongeren aan cultuur
wordt onder meer gestimuleerd via het actieplan Cultuurbereik en door de invoering
van Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv) op scholen. Culturele activiteiten worden
echter niet gezien als een middel om het welzijn en de ontwikkeling van jongeren te
bevorderen. Cultuur is een doel op zich. Kinderen moeten wegwijs gemaakt worden
in de kunst, omdat het op zich van belang is dat kinderen hiervan kennisnemen. Deze
argumentatie sluit niet aan bij datgene wat in het jeugdbeleid wordt bedoeld. In het
cultuurbeleid gaat de aandacht uit naar culturele vorming en niet naar het doorlopen
van ontwikkelingstaken om tot maatschappelijke zelfstandigheid te komen, zoals in
het jeugdbeleid. In het jeugdbeleid wordt cultuurparticipatie overigens wel gezien als
een vorm van maatschappelijke participatie, die in verband wordt gebracht met het
welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Kijken we ten slotte naar het mediabeleid, dan komt het spanningsveld tussen de
mogelijk positieve en negatieve effecten van deelname duidelijk naar voren. Enerzijds
is er veel bezorgdheid over het mediagebruik van de jeugd, anderzijds wordt erkend
dat er positieve kanten aan mediagebruik (vooral aan lezen) kunnen zitten. Het media-
beleid is erop gericht de (mogelijk) negatieve consequenties van mediagebruik te
ondervangen en de positieve te stimuleren. De bescherming van de jeugd tegen 
schadelijke media-inhouden is bij wet geregeld. Naast bescherming is er ook stimu-
lering. De stichting Lezen is opgericht om verschillende initiatieven ter bevordering
van het lezen op elkaar af te stemmen. Ook is de afgelopen jaren vanuit het ministerie
van OCenW veel geïnvesteerd in ict in het onderwijs. Op het gebied van kritisch leren
omgaan met de media is het platform media-educatie van start gegaan. In het media-
beleid worden overigens geen directe verbanden gelegd tussen mediagebruik en de
ontwikkelingsaspecten die worden onderscheiden in het jeugdbeleid. 

Het is duidelijk dat de verschillende beleidssectoren verschillende posities kiezen ten
aanzien van de stelling dat deelname aan bepaalde vrijetijdsactiviteiten goed is voor
de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Soms wordt de stelling, zoals deze in het
intersectorale jeugdbeleid wordt bedoeld, onderschreven (sport), soms wordt deze
niet direct als relevant gezien door het accent te leggen op een andersoortige ontwik-
keling (cultuur) en soms ook wordt de stelling deels onderschreven, deels ontkracht
door een duidelijke nadruk te leggen op negatieve aspecten (media). Ook is duidelijk
dat met de term ‘ontwikkeling’ niet altijd hetzelfde wordt bedoeld (cultuurbeleid 
versus jeugdbeleid). Dergelijke nuanceringen zijn niet terug te vinden in het brede,
intersectorale jeugdbeleid. 
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Men kan zich afvragen of dit nodig is. Als er duidelijke verbanden blijken te bestaan
tussen deelname aan vrijetijdsactiviteiten en de ontwikkelingsstaat van jongeren, dan
is er een inhoudelijk argument waarom verschillende beleidssectoren zich zouden
moeten aansluiten bij de visie van het intersectorale jeugdbeleid. Verderop zal worden
ingegaan op dit verband.

Wel ambities, geen bindende afspraken
Naast het ontwikkelen van een heldere beleidsvisie moeten er verbindingen worden
gelegd met de lokale praktijk. Het intersectorale jeugdbeleid en het beleid op het
gebied van sport, cultuur en media zijn immers gedecentraliseerd. Dit beleid wordt
voor het overgrote deel door lokale overheden in plaats van door het rijk gemaakt en
uitgevoerd. De uitzondering op deze regel is het beleid dat gaat over de school, zoals
het beleid over sport, ict of cultuur op school, dat in de vorige paragraaf is besproken.
Dit beleid, dat afkomstig is van het ministerie van OCenW, is onder andere condities
gedecentraliseerd dan het beleid van het ministerie van vws. Het beleid van het
ministerie van OCenW kent echter veelal een sterkere inhoudelijke sturing dan het
beleid van het ministerie van vws en heeft doorgaans meer concrete, meetbare doel-
stellingen. 

Het beleid van het ministerie van vws, waar hier de meeste aandacht naar uitgaat
en dat gaat over buitenschoolse voorzieningen, heeft minder sturingsinstrumenten.
Dit beleid formuleert doorgaans hoofdlijnen en stimuleert en subsidieert diverse pro-
jecten, experimenten, platforms en werkgroepen. De regie van en uitvoeringsverantwoor-
delijkheid voor het jeugdbeleid liggen op gemeentelijk niveau. Gemeenten hoeven niet
dezelfde prioriteiten te stellen als het rijk. De prioriteiten worden gekozen al naar
gelang de lokale situatie en kunnen op gespannen voet staan met de prioriteiten van
het rijksbeleid. Wel heeft het rijk met gemeenten en provincies afgesproken dat zij
aandacht besteden aan inspraak door de jeugd en dat zij zorg dragen voor (de
afstemming van) het voorzieningenaanbod in hun gemeenten. Bindende prestatie-
afspraken over deelname van jongeren aan vrijetijdsvoorzieningen of over capaciteits-
uitbreiding van dergelijke voorzieningen (bijvoorbeeld zoveel procent meer deelname/
plaatsen bij sport- en jeugdverenigingen of vrijwilligerswerk) zijn er echter niet. 

Ondanks het gebrekkige beleidsinstrumentarium kent het intersectorale jeugdbeleid
hoge ambities. Met betrekking tot deelname aan (vrijetijds)voorzieningen stelt men
dat de samenleving zich niet kan veroorloven dat kinderen en jongeren buitenspel
blijven. Ook jongeren die het minst mee (kunnen) doen moeten worden bereikt. De
toegankelijkheid van voorzieningen, waaronder vrijetijdsvoorzieningen, moet worden
vergroot door gerichte stimulering van deze groepen jongeren. Stimulering van niet-
deelnemers is een belangrijk thema in het jeugdbeleid. Dit impliceert dat evenredige
deelname van verschillende groepen jongeren een wenselijk einddoel is, al wordt dit
niet expliciet gezegd. Daardoor is ook niet duidelijk of evenredige deelname altijd
wenselijk wordt gevonden of dat er bepaalde vrijetijdsactiviteiten zijn waarvoor dit
met name geldt (bijvoorbeeld sport). Wel is duidelijk dat in het cultuurbeleid en het

139Slotbeschouwing participatie in de vrije tijd



sportbeleid toegankelijkheid en bereik ook belangrijke thema’s zijn, zo blijkt uit de
acties die de afgelopen tien jaar zijn uitgezet ter bevordering van deelname door de
jeugd. Of jongeren ingaan op het bestaande aanbod in hun gemeente, hangt af van
hun eigen interessen en motivatie.

8.2.2 Deelname en bereik

Brede variatie aan vrijetijdspatronen
Welk beeld over de vrijetijdsbesteding rijst nu op uit de Rapportage Jeugd? Wat doen
jongeren in hun vrije tijd en hebben zich veel veranderingen voorgedaan de afgelopen
tien jaar? Verenigingslidmaatschap is nog steeds een belangrijk onderdeel van het
vrijetijdsleven van veel jongeren. Sportverenigingen zijn de absolute nummer één. Dit
is al jaren zo. 64% van de 6-18-jarigen is lid van een sportvereniging. 

De laatste jaren is de zorg voor bewegingsarmoede onder kinderen en jongeren
toegenomen. 89% van de 6-18-jarigen doet aan sport. Van de 12-18-jarigen voldoet 51%
aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze percentages zijn eerder gestegen
dan gedaald de laatste jaren. De deelname aan sportwedstrijden is daarentegen wel
iets gedaald. 

Er zijn duidelijke verschillen tussen jongens en meisjes als het gaat om de intensiteit
van sportbeoefening en de voorkeur voor bepaalde sporten. Jongens zijn vaker lid van
een sportvereniging, besteden meer tijd aan sport en doen eerder aan teamsporten.
Ook zijn jongere tieners van 12-15 jaar vaker lid van een sportvereniging en doen ze
vaker mee aan sportwedstrijden dan oudere tieners van 16-18 jaar. Allochtone jongeren
zijn minder vaak lid van een sportvereniging dan autochtone jeugd, terwijl beide
groepen evenveel tijd besteden aan sport. 

Vrijwel alle jongeren die sporten zeggen dat zij dit doen omdat zij sporten leuk
vinden. Plezier in sport is één van de belangrijkste motieven achter sportdeelname.
Fit blijven is een ander belangrijk motief. Meedoen aan sport om zo bij de besten te
kunnen horen komt naar verhouding weinig voor. Eén op de drie jongeren noemt deze
reden. Voor jongens en allochtone jeugd is dit eerder een motief om aan sport te doen
dan voor meisjes en autochtone jeugd.

Lidmaatschappen van andere dan sportverenigingen, zoals jeugd-, hobby-, amateur-
kunst-, milieu- en politieke verenigingen, zijn minder populair. 11% van de tieners is
lid van een jeugdvereniging, eenzelfde aantal gaat naar een zang- of toneelvereniging
en 6% is lid van een hobbyclub. Het minst in trek is de politieke vereniging of vak-
bond: 2% van de 12-18-jarigen is lid. Ook hier worden verschillen gevonden tussen
groepen jongeren. Meisjes zijn vaker lid van dergelijke verenigingen dan jongens en
jongere tieners zijn vaker lid dan oudere tieners. Geen duidelijke verschillen zijn er
tussen allochtone en autochtone jeugd. Mogelijkerwijs worden geen verschillen
gevonden omdat er ook speciale jeugdverenigingen zijn voor allochtone groepen jeugd.
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In Nederland groeien kinderen en jongeren op in gezinnen waar vele mogelijkheden
op mediagebied zijn. Met name elektronische media, en in het bijzonder de televisie
en computer, spelen een belangrijke rol in het leven van de jeugd. 98% van de jongeren
kijkt televisie of video. Als we kijken naar de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan
media dan is de televisie veruit het populairst. Toch is de hoeveelheid tijd die tieners
gemiddeld besteden aan televisiekijken afgenomen de afgelopen vijf jaar: van 
115 minuten in 1995 naar 92 minuten in 2000. Het gebruik van de computer is daar-
entegen sterk toegenomen. Het percentage jongeren dat minstens één keer per week
de computer gebruikt, is gestegen van 24% in 1990 naar 67% in 2000. Ook is de tijd
die achter de computer wordt doorgebracht fors toegenomen van acht minuten per
dag in 1990 naar 25 minuten in 2000. De tijd die wordt besteed aan boeken lezen is
begin jaren negentig sterk gedaald van veertien naar zes minuten per dag om vervolgens
te stabiliseren. Ook is er een daling in de tijd die wordt besteed aan het lezen van
kranten en tijdschriften. Uit analyses blijkt dat er geen concurrentie bestaat tussen
internetten en lezen. Integendeel, internetters lezen meer in gedrukte media en kijken
minder televisie dan niet-internetters. De geschetste ontwikkelingen doen zich, zij
het in meer of mindere mate, voor onder verschillende groepen jongeren. 

In de belangstelling voor gecanoniseerde cultuur, zoals toneel, ballet, klassieke
muziek en musea, hebben zich de afgelopen tien jaar geen grote verschuivingen
voorgedaan. De belangstelling van de jeugd is niet onaanzienlijk, maar duidelijk
geringer dan die van volwassenen. Het museum wordt nog het vaakst bezocht: 38%
van de 6-18-jarigen bracht in 1999 een bezoek aan een museum. In het algemeen zijn
meisjes vaker cultureel actief dan jongens en zijn kinderen van ouders met een hogere
opleiding actiever dan kinderen van ouders met een lagere opleiding. De school blijkt,
naast ouders, een belangrijke bron voor cultuurdeelname te zijn. Het meest bezocht
is het museum en het toneel. 17% van de 12-18-jarige scholieren ging met school naar
een kunstmuseum, 16% naar een ander museum en 12% ging met school naar het
toneel. De belangstelling van de jeugd voor jeugdculturele activiteiten, zoals naar een
popconcert of bioscoop gaan en uitgaan, is aanmerkelijk groter. Ging 4% van de 
6-18-jarigen in 1999 naar een klassiek concert, 21% ging naar een popconcert of een
musical. Ging 12% in 1999 naar het toneel en 3% naar een balletvoorstelling, 75%
ging naar de bioscoop.

In het intersectorale jeugdbeleid wordt veel waarde toegekend aan actieve vormen
van participatie, waaronder vrijwilligerswerk en deelname aan politieke activiteiten als
inspraakavonden en jeugddebatten. Jongeren lijken minder vrijwilligerswerk te doen
en minder deel te nemen aan conventionele politieke activiteiten dan volwassenen. 7%
van de 12-18-jarigen heeft de afgelopen drie jaar meegedaan aan een jeugddebat, 5%
aan een jeugdpanel of jeugdraad en 4% heeft een inspraakavond bezocht. In hoeverre
zich hierin verschuivingen hebben voorgedaan over de tijd is, bij gebrek aan cijfers,
niet te zeggen. Toch lijkt het moeilijk niet-stemgerechtigde jeugd voor dergelijke acti-
viteiten te vangen. 
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Op de wijze waarop op dit moment inspraak door de jeugd geregeld is, bestaat de
nodige kritiek. Verschillende instanties wijzen erop dat jongeren niet consequent en
vaak op een traditionele manier (inspraaksessies) betrokken worden. Het blijft echter
de vraag of de punten voor verbetering die worden aangedragen, resulteren in meer
deelname. In het algemeen blijken tieners niet erg geïnteresseerd in politiek. 4% is
zeer geïnteresseerd in (Haagse) politiek; 75% is niet geïnteresseerd, al is rond de 60%
van de 12-18-jarigen wel geïnteresseerd in maatschappelijke kwesties als criminaliteit
en milieu en vindt 76% van de 12-18-jarigen dat zij meer inspraak in het jeugdbeleid
moeten hebben. Duidelijk is wel dat jongens in het algemeen meer geïnteresseerd zijn
in politiek dan meisjes en oudere tieners meer geïnteresseerd zijn dan jonge tieners.
Ook varieert de politieke interesse met het opleidingsniveau van zowel de ouders als
het kind (hoe hoger, hoe geïnteresseerder). 

Geen evenredige deelname
Omdat er grote ambities, maar geen concrete doelstellingen zijn over de maatschap-
pelijke participatie van de jeugd, is het lastig om uitspraken te doen over de vraag of
die jongeren bereikt worden, die bereikt hadden moeten worden. Er zijn evenmin
dwingende afspraken tussen rijk en gemeenten om bepaalde groepen jongeren te
bereiken. Wel is stimulering van niet-deelnemers een belangrijk thema. Als we kijken
naar de vrijetijdsbesteding van jongeren, is duidelijk dat er geen evenredige participatie
is. Er zijn zichtbare verschillen tussen de vrijetijdsbesteding van groepen jongeren.
Sterker nog, deze verschillen bestaan doorgaans al heel lang. Afgaande op de ambitie
van het jeugdbeleid over maatschappelijke participatie lijkt men deze verschillen niet
te accepteren. De vraag is wat de vervolgstap is. Is het wenselijk de vrije tijd van de
jeugd te sturen? En zo nee, wat is de ambitie van de rijksoverheid dan waard? En als
de overheid wel wil sturen, hoe wil men dit doen? Is het trouwens nodig evenredigheid
na te streven? En is evenredigheid altijd wel haalbaar? Zeker als keer op keer blijkt dat
niet iedereen meedoet aan bepaalde activiteiten. 

Tegen deze achtergrond is het zinvol de dialoog met jongeren te zoeken om meer
zicht te krijgen op de redenen achter (niet-)participatie. Waarom doen jongeren niet
mee? Zouden zij wel willen maar is er geen geld voor deelname? Voelen zij zich binnen
voorzieningen niet thuis of niet veilig? Zijn ze niet op de hoogte? Vinden ze het niet
leuk? Willen ze liever iets anders doen los van de controle van volwassenen? Hebben
ze het gevoel niet serieus genomen te worden binnen vrijetijdsverenigingen? Zijn er
voorwaarden waaraan voorzieningen moeten voldoen, willen zij wel meedoen? Op
basis van onderzoek naar de redenen achter (niet-)deelname zouden verdere acties
kunnen worden uitgezet. Daarbij is het steeds de vraag hoe de verschillende redenen
zich verhouden tot de sturingsmogelijkheden van het rijksbeleid. Als geld, onveilig-
heid of onbekendheid belangrijke redenen zijn voor non-participatie, dan kan dit tot
concrete acties leiden. Bijvoorbeeld via de school en, in het bijzonder, via netwerken
van de school met buitenschoolse voorzieningen (‘brede school’). Dit zal dan wel
gepaard moeten gaan met een investering in geld en mankracht. 
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Maar wat nu als blijkt dat de motivatie er bij jongeren in beginsel niet is? Als jongeren
niet meedoen aan activiteiten, omdat zij deze gewoonweg niet leuk vinden en liever
iets anders doen? Hoe verhoudt het belang van ‘samen met de jeugd’ en aansluiting
bij haar wensen zich dan tot het belang dat wordt gehecht aan deelname? Worden
jongeren in dat geval vrijgelaten of wordt alsnog besloten ze te pushen of te inter-
veniëren in hun vrije tijd? In het laatste geval is het vervolgens de vraag hoe dit te
doen, gezien de beperkte sturingsmogelijkheden die de rijksoverheid op dit punt
heeft. Bovendien zal verantwoord moeten worden waarom in sommige gevallen de
ambities van volwassenen zwaarder wegen dan de wensen van jongeren. 

Een inhoudelijk argument voor (meer) bemoeienis met de vrije tijd van de jeugd
zou gevonden kunnen worden als blijkt dat er duidelijke verbanden bestaan tussen
deelname aan vrijetijdsactiviteiten en de ontwikkeling van de jeugd. Maar zijn deze
verbanden er ook?

8.2.3 Relatie tussen deelname en ontwikkelingsstaat

Complex vraagstuk
Duidelijk is dat de discussie over de vrije tijd als ‘leer- en riskeertijd’ steeds weer uit-
komt op de vraag: wat leveren vrijetijdsactiviteiten op? Onderzoek naar deze kwestie
is echter in Nederland dun gezaaid, met uitzondering van enkele studies naar de
effecten van mediagebruik en sport. Dit betekent dat de ideeën over de relatie tussen
de vrijetijdsbesteding van jongeren en hun ontwikkelingsstaat op dit moment vooral
gestoeld zijn op beeldvorming en weinig op empirische bewijsvoering. 

In de Rapportage Jeugd 2002 is geprobeerd een bijdrage te leveren aan deze discussie.
Deze bijdrage moet worden gezien als een eerste, bescheiden verkenning. Bescheiden
omdat de vraag naar de relatie tussen deelname en ontwikkeling bijzonder complex
is. Vele factoren zijn immers van invloed op het participatiegedrag van de jeugd en op
het verloop van haar ontwikkeling. Slechts enkele indicatoren konden bestudeerd
worden, waarbij, zoals gezegd, gekozen is voor indicatoren die een globaal beeld geven
van de fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkelingsstaat van 12-18-jarigen,
zoals deze ervaren wordt door jongeren zelf. Ook waren de middelen die ons ter
beschikking stonden, beperkt. Bij gebrek aan longitudinaal onderzoek, dat nodig is
om daadwerkelijk (causale) effecten te kunnen vaststellen, werd gekozen voor het
Scholierenonderzoek. Dit bestand geeft uitsluitend een beeld van schoolgaande jon-
geren op één bepaald moment in de tijd. Als gevolg konden alleen cross-sectionele
analyses gedaan worden, wat betekent dat uitspraken over de causale richting van
verbanden en over mogelijke effecten op langere termijn niet zijn toegestaan. Zo
weten we bijvoorbeeld alleen of er een verband bestaat tussen sporten en delinquent
gedrag. Onduidelijk blijft of bijvoorbeeld sport delinquent gedrag beïnvloedt of juist
andersom en of sporten op jonge leeftijd gepaard gaat met minder delinquent gedrag
op latere leeftijd.
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Zwakke verbanden
Er zijn diverse significante verbanden gevonden. Deze zijn in het algemeen zwak. De
meeste significante, zij het zwakke, verbanden zijn gevonden voor de relatie met
ouders. Sportdeelname, lidmaatschap van een sport- of andere vereniging, bezoek
aan gecanoniseerde cultuur en lezen gaan samen met een iets gunstigere perceptie
van de relatie met ouders. Meer consumptieve vrijetijdsactiviteiten, in het bijzonder
uitgaan en bellen met vrienden en, in mindere mate, televisiekijken en computeren,
laten negatieve verbanden zien. 

De sterkste relaties bestaan tussen uitgaan, delinquent gedrag, roken en alcohol-
gebruik. Jongeren die relatief veel uitgaan vertonen meer delinquent gedrag, roken
meer en drinken meer alcohol dan jongeren die relatief weinig uitgaan. 

Opvallend is verder dat voor activiteiten waarvan doorgaans een delinquentie-
voorkómende invloed wordt verwacht, in het bijzonder lidmaatschap van (sport)-
verenigingen, deze niet is gevonden. Wel wordt vooral voor sport een aantal positieve,
maar zwakke, samenhangen gevonden met diverse andere ontwikkelingsindicatoren.
Jongeren die aan sport doen en jongeren die lid zijn van een sportvereniging rappor-
teren iets minder emotionele problemen en een iets betere relatie met ouders en leef-
tijdgenoten dan jongeren die niet sporten. Bovendien is er een positief verband tussen
sporten en de subjectieve gezondheidsbeleving van jongeren. 

Om het beeld te completeren zijn verschillende vrijetijdsactiviteiten met elkaar in
verband gebracht. Het is immers mogelijk dat een patroon bestaande uit bepaalde
activiteiten een ander beeld van de ontwikkelingsopbrengst geeft dan individuele vrije-
tijdsactiviteiten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen activiteiten die door het rijks-
beleid worden gestimuleerd en waarvan doorgaans wordt aangenomen dat zij met
positieve aspecten van de ontwikkelingsstaat verband houden (o.a. sport, lidmaatschap
van verenigingen, vrijwilligerswerk) en activiteiten die niet gestimuleerd worden en die
niet noodzakelijkerwijs negatieve effecten hebben, maar waarvan wordt aangenomen
dat een zekere overdaad kan schaden (o.a. uitgaan, televisiekijken, computeren). De
samenhangen zijn eveneens zwak, maar doorgaans iets sterker dan de individuele
verbanden. Ze wijzen in de verwachte richting. Jongeren die hun vrije tijd hoofdzakelijk
vullen met sport, gecanoniseerde cultuur en lidmaatschap van verenigingen, scoren
doorgaans iets beter op diverse ontwikkelingsindicatoren dan jongeren die hun tijd
vooral vullen met ‘niet-gestimuleerde’ activiteiten als uitgaan, computeren en televisie-
kijken. Het gaat daarbij onder meer om een licht gunstigere inschatting van de school-
prestaties, de relatie met ouders en de gezondheid. Bovendien rapporteren zij iets
minder delinquent gedrag. Uitzondering is de relatie met leeftijdgenoten. Deze wordt
doorgaans gunstiger ingeschat door jongeren die (ook) veel ‘niet-gestimuleerde’ 
activiteiten ondernemen. 
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8.3 Tot slot

Complexiteit achter deelname uit het oog verloren?
Welk beeld ontstaat als gekeken wordt naar deze resultaten en welke aanbevelingen
vloeien daaruit voort? Opvallend is het hiaat tussen het uitgangspunt van het inter-
sectorale jeugdbeleid enerzijds en de gevonden correlaties anderzijds. Zoals gezegd
vertrekt het jeugdbeleid vanuit een preventieve invalshoek. Meedoen aan vrijetijds-
voorzieningen is beter dan niet meedoen, zo is de stelling. Daartegenover staan de
gevonden correlaties, die wel enigszins in deze richting wijzen, maar die toch ook
zwak en beperkt overtuigend zijn. Hoe moet dit verklaard worden? 

Het is niet eenvoudig dergelijke bevindingen te interpreteren. Meerdere verklaringen
zijn denkbaar. Zo is het niet uit te sluiten dat er gewoonweg geen sterke verbanden
zijn. Wellicht hebben Nederlandse scholieren in het voortgezet onderwijs door de
bank genomen dusdanige participatiemogelijkheden en een dusdanig ‘rijk’ vrijetijds-
leven dat er gemiddeld geen grote effecten gevonden worden. Misschien zouden
andere indicatoren voor ontwikkelingsstaat of een nauwgezettere meting van de vrije-
tijdsbesteding een ander (beter) beeld geven. Misschien spelen vrijetijdsactiviteiten
alleen een rol van betekenis bij bepaalde aspecten van de ontwikkeling, bijvoorbeeld
bij gecumuleerd probleemgedrag. Misschien worden er sterkere verbanden gevonden
als meer inzage verkregen wordt in hoe de activiteit precies wordt ingevuld – bijvoor-
beeld welke boeken gelezen worden of hoe de uitgaansavond wordt ingevuld en hoeveel
tijd daar precies aan wordt besteed. 

Daarnaast hoeft participatie niet onverdeeld positief te zijn. Veel wordt gespeculeerd
over stress in de vrije tijd als gevolg van een te intensieve deelname aan allerlei activi-
teiten, al is onderzoek naar dit thema nauwelijks voorhanden. Daarbij komt dat door-
gaans niet bekend is of en hoe vrijetijdsverenigingen invulling geven aan de aan hen
toegeschreven pedagogische taak. De mate waarin invulling wordt gegeven aan deze
taak kan van invloed zijn op de ‘ontwikkelingsopbrengst’. Bovendien zijn er meerdere
hypothesen op te werpen over wat van invloed is op de vrijetijdsbesteding van jongeren.
Over het waarom achter deelname en, daaraan gekoppeld, over wat jongeren ervan
opsteken. Zo kan uitgegaan worden van de leer- en preventiehypothese, zoals het
jeugdbeleid doet. Het accent ligt dan vooral op het bevorderen van de ontwikkeling,
het leren kennen van en betrokken raken bij verschillende sociale situaties en het
voorkomen van problemen en probleemgedrag. In aansluiting op het beleid is deze
hypothese in deze Rapportage Jeugd centraal gesteld. Maar er zijn andere hypothesen
denkbaar, die te maken hebben met diverse motieven voor (non)participatie en die
mogelijk verklaren waarom de verbanden tussen deelname en ontwikkelingsstaat zo
zwak zijn. Zo kan bijvoorbeeld uitgegaan worden van de plezier- en ontspannings-
hypothese en benadrukt worden dat vrije tijd de tijd voor leuke dingen is; de tijd voor
ontspanning. De gegevens over sport wijzen uit dat tieners in de eerste plaats meedoen
aan sport omdat ze het leuk vinden. Het is mogelijk dat het plezier motief bepaalde
ontwikkelingsaspecten zou kunnen versterken (bijvoorbeeld welzijn), maar andere
juist weer zou kunnen temperen (bijvoorbeeld delinquent gedrag). 
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En hoe nu verder?
Twee vragen resteren als we dit alles in overweging nemen. Allereerst er is de vraag
wat er te zeggen valt over de discussie over vrije tijd als leertijd. En, daarmee samen-
hangend, de vraag waar het beleid zich op moet richten. Zoals gezegd is het inter-
sectorale jeugdbeleid gericht op algemene voorzieningen voor jongeren. Voor bepaalde
van deze voorzieningen staat onomstotelijk vast dat zij van essentieel belang zijn
voor de ontwikkelingskansen en het toekomstperspectief van de jeugd. Het gaat hier
vooral om het onderwijs. Het behalen van een startkwalificatie in het onderwijs is een
belangrijke randvoorwaarde voor maatschappelijk succes. Investeren in jongeren, die
niet of moeilijk aan deze eis kunnen voldoen, is dan ook van het grootste belang. 

Maar, een terughoudende opstelling als het gaat om de mogelijke rol die de vrije
tijd speelt bij de ontwikkeling van de jeugd, is op zijn plaats. Het onderzoek naar het
verband tussen deelname aan vrijetijdsactiviteiten en de ontwikkeling van jongeren
laat nog veel vragen open. De correlaties die hier gevonden zijn, zijn in ieder geval
zwak. Eerst moet meer zicht verkregen worden op het verband tussen deelname en
ontwikkeling, op de redenen achter deelname en op de manier waarop voorzieningen
vorm geven aan de aan hen toegeschreven pedagogische taken, alvorens in het jeugd-
beleid een (te) zwaar en eenzijdig accent te leggen op de preventieve kracht van vrije-
tijdsvoorzieningen. 

Het is raadzaam dat de preventiegedachte, voor zover deze betrekking heeft op
vrijetijdsvoorzieningen, in het intersectorale jeugdbeleid wordt genuanceerd. Daarbij
lijkt het zinvol het accent te leggen op andere redenen om te investeren in vrijetijds-
voorzieningen. Zo’n belangrijke andere reden kan gevonden worden in het democra-
tische principe dat de jeugd, net zoals volwassenen, recht heeft op goede voorzieningen
en op inspraak. Dit recht wordt in het intersectorale jeugdbeleid ook genoemd, al speelt
het doorgaans een onderschikte rol in de preventieve potenties die aan participatie
worden toegeschreven. Dit recht gebruiken voor de legitimering van bepaalde beleids-
accenten getuigt van een werkelijk positieve kijk op de jeugd, zonder de gebruikelijke,
primaire zorg om problemen. Daarnaast is een nadere toespitsing nodig: wat voor
deelname waaraan is van belang voor wat? Meer onderzoek is nodig om hier zicht op
te bieden. Op basis van verder onderzoek is een meer selectieve beleidsontwikkeling
mogelijk; een selectieve beleidsontwikkeling die prioriteit legt bij activiteiten die er
echt toe blijken te doen. 

Toegankelijkheid van vrijetijdsvoorzieningen is in elk geval een belangrijk thema.
Het wegnemen van barrières die leiden tot niet-participatie kan in dit verband een
belangrijke taak zijn van de overheid, bijvoorbeeld door te investeren in een vrijetijds-
voorzieningenaanbod voor bepaalde groepen jeugd of via de ‘brede school’ (netwerk
van scholen met vrijetijdsvoorzieningen). Als jongeren een gelijke kans hebben mee
te doen aan de voor hen bestemde voorzieningen, dan krijgt deelname een keuze-
karakter. Pas als mocht blijken dat meedoen of niet meedoen aan bepaalde vrijetijds-
voorzieningen de ontwikkelingskansen van jongeren beïnvloedt, kan deze keuzevrijheid
voor die specifieke voorzieningen ter discussie worden gesteld. 
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Natuurlijk blijft beleid nodig voor kinderen en jongeren die een extra steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Beleid voor jeugd die hun ontwikkelingskansen feitelijk
bedreigt zien. Hierover meer in Deel II van de Rapportage Jeugd 2002.
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Deel 2:

Beleidsinterventies





9 Opvoedingsondersteuning en ontwikkelings-

stimulering: preventieve gezinsgerichte programma’s  

Marianne Beker 

9.1 Inleiding

In deel 1 van dit rapport lag het accent op het beleid dat betrekking heeft op álle jeugd.
Het ging daarbij om hun deelname aan vrijetijdsactiviteiten die zich afspelen binnen
en buiten het kader van de daarvoor bedoelde algemene voorzieningen op het gebied
van sport, cultuur en politiek.

In deel 2 gaat de aandacht uit naar het specifiek sectoraal beleid gericht op een
subgroep jeugdigen, namelijk diegenen die een verhoogd risico lopen op een achter-
stand in de ontwikkeling, waardoor de kans op later probleemgedrag wordt vergroot.
Ten behoeve van deze groep jeugdigen zijn tal van compensatoire programma’s en
projecten opgezet. Deze kunnen betrekking hebben op de verschillende levens-
domeinen. Het onderhavige hoofdstuk gaat nader in op de gezinsgerichte activiteiten
die de ontwikkelingskansen van jeugdigen beogen te bevorderen. Dit kan op indirecte
wijze: door ouders opvoedingsondersteuning te bieden, wordt het opvoedingsklimaat
binnen het gezin geoptimaliseerd, wat een positieve invloed heeft op de ontwikkelings-
kansen van het kind. Het kan ook meer direct, door op kind en ouders gerichte activi-
teiten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van spel- en leermateriaal.

Waarom hecht de overheid aan een aanbod op het terrein van opvoedingsondersteuning
en ontwikkelingsstimulering?
De Nederlandse samenleving wordt gekenmerkt door een breed stelsel van voor-
zieningen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn, die voor grote groepen toe-
gankelijk zijn. De meeste ouders en jeugdigen weten hierin hun weg te vinden en de
opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen leveren in de meeste gezinnen geen
ernstige problemen op. Desgevraagd zegt het merendeel van de ouders, dat de
opvoeding van hun kinderen hen geen grote zorgen baart. (Rispens et al. 1996) De
jongeren tonen zich over het algemeen eveneens optimistisch. Ruim acht van de tien
ervaren hun leven als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ en laten zich met betrekking tot zaken als
hun gezondheid, de relatie met hun ouders en met hun vrienden eveneens in positieve
bewoordingen uit (zie ook hoofdstuk 2). Het onderwijs levert voor de meeste jongeren
evenmin onoverkomelijke problemen op. In meerderheid verlaten zij met een diploma
op zak de schoolbanken.  

Tegenover de bijna 4 miljoen jeugdigen die een min of meer probleemloze ontwik-
keling doorlopen, staan echter naar schatting 240.000 kinderen die ernstige problemen
ontwikkelen en tussen 500.000 en 700.000 kinderen voor wie problemen dreigen
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(vws 2002). Het betreft met name jeugdigen die opgroeien in een situatie waarin
sprake is van (een cumulatie van) risicofactoren, zoals armoede, sociaal isolement en het
disfunctioneren van gezinsleden, en van het ontbreken van (voldoende) beschermende factoren,
zoals een sterk sociaal netwerk of een warm gezinsklimaat. Deze jeugdigen lopen
een verhoogd risico op achterstand in hun ontwikkeling, waardoor de kans op later
probleemgedrag, waaronder leer- en gedragsmoeilijkheden, en voortijdig school-
verlaten, toeneemt. Met het uiteindelijke doel de ontwikkeling van probleemgedrag van
jongeren zoveel mogelijk te voorkomen, wordt in een vroegtijdig stadium aan de
betreffende gezinnen hulp geboden in de vorm van gerichte preventieve opvoedings-
ondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Met andere woorden: de preventiegedachte
ligt ten grondslag aan het aanbieden van opvoedingsondersteuning en ontwikkelings-
stimulering. 

Omdat de preventiegedachte een grote rol speelt, is discussie ontstaan over de 
vrijheid van ouders om al dan niet van het steunaanbod gebruik te maken. Enerzijds
kunnen opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering beschouwd worden
als voorzieningen waar álle gezinnen recht op hebben. Ouders die problemen onder-
vinden bij de opvoeding, hebben recht op ondersteuning en het behoort tot de zorg-
plicht van de overheid om in die steunbehoefte te voorzien. De keus is aan de ouders
of zij hiervan gebruik willen maken. Anderzijds behoudt de overheid zich het recht
voor om, daar waar de rechten en ontwikkelingskansen van jeugdigen ernstig in het
gedrang komen, een zekere mate van drang, en in sommige gevallen zelfs dwang, tot
acceptatie van het hulpaanbod uit te kunnen oefenen (vws/Justitie 1998). Opvoedings-
ondersteuning en ontwikkelingsstimulering worden dan min of meer aan het gezin
opgelegd. In deze laatste gevallen is echter veelal sprake van een zware problematiek
binnen het gezin en/of ernstig probleemgedrag van jongeren (zie ook hoofdstuk 11).

Deelname aan de opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering die in
dit hoofdstuk centraal staan, geschiedt doorgaans op vrijwillige basis. De hulp wordt
juist in een vroegtijdig stadium aangeboden ter voorkoming van escalatie van de 
problematiek. Vraag is in hoeverre opvoedingsondersteuning en ontwikkelings-
stimulering hierin succesvol zijn. 

In dit hoofdstuk komt een aantal vragen aan de orde. Ten eerste wordt het aanbod
nader onder de loep genomen: in welk beleidskader wordt opvoedingsondersteuning
en ontwikkelingsstimulering, kortweg O&O, geboden? Wat behelst het aanbod O&O
en sluit dit aanbod aan op de behoeften van de doelgroep? Ten tweede wordt de deel-
name bezien: wie maken er van het aanbod gebruik en in hoeverre wordt de doel-
groep bereikt? Ten derde wordt nagegaan wat opvoedingsondersteuning en ontwik-
kelingsstimulering opleveren: wat is de opbrengst in termen van effectiviteit en zijn
er mogelijk ook schaduwkanten aan het aanbod?

Alvorens tot de beantwoording van deze vragen over te gaan, dienen de begrippen
opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering, omdat beide veelomvattend
zijn, nog nader te worden gedefinieerd. Opvoedingsondersteuning is een verzamelterm
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voor allerlei activiteiten gericht op het verbeteren van de opvoedingssituatie van 
kinderen. Ouders zijn hier het aangrijpingspunt, omdat zij in eerste instantie verant-
woordelijk zijn voor de opvoeding van de kinderen (vws/Justitie 1998). Met de term
activiteit wordt gedoeld op een concreet en afgebakend aanbod, zoals een thema-avond,
een spreekuur, een cursus, of een programma gezinsbegeleiding (Acquest 1997). Een
groot deel van het aanbod vindt plaats in de basisvoorzieningen als onderdeel van het
reguliere aanbod. Voorbeelden hiervan zijn de inloopochtenden voor jonge moeders
en hun kinderen in het buurthuis, individuele voorlichting en advies aan ouders door
medewerkers van het consultatiebureau en ouderbijeenkomsten op scholen (nizw/sgbo
2002). Daarnaast zijn er meer specifieke voorzieningen waarop ouders een beroep
kunnen doen, zoals de opvoedtelefoon en de opvoedbureaus. Ten slotte worden ook
talloze programma’s en cursussen over opvoeding aangeboden. Het aanbod is breed
en kan variëren van licht en eenmalig, tot meer langdurig en intensief. Omdat bespre-
king van het totale aanbod opvoedingsondersteuning in het korte bestek van dit
hoofdstuk aan de verschillende vormen van ondersteuning onvoldoende recht zou
doen, is besloten tot een afbakening. Aansluitend bij het overheidsbeleid op dit terrein,
waarin veel aandacht uitgaat naar moeilijk bereikbare gezinnen in achterstandssituaties,
is de opvoedingsondersteuning die in het navolgende aan de orde komt, beperkt tot
de preventieve programma’s die ondersteuning bieden aan gezinnen die zich veelal in meerdere
opzichten in een risicosituatie bevinden. De programma’s kunnen in de thuissituatie worden
uitgevoerd of, in de vorm van een cursus, binnen een instelling worden aangeboden.

Ontwikkelingsstimulering omvat allerlei activiteiten gericht op de ontwikkeling van
kinderen die in minder gunstige omstandigheden opgroeien (vws/Justitie 1998). Een
aantal van de programma’s die ontwikkelingsstimulering ten doel hebben, wordt in
peuterspeelzalen en/of basisscholen aangeboden. Dit zijn de zogenoemde center-based-
programma’s. Deze programma’s komen in dit hoofdstuk niet aan de orde, omdat zij
meer op het onderwijs georiënteerd zijn. Zij vormen het onderwerp van hoofdstuk 9.
Naast de center-based-programma’s zijn er programma’s die in de thuissituatie worden
uitgevoerd, waarbij de ouders direct bij de ontwikkelingsstimulering van het kind
worden betrokken. Deze programma’s worden aangeduid als home-based. De home-
based-programma’s maken wel deel uit van dit hoofdstuk, omdat het hier gezins-
gerichte preventieve programma’s betreft.

9.2 Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering: het aanbod 
nader bekeken

Het beleidskader  
Lange tijd is er op het terrein van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimu-
lering sprake geweest van een wildgroei aan programma’s en experimenten. De 
projecten schoten als paddestoelen uit de grond, maar vele verdwenen ook weer even
snel als ze gekomen waren. Overigens veelal zonder dat er duidelijkheid bestond over
de mogelijke opbrengsten van de verschillende initiatieven. Het huidige beleid is
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erop gericht de veelheid aan projecten terug te dringen, door alleen succesvol gebleken
programma’s te continueren. Voor de uitvoering van het beleid is gekozen voor een
wijkgerichte aanpak, met het accent op achterstandswijken, omdat daar sprake is van
een concentratie van met elkaar samenhangende problemen. Voor de insteek op wijk-
niveau is besloten, omdat dit de mogelijkheid biedt tot een brede aanpak van de 
problematiek. Interventies kunnen zowel op het gezin, als op het onderwijs, als op
de buurt gericht zijn. De wijkgerichte aanpak wordt momenteel ontwikkeld in een
tweetal vierjarige projecten, te weten: Opvoedingsondersteuning & Ontwikkelings-
stimulering, kortweg O&O, op wijkniveau2 en Communities That Care (ctc), die in
september 1999 van start zijn gegaan. De projecten vallen onder de verantwoording
van de ministeries van vws en Justitie, maar de regie ligt op lokaal niveau. In beide
projecten worden strategieën uitgewerkt om op lokaal niveau systematisch wijkgericht
preventief jeugdbeleid te ontwikkelen. Beide projecten verschillen echter wezenlijk
van aard met betrekking tot de invulling van de preventiestrategieën. O&O op wijkniveau
is gericht op versterking van de basisstructuur in de wijk. Door samenwerking te bevorderen
tussen bestaande basisvoorzieningen zoals scholen, consultatiebureaus, welzijnswerk,
politie en het algemeen maatschappelijk werk, moet een zodanig sterke basis in de
wijk ontstaan, dat ontwikkelingsproblemen en probleemgedrag onder jongeren
vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden (commissie Opstelten 2002).

ctc is primair gericht op het extra aanbod van ondersteuning en ontwikkelingsstimulering.
ctc is een gestructureerde, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde langetermijn-
strategie. De aanpak is gebaseerd op een model van risico- en beschermende factoren,
waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat zij de ontwikkeling van probleemgedrag
bevorderen, respectievelijk tegengaan. Het voorkomen van criminaliteit, geweld,
overmatig drugsgebruik, schooluitval en tienerzwangerschappen zijn expliciete doel-
stellingen van ctc. Vertrekpunt zijn de objectief vast te stellen problemen in de wijk;
wat aantoonbare risicofactoren zijn en wat een wetenschappelijk verantwoorde aanpak
van de problematiek is. Het programma biedt een extra aanbod, omdat het basisaanbod
niet afdoende is om de risicofactoren en daarmee de problematiek binnen de wijk het
hoofd te kunnen bieden. ctc omvat programma’s gericht op het gezin, het onderwijs,
de buurt en de (vrije tijdsbesteding van de) jeugd (commissie Opstelten 2002).

De programma’s die in het navolgende aan de orde komen, vormen onderdeel van
het extra aanbod. Het zijn de gezinsgerichte programma’s, die op enig moment op hun merites
zijn beoordeeld en waarvan is vastgesteld dat zij in het kader van ctc aangeboden zouden kunnen
worden. 

Voor alle duidelijkheid zij nog vermeld, dat deze programma’s momenteel niet uit-
sluitend binnen de ctc-strategie worden aangeboden, maar ook daarbuiten.

Ten slotte moge ook duidelijk zijn, dat met deze selectie van programma’s geen
uitputtend overzicht van het totale aanbod wordt geboden.

De geselecteerde programma’s bieden alle opvoedingsondersteuning en ontwik-
kelingsstimulering en worden in het vervolg kortweg aangeduid als het O&O-aanbod.
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De gezinsgerichte programma’s: onderscheid naar categorieën
De gezinsgerichte programma’s laten zich, afhankelijk van hun methodiek en doel-
stellingen, in een drietal categorieën onderscheiden3:
– de programma’s die, veelal in de thuissituatie, primair gezinsbegeleiding/onder-

steuning bieden;
– de programma’s die primair de ontwikkelingsstimulering van het kind ten doel

hebben;
– de oudercursussen, die ouders in groepsverband rond bepaalde thema’s op het

terrein van de opvoeding kennis en vaardigheden aanreiken.  

Per categorie wordt gekeken naar de doelgroep, de werkwijze en de doelstelling van
het aanbod opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Een en ander zal
worden toegelicht aan de hand van voorbeelden uit concrete programma’s.

De programma’s die in dit hoofdstuk de revue passeren, hebben van het nizw het
predikaat ‘veelbelovend’ gekregen, omdat zij zijn gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek en/of getoetste theorieën, en/of omdat er effectonderzoek naar is gedaan
in Nederland of in het buitenland. Daarnaast wordt een beperkt aantal programma’s
meegenomen die niet aan bovenstaande criteria voldoen, maar die gekenschetst worden
als ‘inspirerend’, hetzij omdat zij risicogroepen bereiken die niet bereikt worden met
effectieve of veelbelovende programma’s, hetzij omdat zij een risicofactor reduceren
waarvoor alsnog geen andere remedie bestaat (nizw 2001b).

Programma’s die primair gezinsbegeleiding/ondersteuning bieden
In deze categorie worden door het nizw drie veelbelovende programma’s onder-
scheiden: Moeders Informeren Moeders (mim), Home-Start en de Gezins-Interactie
Training (git). 

De eerste twee programma’s (mim en Home-Start) richten zich op de ouders, met
name op moeders, van jonge kinderen. mim is bedoeld voor vrouwen met een eerste
kind in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar. In de Home-Start-gezinnen is er ten minste één
kind jonger dan 6 jaar. Bij beide programma’s betreft het gezinnen die met meerdere
risicofactoren worden geconfronteerd. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van problemen
met het gezins-management, conflicten in het gezin, gebrek aan binding met de
wijk, gebrek aan binding met de peuterspeelzaal/school, en taal- en ontwikkelings-
achterstand bij de kinderen.  

De begeleiding wordt geboden door iemand die dicht bij de doelgroep staat en die
het gezin met enige regelmaat thuis bezoekt. De ondersteuning bestaat uit het bieden
van informatie en advies over de verzorging, de ontwikkeling en de opvoeding van
kinderen en uit het wegwijs maken in het netwerk van voorzieningen in de wijk. Ook
vroegtijdige signalering van problemen kan tot de taak van de begeleider worden
gerekend (nizw 2001b). Wat men met de programma’s beoogt te bereiken, is ver-
groting van het zelfvertrouwen en van de zelfredzaamheid van de ouders, versterking
van hun sociale netwerk en een toename van hun gebruik van voorzieningen in de wijk.
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De duur van de begeleiding varieert van maximaal 18 maanden bij mim, waarbij de
begeleidster het gezin gemiddeld eenmaal per maand bezoekt, tot gemiddeld 
9-11 maanden bij Home-Start. De frequentie van de bezoeken bij Home-Start varieert
en wordt bepaald door de behoefte van de programmamoeder en de mogelijkheden
van de bezoekmoeder.   

Het derde programma in deze categorie (Gezins-Interactie Training; git) werkt
niet met vrijwilligers en kent een minder vrijblijvende procedure. Het programma
git is bestemd voor ouders die kampen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
van hun kind in de leeftijd van 2-9 jaar. Aan de hand van een behandelingsprotocol
wordt het gezin in de thuissituatie door een hulpverlener begeleid. Uiteindelijke doel
van het programma is het bewerkstelligen van een verandering in de opvoedingssitu-
atie, zodanig dat de ontwikkeling van het kind geoptimaliseerd wordt.  

Programma’s die primair de ontwikkelingsstimulering van het kind ten doel hebben
Deze programma’s zijn gericht op gezinnen in achterstandssituaties waarin met
betrekking tot de kinderen sprake is van een verhoogd risico op leerachterstand bij
intrede in de basisschool. Uitgaande van het idee dat interventies ter voorkoming van
onderwijsachterstand meer kans van slagen hebben als ze vroeg in de ontwikkeling
van het kind plaatsvinden, zijn deze programma’s bestemd voor gezinnen met jonge
kinderen. De meeste programma’s kennen een tweeledige aanpak: er is een onderdeel
bestemd voor de kinderen, dat gericht is op taal- en ontwikkelingsstimulering door
middel van spel en speelleermateriaal, en er is een onderdeel, gericht op de ouders,
waarin voorlichting wordt gegeven over de wijze waarop zij hun kind in zijn/haar
ontwikkeling optimaal kunnen begeleiden en stimuleren. Doorgaans worden voor de
ouders groepsbijeenkomsten georganiseerd, maar er zijn ook programma’s die aan
huis worden aangeboden. De begeleiding ligt in handen van (para)professionals. 

De duur van de programma’s loopt sterk uiteen. Zo wordt ‘Instapje’, bestemd voor
Surinaamse, Antilliaanse, Arubaanse en Ghanese ouders in achterstandssituaties,
met een kind in de leeftijd van 1 tot 1,5 jaar, gedurende 26 weken aangeboden, terwijl
het programma ‘Opstapje’, bestemd voor gezinnen in achterstandssituaties met een
kind van 2-4 jaar, een looptijd kent van twee jaar. Naast de al genoemde programma’s
worden ook ‘Opstap-Opnieuw’ en ‘Overstap’ door het nizw tot de veelbelovende
programma’s gerekend. ‘Opstap-Opnieuw’ heeft als doelgroep gezinnen waarin sprake
is van laagopgeleide ouders en waarvan de kinderen in groep 1 van het basisonderwijs
zitten, of daar binnenkort naar toe gaan. ‘Overstap’ is gericht op alle kinderen uit
groep 3 op scholen met leerlingen uit achterstandssituaties. Ten slotte is er nog een
tweetal zogenoemde inspirerende programma’s, te weten: ‘Spel aan huis en
Samenspel’. Beide programma’s zijn gericht op moeilijk bereikbare gezinnen die
weinig tot geen gebruik maken van voorzieningen op het gebied van opvoeding, 
kinderopvang en onderwijs. Zoals de naam al aangeeft, wordt ‘Spel aan huis’ in de
thuissituatie aangeboden. ‘Samenspel’ daarentegen vindt plaats in de peuterspeelzaal.
De doelgroep bestaat uit Turkse en Marokkaanse moeders die zich in een achter-
standssituatie bevinden. Zij worden door intensieve werving uitgenodigd deel te

156 Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering



nemen aan wekelijkse spelmiddagen, waar zij ervaring kunnen opdoen met spelactivi-
teiten en voorlichting krijgen over thema’s rond de opvoeding en de ontwikkeling
van kinderen. Naast de Nederlandstalige leidster is er ook een leidster die de taal van
de moeders en de kinderen beheerst. De spelmiddagen moeten de toeleiding tot de
peuterspeelzaal bevorderen.   

Oudercursussen
Oudercursussen hebben tot doel door overdracht van kennis en vaardigheden ouders
in groepsverband een handreiking te bieden bij de opvoeding van hun kinderen. De
meeste cursussen zijn kortdurend en geconcentreerd rond een specifiek probleem
en/of leeftijdscategorie. De cursussen worden doorgaans verzorgd door professionals,
bijvoorbeeld door medewerkers van het riagg, ggd, of door welzijnswerkers.

Meerwaarde van de bijeenkomsten in groepsverband is de onderlinge sociale
ondersteuning die ouders elkaar kunnen bieden. Als veelbelovende cursussen worden
door het nizw genoemd: Opvoeden: zo verder!, Stap Rond, Praten met kinderen,
Drukke kinderen, en Opstandige kinderen.

Specifiek gericht op Marokkaanse ouders met kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar
zijn twee, door het nizw inspirerend genoemde, programma’s: Het Arazzi Preventie
Project en In gesprek met Marokkaanse ouders. Beide programma’s beogen (verdere)
marginalisering van Marokkaanse jongeren te voorkomen. Het Arazzi Preventie Project
is een initiatief van de Marokkaanse gemeenschap. Ouders worden via sleutelfiguren,
zelforganisaties en de imam geworven voor groepsbijeenkomsten waar gesproken
wordt over algemene thema’s, zoals het onderwijs in Nederland, maar ook over
drugsgebruik en criminaliteit onder Marokkaanse jongeren. De bijeenkomsten voor
mannen en vrouwen vinden gescheiden plaats en de voorlichting wordt gegeven in
het Marokkaans. Het programma In gesprek met Marokkaanse ouders bestaat uit
een serie discussiebijeenkomsten waar Marokkaanse ouders met elkaar, maar ook met
vertegenwoordigers van Nederlandse instanties, van gedachten wisselen over onder
andere hoe ouders hun kinderen kunnen behoeden voor schooluitval, ontsporing en
criminaliteit.  

Een laatste cursus die vermelding verdient, omdat er een moeilijk bereikbare doel-
groep mee wordt bediend, is Beter omgaan met pubers. Deze cursus is gericht op laag-
opgeleide autochtone en allochtone ouders met kinderen in de leeftijd van 12-16 jaar.
Doel van deze cursus is het voorkomen dat de problemen rond de opvoeding in het
gezin zo hoog oplopen, dat er beroep moet worden gedaan op de hulpverlening. De
cursus wordt gegeven door zowel Nederlandse, als allochtone beroepskrachten
(nizw 2001b).

Het aanbod in relatie tot de vraag
Sluit het aanbod opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering aan op de
behoeften van de doelgroep?
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Afstemming van het aanbod op de vraag is van belang, omdat, wanneer er een te grote
discrepantie is tussen de behoeften aan opvoedingsondersteuning en ontwikkelings-
stimulering van de doelgroep en het O&O-aanbod, het risico bestaat dat de doelgroep
geen gebruik zal maken van het aanbod. Voorts is het een ervaringsgegeven dat
opvoedingsondersteuning meer vruchten afwerpt naarmate het aanbod beter is toe-
gesneden op de vraag van de gebruikers (rmo 2001).  

Waaruit bestaat de vraag van de ouders? Over welke aspecten van de opvoeding
maken zij zich zorgen, hebben zij behoefte aan ondersteuning, en zo ja, kunnen zij
die vinden binnen het bestaande aanbod? In het kort wordt op deze vragen ingegaan.

Uit onderzoek naar de behoefte aan opvoedingsondersteuning blijkt dat een ruime
meerderheid van de ouders met regelmaat vragen heeft over de opvoeding. Vooral het
(moeilijke) gedrag van de kinderen houdt hen bezig. Daarnaast liggen de vragen vooral
op het terrein van de opvoeding in het algemeen, de ontwikkeling en de gezondheid
van de kinderen en hun schoolbeleving (Rispens et al. 1996). 

Allochtone ouders maken zich bovendien zorgen over een aantal zaken die onder
de noemer ‘opvoeden in Nederland’ zijn samen te vatten en die in hoofdzaak betrekking
hebben op controle en disciplinering van hun kinderen. Ook de onderwijscarrière
van hun kinderen en, in het verlengde daarvan, hun arbeidsmarktperspectieven, baart
hen zorgen (Pels 2000).

Hoewel vrijwel alle ouders aangeven opvoedingsondersteuning te ontvangen vanuit
hun informele netwerk, dat voor velen overigens ook de voornaamste bron van steun
is, bestaat bij een minderheid behoefte aan extra ondersteuning. Deels kan het
bestaande aanbod hierin voorzien, maar dit is niet altijd het geval. Zo constateert
Leseman (1998) dat ouders een tekort aan ondersteuning ervaren bij de onderwerpen
‘moeilijk gedrag’ en ‘ernstige gezinsproblemen’ en ook, zij het in mindere mate, ‘vrije
tijd’ en ‘lichamelijke ontwikkeling’ (Leseman et al. 1998a). Allochtone ouders ervoeren
een afstand tussen henzelf en de voorzieningen. Een afstand die, volgens Pels, is 
ontstaan doordat de opvoedingsondersteuning te veel gericht is op integratie en 
normering van de ouders, waardoor vragen van ouders, bijvoorbeeld over de gezags-
verhouding tot hun kinderen, onbeantwoord blijven (Pels 1997). Bertrand komt tot
soortgelijke bevindingen: Turkse en Marokkaanse ouders maken meer dan autochtone
ouders gebruik van voorzieningen die opvoedingsondersteuning bieden. Desondanks
is er bij de allochtone ouders vaker sprake van een onvervulde behoefte aan steun,
waarschijnlijk omdat zich op inhoudelijk niveau een discrepantie voordoet tussen
vraag en aanbod. De grote nadruk die in het aanbod ligt op de cognitieve ontwikkeling
van de kinderen en op de ontwikkelingsstimulering, vindt vooral bij de Turkse ouders
weliswaar waardering, maar het biedt geen soelaas voor een aantal van hun opvoedings-
vragen rond het bicultureel/tweetalig opvoeden en de vrijetijdsbesteding van hun 
kinderen (Bertrand et al. 1998).

De hulpvraag van de ouders blijkt dus niet in alle opzichten te worden gehonoreerd.
Vraag is hoe dit komt. In hoeverre spelen de wensen van de ouders eigenlijk een rol
bij de totstandkoming van het O&O-aanbod?
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Uit onderzoek naar de stand van zaken op het terrein van opvoedingsondersteuning
en ontwikkelingsstimulering, waarbij circa 125 gemeenten waren betrokken, blijkt dat
er in 87% van de onderzochte gemeenten sprake is van op enigerlei wijze vastgesteld
beleid ten aanzien van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstumulering (O&O).
In bijna de helft van deze gemeenten is bij de ontwikkeling van het beleid en van het
aanbod nog enigszins rekening gehouden met de wensen van de potentiële gebruikers,
maar in 29% van de gemeenten is nauwelijks rekening gehouden met de ouders en de
jeugdigen die tot de doelgroep van het O&O-beleid behoren (vws 2002). Deze cijfers
duiden niet op een sterk vraaggestuurd aanbod. 

Dat de behoeften van gebruikers slechts ten dele bepalend zijn voor het aanbod,
vloeit voort uit het feit dat aan het O&O-beleid een belangrijke preventieve werking
wordt toegekend: het moet de integratie van ouders en kinderen in de samenleving
bevorderen; dit geldt zowel voor autochtone, als voor allochtone gezinnen; het moet
ertoe bijdragen dat kinderen beter voorbereid en met minder achterstand aan het
onderwijs gaan deelnemen, en uiteindelijk moet het probleemgedrag van jeugdigen
voorkomen.

Vanuit de preventiegedachte wordt het beleid in belangrijke mate bepaald door wat
uit de verschillende wetenschappelijke disciplines bekend is omtrent het ontstaan
c.q. het voortbestaan van probleemgedrag. Het aanbod aan opvoedingsondersteuning
en ontwikkelingsstimulering dat hierdoor tot stand komt, kan op gespannen voet staan
met de wensen van de gebruikers. Door gebruikers vaker te consulteren, kan worden
voorkomen dat vraag en aanbod te ver uiteen gaan lopen, waardoor het O&O-beleid
aan effectiviteit in zou kunnen boeten. 

9.3 Deelname aan de gezinsgerichte programma’s en bereik van de doelgroep

Inleiding
Allereerst wordt een beeld geschetst van de deelname aan de verschillende program-
ma’s. Hoeveel gezinnen volgen een programma en wat zijn de achtergrondkenmerken
van de deelnemers. Aansluitend hierop wordt ingegaan op de vraag naar het bereik
van de doelgroep. Behoren de deelnemers tot de doelgroep en hoe groot is hun aan-
deel binnen de totale doelgroep? 

Met betrekking tot de gegevens over de deelname die in deze paragraaf worden
gepresenteerd, moet op voorhand een kanttekening worden geplaatst. Op het terrein
van de gezinsgerichte programma’s is registratie geen traditie en de mate van betrouw-
baarheid van de cijfers laat daardoor in een aantal gevallen te wensen over. Hiervan is
bijvoorbeeld sprake bij de programma’s die de ontwikkeling van het kind beogen te
stimuleren. In de loop der tijd is de respons vanuit verschillende projecten teruggelopen.
Enerzijds kan dit tot gevolg hebben dat de deelname aan sommige programma’s, met
name de programma’s die uitsluitend werken vanuit de thuissituatie, wordt onderschat.
Anderzijds bestaat geen zicht op instellingen die programma’s niet meer uitvoeren.
Vooral bij de scholen bestaat hier twijfel over. Zolang er geen officiële melding van
stopzetting van het programma binnen is, blijven zij meetellen. 
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Binnen de CTC-strategie vormt monitoring een belangrijk onderdeel van de totale
aanpak. In de toekomst zullen dus waarschijnlijk meer betrouwbare gegevens over de
deelname en het bereik beschikbaar komen. Vooralsnog zal echter moeten worden
volstaan met de cijfers die in het navolgende worden gepresenteerd. 

Programma’s die primair gezinsbegeleiding/ondersteuning bieden
Voorzover beschikbaar, zijn in tabel 9.1 de cijfers over de deelname aan de programma’s
opgenomen.

Tabel 9.1 Programma’s die primair gezinsbegeleiding/ondersteuning bieden: aantal 
deelnemers naar enkele achtergrondkenmerken, 2002

Moeders Informeren Moeders Home-Start

totaal aantal deelnemers 460 moeders 1.410 gezinnen
(registratiejaar) (2000/2001) met in totaal

3.243 kinderen (2001)

etnische herkomst % %
Nederlands 62 72
Turks 5
Marokkaans 5
Surinaams 5 } 28
overig 23

gezinstype
eenoudergezin 11 38
tweeoudergezin 89 62

leeftijd moeder
< 20 jaar 49
20-30 jaar 45
30-40 jaar 6

Bron: Samenwerkingsverband MIM/NIZW (2002); Landelijk Steunpunt Home-Star t (2002)

Met betrekking tot het programma Home-Start zijn nog aanvullende gegevens beschik-
baar over de deelnemers. In alle gevallen betreft het gezinnen die met één of meer
risicofactoren worden geconfronteerd. 45% van de gezinnen kan worden aangemerkt
als ‘multiproblem’-gezin. Verder betreft het onder andere: 
– gezinnen die pas zijn verhuisd, of over een gering sociaal netwerk beschikken (35%);
– gezinnen waarin ziekte van ouder of kind een rol speelt (20%);
– gezinnen met druk kind of gezinnen waarin opvoedingsproblemen spelen (38%).

De behoefte aan ondersteuning bestond voornamelijk op één of meer van onder-
staande terreinen:
– in het algemeen behoefte aan een luisterend oor (90%);
–  doorbreken van sociaal isolement (35%);
–  ondersteuning bij de opvoeding (42%);
–  spelen met kinderen of ouder(s) ontlasten (36%);
–  samen activiteiten ondernemen (31%). 
(Landelijk Steunpunt Home-Start 2002)
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De kenmerken van de Home-Start-gezinnen en hun behoefte aan opvoedingsonder-
steuning overziend, kan worden geconcludeerd dat de deelnemers behoren tot de
doelgroep van het programma. In hoeverre de vrouwen die participeren in het MIM-
programma voldoen aan de criteria die gelden voor de doelgroep is op basis van de
beschikbare cijfers niet eenduidig vast te stellen, omdat het ontbreekt aan inzicht in
de eventuele problematiek die binnen de gezinnen speelt. 

Hoe groot het aandeel is van de deelnemers binnen de totale doelgroep, is niet met
zekerheid vast te stellen, omdat de omvang van de totale doelgroep niet bekend is.

Met betrekking tot het programma mim zijn wel schattingen van het bereik gemaakt.
Landelijk gezien bereikt het programma gemiddeld 9% van de doelgroep. Per locatie
doen zich echter grote verschillen voor. Daar waar men uit de startfase is, wordt
ongeveer een kwart van de vrouwen bereikt die recent zijn bevallen van hun eerste kind
(MIM-registratie 2002).

Bij deze cijfers moet echter de kanttekening worden geplaatst, dat álle moeders met
pasgeboren eerstelingen binnen de locatie tot de doelgroep worden gerekend. Hoewel
mim voornamelijk wordt aangeboden in achterstandswijken, wil dit niet zeggen dat
al deze moeders kampen met een meervoudige problematiek. Met andere woorden,
de totale doelgroep zou in werkelijkheid kleiner kunnen zijn, wat betekent dat het
deel van de doelgroep dat bereikt wordt, groter zou kunnen zijn dan de schattingen
aangeven.

Programma’s die primair de ontwikkelingsstimulering van het kind beogen  
De aantallen deelnemers lopen voor de verschillende programma’s sterk uiteen. De
cijfers dienen echter, zoals eerder aangegeven, met de nodige terughoudendheid te
worden geïnterpreteerd. Mogelijk zijn de verschillen in deelname (deels) terug te voeren
op gebrekkige registratie door de, in de loop der tijd afgenomen, respons vanuit de
verschillende projecten. Vooral de deelname aan het programma Overstap, dat voor-
namelijk vanuit de school wordt aangeboden, is daardoor mogelijk overschat, omdat
scholen als deelnemers blijven meetellen tot zij officieel zijn afgemeld.

Tabel 9.2 Programma’s die primair ontwikkelingsstimulering van het kind beogen; 

aantal deelnemers

aantal deelnemers (registratiejaar)

Instapje 49 kinderen/gezinnen (1998-1999)
Opstapje 2.640 kinderen/gezinnen (2000-2001)
Opstap-Opnieuw 6.860 kinderen/gezinnen (2000-2001)
Overstap 13.100 kinderen (2000-2001)
Spel aan huis 1.265 gezinnen met in totaal 1.898 kinderen (2000-2001)
Samenspel 200 samenspelgroepen (2001)

Bron: Averroès (2000 en 2002)
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Ten aanzien van een aantal programma’s is meer bekend over de achtergrondkenmerken
van de deelnemers. Tabel 9.3 toont een aantal kenmerken van de deelnemers aan de
programma’s Opstap Opnieuw en Opstapje. 

Het merendeel van de deelnemers is afkomstig uit migrantengezinnen en hoewel de
ouders die participeren in het programma Opstapje over het algemeen hoger opgeleid
zijn dan de deelnemers aan Opstap Opnieuw, en vaders een hogere opleiding hebben
dan moeders, blijft het gemiddelde opleidingsniveau laag in vergelijking tot dat van
de totale bevolking. Bovendien is er een niet onaanzienlijk aantal deelnemers dat de
Nederlandse taal niet of slechts matig beheerst.    

De arbeidsparticipatie van de deelnemers, en vooral van de vrouwen, ligt eveneens
lager dan het landelijke gemiddelde.       

Gezien deze combinatie van factoren, kan worden vastgesteld dat de deelnemers
aan beide programma’s binnen de beoogde doelgroep vallen.

Tabel 9.3 Ouders die participeren in de programma’s Opstap Opnieuw en Opstapje, naar

etnische herkomst, opleiding, Nederlandse lees- en spreekvaardigheid en 

arbeidsparticipatie, 2000-2001 (in procenten)

Opstap Opnieuw Opstapje
gezin vader moeder gezin vader moeder

etnische herkomst
Turks 37 44
Marokkaans 21 25
Surinaams/Antilliaans 3 3
Nederlands/anders 39 27
N (1.078) (274)

opleiding
geen/basisonderwijs 27 41 27 43
lbo/mavo 43 39 37 33
havo of hoger 30 18 36 24
N (774) (905) (175) (197)

Ned. leesvaardigheid
niet/slecht 5 19 4 16
matig 28 32 22 31
redelijk/goed 66 48 74 54
N (689) (771) (198) (228)

Ned. spreekvaardigheid
niet/slecht 4 17 3 12
matig 27 37 23 36
redelijk/goed 69 47 75 52
N (733) (807) (202) (231)

arbeidsparticipatie
werkt 65 25 62 17
werkt niet 35 75 38 83
N (1.078) (1.078) (274) (274)

Bron: Averroès (2002)
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Over de programma’s Spel aan huis en Overstap zijn geen recente gegevens over de
deelnemers uitgesplitst naar achtergrondkenmerken beschikbaar. Volgens cijfers
daterend van eind jaren negentig, behoorden toentertijd de deelnemers aan deze 
programma’s eveneens tot de beoogde doelgroep. 

De vraag in hoeverre de totale doelgroepen van de verschillende programma’s worden
bereikt, is ook hier niet met zekerheid te beantwoorden. Enerzijds omdat met betrek-
king tot de meeste programma’s de omvang van de totale doelgroep niet, of slechts
bij benadering, bekend is. Anderzijds omdat het veelal ontbreekt aan betrouwbare
gegevens over de deelnemers en hun achtergrondkenmerken. 

Ook hier zijn echter wel enkele schattingen van het bereik gemaakt. Volgens de
Averroès stichting werd eind jaren negentig met het programma Overstap 34% van de
Turkse leerlingen uit groep 3 van het basisonderwijs bereikt, 25% van de Marokkaanse
en 11% van de Surinaamse/Antilliaanse (Averroès 2000). Het programma Opstap
Opnieuw bereikte in het schooljaar 2000/’01 naar schatting 19% van de Turkse kinde-
ren en 12% van de Marokkaanse kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool
(Averroès 2002)  

Het relatief geringe bereik van met name Opstap Opnieuw is mogelijk het gevolg van
de opkomst van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) (zie hiervoor hoofdstuk 10).
De verschillende Stap-programma’s behoren namelijk niet tot de kernprogramma’s
van het vve-beleid, omdat zij niet voldoen aan een aantal voorwaarden die aan vve-
programma’s worden gesteld. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld, dat de 
programma’s worden aangeboden door een voorschoolse instelling of basisschool, 
dat wil zeggen center-based, met gekwalificeerd personeel, terwijl de meeste Stap-
programma’s in hoofdzaak thuis, dus home-based worden uitgevoerd en (deels) wor-
den begeleid door paraprofessionals. Bovendien moeten vve-programma’s geschikt
zijn voor 2-3-jarigen met een doorgaande lijn tot groep 2 van het basisonderwijs. De
Stap-programma’s zijn daarentegen gericht op meer beperkte leeftijdscategorieën.
Twee programma’s, Kaleidoscoop en Piramide, die wel tot de kernprogramma’s van het
vve-beleid behoren, werden, na een experimentele fase, in 2000/’01 regulier ingevoerd.
Zij worden aangeboden vanuit de peuterspeelzaal en de school en richten zich groten-
deels op dezelfde doelgroep als de verschillende Stap-programma’s (Gelauff-Hanzon
2000). Het is mogelijk dat de invoering van Kaleidoscoop en Piramide (in de toekomst)
ten koste gaat van de deelname aan de Stap-programma’s. Mocht deze ontwikkeling
zich voordoen, dan kan dit gevolgen hebben voor het bereik van sommige ouders en
kinderen. In paragraaf 4 wordt op deze mogelijke ontwikkeling nader ingegaan.

De oudercursussen
Landelijke gegevens over de deelname aan de verschillende cursussen zijn niet beschik-
baar, omdat van een aanzienlijk aantal programma’s weliswaar cursusmateriaal in
omloop is, maar niet bekend is, hoe frequent dit wordt gebruikt en hoeveel ouders er
momenteel mee worden bereikt. 
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9.4 Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering: wat leveren ze op?

Algemene kenmerken van succesvolle programma’s
Onderzoek heeft uitgewezen dat succesvolle programma’s gericht op verbetering van
het psychosociale functioneren van kinderen, waardoor later probleemgedrag kan
worden voorkomen, een aantal kenmerken gemeen hebben. Het zijn ten eerste brede
programma’s, in de zin dat zij gericht zijn op een brede set van risicofactoren. Ten
tweede hebben de programma’s betrekking op meerdere levensdomeinen, dus bij-
voorbeeld niet alleen de school, maar ook het gezin en de vriendengroep. Ten derde
zijn de programma’s langdurig en ten vierde worden zij ingezet als het kind nog jong
is (Junger, Mesman en Meeus 2002). In hoeverre voldoen de besproken programma’s
aan deze criteria? Per definitie betreffen de gezinsgerichte programma’s doorgaans
geen andere levensdomeinen dan het gezin. Evenmin betreft het interventies die zich
over vele jaren uitspreiden. Wel zijn vrijwel alle programma’s bestemd voor gezinnen
met jonge kinderen en is de aanpak gericht op meerdere risicofactoren in en rond het
gezin. In deze zin voldoen de besproken programma’s dus slechts aan twee van de
vier criteria. Bij de beantwoording van de vraag moet echter ook in aanmerking wor-
den genomen, dat de gezinsgerichte programma’s (in de toekomst) niet geïsoleerd
worden aangeboden, maar, idealiter, onderdeel uitmaken van een brede aanpak, die
zich over langere termijn uitstrekt en waarin ook activiteiten vanuit andere domeinen
zijn opgenomen. Een dergelijke aanpak voldoet wel aan de criteria voor een succesvol
programma. Of het ook daadwerkelijk succesvol is, zal de toekomst moeten uitwijzen.
De brede aanpak staat nu nog in de kinderschoenen en onderzoek naar de effecti-
viteit ervan is daarom nog niet beschikbaar. Met betrekking tot de meeste hier
besproken programma’s heeft echter wel effectiviteitsonderzoek plaatsgevonden;
daarom wordt de vraag naar de effectiviteit van O&O aan de hand van deze onderzoeken
beantwoord. 

Programma’s die primair gezinsbegeleiding/-ondersteuning bieden
Conform hun doelstellingen zijn deze programma’s er voornamelijk op gericht het
zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van ouders, – doorgaans moeders – te vergroten,
hun sociale relaties te versterken, hun kennis en praktische vaardigheden op het terrein
van de opvoeding/verzorging te vermeerderen en hun binding met de wijk en eventueel
de school te verbeteren. De Nederlandse onderzoeksresultaten tot nog toe wijzen uit,
dat er na deelname aan de programma’s positieve resultaten geboekt zijn ten aanzien
van de opvoedingscompetentie en het zelfvertrouwen van de moeders (mim) en dat er
bovendien sprake is van vermindering van opvoedingsstress in de gezinnen (Home-
Start) (nizw 2001; mim 2002).

Bij de resultaten die tot dusverre hoopgevend lijken, moet wel een kanttekening worden
geplaatst. Door de onderzoekers van Home-Start wordt terecht opgemerkt, dat in hun
onderzoek niet aangetoond kan worden in hoeverre de veranderingen die zijn opge-
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treden daadwerkelijk aan het programma toegeschreven kunnen worden. De effecten
zijn additioneel aan effecten van het ‘zelfherstellend vermogen van het gezin’ en de
effecten van professionele hulp. Letterlijk wordt geconstateerd: “Het onderzoek zoals
dat uitgevoerd is, kan niet aantonen dat de geconstateerde positieve veranderingen in
het gezin in het geheel niet zouden hebben plaatsgevonden als Home-Start er niet
geweest was en evenmin kan geconcludeerd worden dat een ander type begeleiding
niet effectiever zou zijn geweest.” (Hermanns, Van de Venne en Leseman 1997: 95).  

De onderzoeksresultaten geven geen uitsluitsel of er, door de programmadeelname,
een feitelijke en blijvende verbetering van het opvoedingsklimaat binnen het gezin is
bereikt, waar de betrokken kinderen in hun ontwikkeling van zouden kunnen profiteren.

Programma’s die primair de ontwikkelingsstimulering van het kind ten doel hebben
De risicofactor waarop deze programma’s zich richten is leerachterstand van kinderen
uit achterstandssituaties. De programma’s beogen het onderwijsondersteunend gedrag
van de ouders, doorgaans moeders, te versterken, onder andere door de interactie
tussen ouder en kind te bevorderen. Voor de kinderen (en hun ouders) is er een aanbod
aan speelleermateriaal dat gericht is op taal- en ontwikkelingsstimulering. 

De onderzoeksresultaten met betrekking tot het effect van de verschillende 
programma’s tonen een wisselend beeld. In het onderzoek naar het programma
Instapje worden de effecten gemeten door de scores van de deelnemers te vergelijken
met een controlegroep van niet-deelnemers. Ouders die hadden deelgenomen aan
Instapje bleken na afloop in een aantal opzichten hun kinderen beter te ondersteunen:
zij boden bijvoorbeeld meer emotionele ondersteuning en hadden meer respect voor
de eigen inbreng van het kind. Ten aanzien van deze aspecten was sprake van een
middelmatig effect. Géén effect werd gevonden met betrekking tot de kwaliteit van
de instructie aan het kind. Evenmin bleek het programma van invloed op de kwaliteit
van de ouder-kind-relatie, of op de mate waarin de ouder zich competent voelt als
opvoeder. De kinderen die hadden deelgenomen aan Instapje, scoorden na afloop 
significant hoger op ontwikkelingsschalen dan de kinderen uit de controlegroep
(Riksen-Walraven 1994).  

Op basis van het onderzoek kan echter niet worden aangegeven in hoeverre de 
verbeterde ondersteuning door de ouders een rol heeft gespeeld bij de bevordering
van de ontwikkeling van de kinderen. Noch geeft het uitsluitsel over de effecten op de
langere duur.

Het onderzoek naar het programma Opstapje draagt de veelzeggende titel ‘Je kunt 
het waarnemen, maar niet meten’. Het effect van het programma kon niet worden
aangetoond: de kinderen die aan Opstapje deelnamen, haalden, in vergelijking tot de
controlegroep, geen hogere scores op de diverse tests. (Kohnstamm, Meesters en
Simons 1997).
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Aantoonbare effecten werden wel gevonden in het onderzoek naar het programma
Opstap Opnieuw. In dit onderzoek zijn de toetsresultaten van 200 Turkse en Marokkaanse
kleuters uit gezinnen die aan het programma deelnamen, vergeleken met die van 
100 kleuters van wie het gezin geen programma volgde. De kinderen zijn vooraf, tijdens,
en negen maanden na beëindiging van het programma getest. De Turkse kleuters
bleken het meeste profijt te hebben van deelname: op de toetsen voorbereidend rekenen
was sprake van een significante voorsprong van de Opstap Opnieuw-kinderen ten
opzichte van de controlegroep. De scores op de woordenschattoetsen in het Turks lagen
in de experimentele groep eveneens hoger. De betere resultaten van de programma-
kinderen leidden tot een grotere doorstroming naar groep 3. 

Bij de Marokkaanse leerlingen blijkt deelname aan het programma weliswaar
eveneens van invloed op de doorstroming naar groep 3, maar bij de toetsresultaten
werden geen verschillen gevonden tussen deelnemers en niet-deelnemers. Deels is
dit het gevolg van de gemengde samenstelling van de groep. Wanneer de resultaten
van de Marokkaans-Arabische leerlingen en die van de Berberleerlingen afzonderlijk
worden bekeken, dan is er bij de eerste groep een sterk positief verband tussen deel-
name en de scores op de rekentoetsen. Verder werden geen significante verschillen
gevonden.

Na beëindiging van het programma blijken de effecten op de toetsresultaten echter
weg te ebben. Negen maanden na afloop konden geen noemenswaardige verschillen
meer worden vastgesteld tussen de toetsresultaten van de programma-kinderen en
die van de controlegroep (Van Tuijl 2001). Wel blijvend, ook op middellange termijn,
is de voorsprong in het doorstroomeffect. De voorsprong die de programma-kinderen
in de kleutertijd hebben opgebouwd, blijkt bij de overgang naar groep 5 nog steeds
behouden (Van Tuijl 2002).

Uit de evaluatie van het programma Overstap blijkt het thuis extra oefenen van 
het lezen door middel van Overstap, beginnende lezers te helpen bij het leren lezen.
Vergeleken met niet-deelnemers behalen de Overstap-kinderen na anderhalf jaar
betere resultaten bij het begrijpend lezen en hebben zij bovendien een grotere passieve
woordenschat in het Nederlands. 

Deelnemende ouders waren over het algemeen tevreden over het programma-
materiaal, maar een minderheid voerde het programma niet uit zoals voorgeschreven.
Niet duidelijk is in hoeverre de onderzoeksresultaten hierdoor zijn beïnvloed. Bovendien
behaalden niet alle scholen die met Overstap werken even goede resultaten. Vooralsnog
is onduidelijk waar dit aan ligt: de motivatie en inzet van leerkrachten, en/of de mate
waarin en de wijze waarop het programma thuis en op school is uitgevoerd (Kook 1996).

Het algemene beeld dat uit de verschillende onderzoeken oprijst, is niet bepaald
gunstig. Direct na afsluiting van het programma kunnen in de meeste gevallen nog
wel effecten van deelname worden aangetoond. Op langere termijn houden de 
verbeteringen, gemeten in toetsresultaten, echter geen stand. 
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De oudercursussen
De oudercursussen zijn erop gericht de kennis en de vaardigheden van ouders met
betrekking tot de opvoeding te vergroten. De onderzoeken naar de effecten van ouder-
cursussen zijn veelal gebaseerd op de mening/ervaring van de deelnemers. Zo werd
positieve waardering vastgesteld ten aanzien van onder andere de cursussen Omgaan
met pubers en Opvoeden: Zó (nizw 2001b; Van der Most van Spijk en Hopstaken 1998).

Niet bekend is echter in hoeverre de effecten van deelname (op termijn) doorwerken
in de opvoedingspraktijk van alledag. 

In het onderzoek naar de cursus Praten met kinderen is een vergelijking gemaakt
tussen een experimentele groep van dertien gezinnen die aan de cursus hadden deel-
genomen, en een controlegroep van vijftien gezinnen die nog geen cursus hadden
gevolgd. De informatie is verkregen door middel van vragenlijsten die door de gezins-
leden moesten worden ingevuld. Daarnaast werden ouders en kinderen geobserveerd
in een tweetal interactiesituaties. Er is zowel een voor- als een nameting uitgevoerd.
De cursus bleek een positief effect te hebben op de communicatie tussen moeders en
kinderen. Zowel de moeders als de kinderen communiceerden op een meer construc-
tieve en minder negatieve manier dan de moeders en kinderen uit de controlegroep.
Deelname aan de cursus had geen effect op de communicatie tussen vaders en kinderen
(nizw 2001b).

Ook dit onderzoek geeft geen uitsluitsel over de effecten van de programmadeel-
name in de praktische opvoedingssituatie op de langere termijn. 

Naar de effecten van de oudertraining Opstandige kinderen is vaker onderzoek
gedaan en de uitkomsten zijn overwegend positief. Het gedrag van de kinderen is na
afloop verbeterd en de opvoedkundige vaardigheden van de ouders zijn toegenomen.
De spanningen rond de opvoeding die ouders ervoeren, was afgenomen en zij voelden
zich meer competent als opvoeder. Deze effecten bleken ook op langere termijn, soms
tot negen jaar, aan te houden (nizw 2001b).

Conclusie: naar veel van de gezinsgerichte preventieprogramma’s is onderzoek
gedaan. Desondanks blijft nog een aantal vragen gerelateerd aan de effectiviteit van
de programma’s, voor zover aangetoond, onbeantwoord. Ten eerste geven de meeste
onderzoeken geen inzicht in de effecten op de langere termijn. Het laatste meetmoment
van het onderzoek is doorgaans direct na beëindiging van het programma. Vraag is
in hoeverre bereikte verbeteringen beklijven. Ten tweede blijkt in veel onderzoek de
exacte invloed van het programma niet te isoleren. Ten derde blijft onvoldoende 
duidelijk welke elementen van een programma cruciaal zijn voor het welslagen ervan.
Dit komt de overdraagbaarheid niet ten goede. Om de overdraagbaarheid van effectief
gebleken programma’s te bevorderen, zouden criteria moeten worden geformuleerd
waaraan bij de uitvoering van de programma’s ten minste zou moeten worden voldaan.
De programma’s zouden met andere woorden een systeem van kwaliteitsbewaking
moeten bevatten.  
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Mogelijke schaduwkanten van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering
Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering worden vroegtijdig in, op
basis van risicofactoren geselecteerde, gezinnen ingezet, teneinde de ontwikkeling
van probleemgedrag bij jeugdigen te voorkomen. De selectie op basis van risicofactoren
is echter niet onomstreden. Zo wordt door een aantal onderzoekers het verband dat
wordt gelegd tussen risicofactoren enerzijds en de ontwikkeling van probleemgedrag,
i.c. crimineel gedrag, anderzijds, in twijfel getrokken. Volgens hen is de relatie tussen
risicofactoren en later antisociaal gedrag niet eenduidig. In het verlengde hiervan wordt
erop gewezen, dat interveniëren louter en alleen op basis van risicofactoren, het gevaar
van discriminatie in zich draagt (zie ook hoofdstuk 11).

Tegen vroegsignalering en preventieve interventie worden ook nog andere bezwaren
aangevoerd. Bijvoorbeeld wordt gewezen op het gevaar van stigmatisering van risico-
gezinnen, waardoor de (opvoedings)stress in het gezin toeneemt, of werkt als een
self-fulfilling prophecy (rmo 2001). Hierdoor heeft de interventie, met andere woorden,
een averechts effect.

Een ander gevaar dat gezinsinterventies in zich dragen, is het creëren van afhankelijk-
heid van instanties en professionals. Ouders kunnen te sterk gaan leunen op het
ondersteuningsaanbod, waardoor het zelfherstellend vermogen van het gezin kan
worden ondermijnd.

Hier lijkt sprake van een onoplosbaar dilemma: enerzijds rekent de overheid het
tot haar taak ernstige vormen van probleemgedrag, die leiden tot maatschappelijke
overlast, te voorkomen en volgens de vigerende wetenschappelijke inzichten kan dit
het best worden bereikt, door zo vroeg mogelijk in en rond risicovolle gezinnen te
interveniëren. De lijst van de risicofactoren die binnen ctc wordt gehanteerd, is daarbij
een hulpmiddel om de jeugd die in risicovolle omstandigheden opgroeit, in kaart te
brengen. Anderzijds kan niet worden ontkend dat aan deze werkwijze het gevaar van
stigmatisering inherent is en dat het mogelijk leidt tot afhankelijkheid van onder-
steuning. 

Alternatieven voor de aanpak op basis van risicofactoren zouden kunnen bestaan uit
interventie in gezinnen beperken tot die situaties waarin al sprake is van evidente
problemen met kinderen, of uit een brede beweging van opvoedingsondersteuning met
een laagdrempelig vraaggestuurd aanbod voor álle opvoeders. Het eerste alternatief
staat echter haaks op de preventiegedachte achter het jeugdbeleid en het druist in
tegen de opvatting dat alle kinderen recht hebben om op te groeien in een gezonde
opvoedingssituatie en dat zij in gelijke mate de mogelijkheid moeten hebben om aan-
geboden kansen, bijvoorbeeld in het onderwijs, te benutten. Het tweede alternatief
kan te vrijblijvend zijn als het erom gaat de meest risicovolle doelgroep te bereiken.
Ervaringen uit het verleden hebben dit ook laten zien, maar wellicht duiden de
opbrengsten van de experimenten met O&O op wijkniveau, waarin wordt gewerkt
aan de verbreding en versterking van de pedagogische basisstructuur, in de toekomst
op mogelijkheden voor een dergelijke vorm van ondersteuning. Ook voor (een deel
van) de moeilijk bereikbare doelgroep.  
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Naast de min of meer principiële bezwaren tegen vroegtijdige interventie in op basis
van risicofactoren geselecteerde gezinnen, kunnen ook enkele kanttekeningen worden
geplaatst bij de uitwerking van het O&O-beleid tot nog toe. Eerder werd al gesignaleerd
dat zich op het terrein van de ontwikkelingsstimulering een verschuiving zou kunnen
voltrekken van de home-based- naar de center-based-programma’s. Hoewel dit gebeurt
omdat de resultaten van de home-based-programma’s tegenvallen en de center-based-
programma’s meer succes lijken te boeken (zie hoofdstuk 10), draagt dit wel het risico
in zich, dat ouders (en kinderen) die nu wel worden bereikt met de home-based-
programma’s, (weer) in een isolement raken. Ten eerste omdat niet alle kinderen,
vooral uit de risicogroepen, de peuterspeelzaal bezoeken en ten tweede omdat, als
het kind wel naar de peuterspeelzaal gaat en deelneemt aan een vve-programma, de
participatie van de ouders daarmee nog niet vanzelfsprekend is. Veel zal afhangen
van de praktische uitwerking van het vve-beleid. Voorlopig zouden de home-based-
programma’s voor de moeilijk bereikbare gezinnen beschikbaar moeten blijven, tot
blijkt dat ook zij in de vve participeren. 

Ten slotte blijkt in sommige gemeenten, door het gevoerde O&O-beleid, een onbe-
doelde vorm van ‘zachte apartheid’ te ontstaan. Kinderen uit de risicogroepen, in de
praktijk vooral allochtone kinderen, doorlopen via projecten, voorscholen en andere
activiteiten een traject dat soms volledig is gescheiden van dat van de kinderen die
niet tot de risicogroepen behoren (vws 2002). 

9.5 Conclusie

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Zij kunnen
en zullen hierbij af en toe in meerdere of mindere mate behoefte hebben aan onder-
steuning. Het informele netwerk vormt voor ouders de voornaamste bron van steun.
Daarnaast kunnen zij een beroep doen op het ondersteuningsaanbod, zoals dit vanuit
de reguliere voorzieningen, zoals het consultatiebureau, wordt aangeboden. Door
verbreding en versterking van het aanbod vanuit de algemene voorzieningen, en een
verbeterde afstemming van het aanbod op de vraag, momenteel speerpunt van beleid,
wordt aan de ondersteuningsbehoefte van de meeste ouders voldaan. Niettemin zal er
daarnaast extra aandacht moeten blijven bestaan voor preventieve activiteiten bestemd
voor ouders en kinderen die zich in meerderlei opzicht in een risicovolle situatie
bevinden. De gezinsgerichte programma’s, die in dit hoofdstuk zijn besproken, zijn
vanuit dat idee geïnitieerd.  

De bespreking is beperkt tot de programma’s die in het kader van de CTC-strategie
aangeboden zouden kunnen worden. Zij bieden opvoedingsondersteuning en ontwik-
kelingsstimulering, het zogenoemde O&O-aanbod. Een aantal vragen over dit aanbod
is de revue gepasseerd. Kortweg: waarom is er een O&O-aanbod, wat behelst het,
wordt de doelgroep bereikt en wat levert het op? 
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Het waarom van het aanbod is gelegen in de preventiegedachte. Door vroegtijdige inter-
ventie in gezinnen waarin sprake is van meerdere risicofactoren, wordt de ontwikkeling
van probleemgedrag van jeugdigen zoveel mogelijk voorkomen. 
Het aanbod bestaat uit drie soorten programma’s, te weten:
– de programma’s die, veelal in de thuissituatie, primair gezinsbegeleiding/onder-

steuning bieden;
– de programma’s die primair de ontwikkelingsstimulering van het kind ten doel

hebben; 
– de oudercursussen, die ouders in groepsverband rond bepaalde thema’s op het

terrein van de opvoeding kennis en vaardigheden aanreiken.  
Het bestaande aanbod bleek niet in alle opzichten aan de behoeften van de (potentiële)
gebruikers te voldoen. Het ontbrak aan voldoende ondersteuning bij onderwerpen
als ‘moeilijk gedrag’ en ‘ernstige gezinsproblemen’ en ook, zij het in mindere mate,
waar het gaat om ‘vrije tijd’ en ‘lichamelijke ontwikkeling’. Het aanbod was evenmin
voldoende toegesneden op de vraag van allochtone ouders. Door de eenzijdige nadruk
op de cognitieve ontwikkeling bleven andere vragen, onder andere over het bicultureel
opvoeden, onbeantwoord. 

Bij de ontwikkeling van het aanbod was de behoefte van de doelgroep in de meeste
gevallen niet van doorslaggevend belang. Omdat de preventiegedachte veelal het leidend
motief is bij de totstandkoming van het aanbod, wordt het in belangrijke mate bepaald
door wat uit de verschillende wetenschappelijke disciplines bekend is over het ontstaan
c.q. het voortbestaan van probleemgedrag. Het aanbod aan opvoedingsondersteuning
en ontwikkelingsstimulering dat hierdoor tot stand komt, kan op gespannen voet
staan met de wensen van de gebruikers. Gebruikers zouden vaker geconsulteerd
moeten worden, om te voorkomen dat vraag en aanbod te ver uiteen lopen, waardoor
het O&O-beleid aan effectiviteit in zou kunnen boeten. 

Aangaande de deelname aan de verschillende programma’s ontbreekt het op dit
moment in de meeste gevallen aan betrouwbare cijfers. Voorzover er gegevens
beschikbaar zijn over de deelnemers, blijken zij tot de doelgroep van de programma’s
te behoren. Over het bereik van de programma’s kunnen geen exacte cijfers worden
genoemd. Verschillende schattingen duiden echter op een relatief gering bereik van
de doelgroepen. In een recent onderzoek naar de stand van zaken op het terrein van
O&O wordt zelfs gesteld, dat het overgrote deel (driekwart of meer) van de doelgroepen
niet wordt bereikt door het op hun gerichte specifieke aanbod. 

Wellicht dat het bereik van de doelgroep door toepassing van een brede wijkgerichte
aanpak verbetert. De wijkgerichte aanpak wordt namelijk onder andere gekenmerkt
door een gemeenschapsbrede benadering. In de wijk worden zoveel mogelijk relevante
personen, organisaties en instellingen geraadpleegd en bij de ontwikkeling van het
aanbod betrokken. Enerzijds ontstaat hierdoor een zo breed mogelijk draagvlak voor
belangrijke veranderingen. Anderzijds kan het aanbod daardoor beter op de vraag
worden afgestemd, wat op zijn beurt weer een gunstige invloed op het bereik van de
doelgroep zou kunnen hebben.  
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De vraag naar de effectiviteit van het aanbod kan op verschillende niveaus worden beant-
woord. Het uiteindelijke doel van het O&O-beleid is het voorkomen van probleemgedrag
van jeugdigen. In hoeverre de gezinsgerichte programma’s die zijn besproken, hieraan
een bijdrage zouden kunnen leveren, is niet aan te geven, omdat het, in de meeste
gevallen, ontbreekt aan onderzoek dat inzicht biedt in het effect van de programma’s
op de langere termijn. Maar zelfs wanneer die effectmetingen in de toekomst wel
beschikbaar komen, dan nog zal het moeilijk blijven om eventuele positieve resultaten
met zekerheid aan de gezinsgerichte programma’s toe te schrijven. Wanneer deze 
programma’s onderdeel uitmaken van een brede wijkgerichte aanpak, dan zal het
effect van de gezinsgerichte programma’s daarbinnen moeilijk te isoleren zijn. Indien
het bereik van de programma’s echter niet wordt verhoogd, kan er geen grootschalig
effect op de vermindering van het probleemgedrag van jongeren worden verwacht.      

De gezinsgerichte programma’s kennen ook intermediaire doelen: de bestrijding van
risico- en bevordering van beschermende factoren in en rond het gezin. Op dit niveau
is veelvuldig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de verschillende programma’s.
Desondanks werd in paragraaf vier geconstateerd dat, hoewel de effectiviteit van de
programma’s vaak kon worden aangetoond, er nog vele vragen restten. Veelal was
het laatste meetmoment vlak na beëindiging van het programma, waardoor niet
bekend is in hoeverre bereikte verbeteringen beklijven. Voorts was vaak onduidelijk
welke elementen van het programma cruciaal zijn voor het welslagen ervan. Toekomstig
onderzoek zou meer aandacht moeten besteden aan de effecten van de programma’s
op de langere termijn en, voorzover mogelijk, aan de invloed van het programma sec
en aan de criteria waaraan het programma bij uitvoering minimaal moet voldoen,
teneinde de effectiviteit ervan te kunnen waarborgen.

In hoeverre de gezinsgerichte programma’s de ontwikkelingskansen van jeugdigen
bevorderen, valt op basis van de onderzoeksresultaten niet met zekerheid aan te geven.
Van de programma’s die opvoedingsondersteuning bieden, zijn namelijk, op een
enkele uitzondering na, geen gegevens over de feitelijke en blijvende verbetering van
het opvoedingsklimaat binnen het gezin, waarvan het kind in zijn ontwikkeling zou
kunnen profiteren. Bij de programma’s die meer direct gericht zijn op de ontwikkelings-
stimulering van het kind, lijken de effecten op korte termijn hoopgevend, maar daar
waar op langere termijn onderzoek is gedaan, blijken de bereikte resultaten na verloop
van tijd uit te doven. Ten slotte is ook stil gestaan bij mogelijke negatieve opbrengsten
van O&O zoals dit momenteel wordt aangeboden. Ten eerste werd gesignaleerd dat
aan de selectie van gezinnen op basis van risicofactoren het gevaar van discriminatie
inherent is, en dat het stigmatiserend kan werken. Ten tweede werd gewezen op het
risico dat gezinnen te afhankelijk kunnen worden van het ondersteuningsaanbod,
waardoor het zelfherstellend vermogen van het gezin wordt aangetast. Ten derde is
aandacht gevraagd voor een verschuiving die zich voor zou kunnen doen op het terrein
van de ontwikkelingsstimulering, waarbij de invoering van de vve-programma’s ten
koste gaat van de home-based-programma’s. Hierdoor zouden ouders (en kinderen)
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die nu participeren in home-based-programma’s, buiten beeld kunnen raken. Het
verdient daarom aanbeveling de home-based-programma’s te continueren voor met
name de moeilijk bereikbare gezinnen, totdat blijkt dat ook zij aan de vve-programma’s
deelnemen. 

Ten vierde werd ten slotte geconstateerd dat door de praktische uitvoering van 
het O&O-beleid in sommige gemeenten een vorm van ‘zachte apartheid’ is ontstaan,
waardoor kinderen uit risicogezinnen een (voorschools) traject doorlopen dat
gescheiden is van kinderen uit niet risicovolle groepen.   

Bij de verdere ontwikkeling en invulling van het O&O-beleid zal voldoende aandacht
moeten worden geschonken aan deze neveneffecten van de aanpak.
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Noten

1 De auteur is Maria Pannebakker en Geraldien Blokland van het nizw zeer
erkentelijk voor hun commentaar op een eerdere versie van dit hoofdstuk.

2 De naam van het programma O&O op wijkniveau is tijdens de looptijd veranderd
in: ‘Opvoeden en Opgroeien in de Wijk’.

3 Afgeleid van de indeling gemaakt door nizw.
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10 Voorschoolse voorzieningen en brede scholen

Lex Herweijer

10.1 Inleiding

Dat niet alle jongeren het onderwijs met evenveel succes doorlopen, is een bekend
gegeven. Talloze onderzoeken maken duidelijk dat de kans op een succesvolle onder-
wijsloopbaan samenhangt met het milieu van herkomst van leerlingen. Aanvankelijk,
in de jaren zestig van de vorige eeuw, trokken de zwakke prestaties van arbeiders-
kinderen de aandacht. Met het op gang komen van de instroom van migranten in de
jaren zeventig en tachtig diende zich een nieuwe groep van leerlingen met ongunstige
schoolloopbanen aan: leerlingen van allochtone herkomst. 

Ook het beleid gericht op het verbeteren van de onderwijskansen van kinderen uit
kansarme milieus dateert niet van vandaag of gisteren. In de jaren zeventig van de
vorige eeuw ging het onderwijsstimuleringsbeleid van start, gericht op de verbetering
van de onderwijskansen van kinderen van lageropgeleiden. Midden jaren tachtig 
werden het onderwijsstimuleringsbeleid en het beleid gericht op leerlingen uit culturele
minderheden onder één noemer gebracht: die van het onderwijsvoorrangsbeleid. In
het tweede deel van de jaren negentig werd de rol van de gemeente in de bestrijding
van onderwijsachterstanden versterkt en werd het onderwijsvoorrangsbeleid omgedoopt
tot gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. 

De decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid naar de gemeenten sloot
aan bij initiatieven tot samenwerking tussen scholen en andere voorzieningen en
instellingen, die her en der in het land waren ontplooid onder noemers als de ‘brede
school’ of de ‘vensterschool’. Ook vanuit het beleidsterrein van de kinderopvang en
van de combinatie van zorg en arbeid kwamen impulsen tot samenwerking tussen
scholen en andere voorzieningen. Door de nieuwe taak van de gemeenten op het terrein
van de huisvesting van scholen, ontstond de mogelijkheid om ook in de sfeer van de
huisvesting rekening te houden met samenwerking tussen scholen en andere voor-
zieningen.

Een specifieke vorm van samenwerking waar in de jaren negentig een begin mee
werd gemaakt, zijn de programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Brede scholen en vve zijn de belangrijkste noemers waaronder samenwerking tussen
onderwijs en andere voorzieningen de laatste jaren gestalte krijgt. In beide gevallen
wordt gepoogd door samenwerking op het snijvlak van onderwijs, kinderopvang en
vrijetijdsbesteding de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Deelname aan de
activiteiten die in het kader van de vve en brede scholen worden aangeboden, geschiedt
op vrijwillige basis en in de vrije tijd. Het zijn pogingen om door een gericht aanbod
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van voorzieningen de vrije tijd van kinderen in de voorschoolse en schoolse fase aan
te wenden ten gunste van hun ontwikkeling. Daarmee is het raakvlak met het centrale
thema van deze rapportage – de betekenis van vrije tijd voor de ontwikkeling van de
jeugd – aangegeven. 

Het voorliggende hoofdstuk brengt de ontwikkelingen op het terrein van brede scholen
en de voor- en vroegschoolse educatie in kaart. De ontwikkelingen in het beleid worden
op een rij gezet, er wordt een beeld gegeven van het aanbod en van de deelname aan
de voorzieningen, en er worden, voor zover mogelijk, indicaties gegeven van de effecten
van de voorzieningen.

Omdat brede scholen en de voor- en vroegschoolse educatie nog volop in ontwikkeling
zijn, is er nog niet al te veel informatie beschikbaar. Ook is de historie nog te kort
om, anders dan op basis van enkele beperkte experimenten, uitspraken te doen over
effecten van samenwerking tussen scholen en andere voorzieningen. Er kan niet
meer dan een voorlopige stand van zaken worden opgemaakt. 

De indeling van het hoofdstuk is als volgt: 
In paragraaf 10.2 wordt het beleid ten aanzien van vve en op het terrein van samen-
werking tussen scholen en andere instellingen (brede scholen) besproken. Daarbij zal
tevens in het kort worden ingegaan op de ontwikkelingen op verwante beleidsterreinen
als het onderwijsachterstandenbeleid en het jeugdbeleid.

Paragraaf 10.3 biedt vervolgens een overzicht van het aanbod van verschillende
vormen van voorschoolse opvang en educatie, van brede scholen en van de deelname
aan die voorzieningen. Waar mogelijk zal worden ingegaan op de mate waarin de
verschillende doelgroepen worden bereikt. 

Paragraaf 10.4 zet daarna de indicaties van de effecten van voorschoolse opvang en
educatie en van brede scholen op de ontwikkeling van jonge kinderen op een rij.

Het hoofdstuk wordt in paragraaf 10.5 besloten met een samenvatting en enkele
conclusies. 

10.2 Het beleid op het terrein van vve en brede scholen

In de ontwikkeling van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) en van brede scholen
komen diverse beleidslijnen samen. Er zijn raakvlakken met het achterstandenbeleid
in het onderwijs, met het beleid rond de kinderopvang en peuterspeelzalen, met het
beleid op het terrein van de combinatie van arbeid en zorg en met het lokaal jeugd-
beleid.1 Alvorens het beleid met betrekking tot vve en brede scholen aan de orde komt,
wordt hier eerst in het kort ingegaan op de ontwikkelingen op de verwante beleids-
terreinen.
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Ontwikkelingen op verwante beleidsterreinen 
Het onderwijsvoorrangsbeleid (ovb) dat midden jaren tachtig van start ging, kende twee
componenten: een formatiecomponent en een gebiedencomponent. De formatie-
component voorzag in extra personeel voor scholen met leerlingen uit achterstands-
groepen (laagopgeleide ouders, allochtone herkomst). 

Het gebiedenbeleid, de tweede component van het ovb, had tot doel om in gebieden
met concentraties van achterstandsleerlingen te komen tot een gezamenlijke aanpak
van onderwijs en welzijnsinstellingen. Het gebiedenbeleid bouwde voort op lokale
projecten die in de voorafgaande periode her en der werden uitgevoerd.2 Het streven
naar samenwerking tussen onderwijs en welzijn dat de laatste jaren onder de noemer
van de brede school wordt gepropageerd, heeft dus een lange voorgeschiedenis. De
samenwerking tussen scholen en andere instellingen kwam in de praktijk van de
onderwijsvoorrangsgebieden niet altijd goed op gang en de belangrijkste opbrengst van
het gebiedenbeleid was een vergroting van het bewustzijn van de achterstandsproblemen
bij de betrokken partijen. Positieve effecten op de onderwijsresultaten van achterstands-
leerlingen in de gebieden zijn er niet mee gerealiseerd (Tesser en Iedema 2001). 

Eind jaren negentig werd het ovb gedecentraliseerd naar de gemeenten en ging
gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid (goa) heten. Het idee was dat achterstands-
problemen van gemeente tot gemeente kunnen verschillen en dat vanwege die variëteit
een op maat gesneden aanpak nodig is, waarbij scholen samenwerken met andere
instellingen en voorzieningen (Turkenburg 1999). Onder het goa-regime dienen
gemeenten samen met scholen en andere betrokken instellingen een gemeentelijk
onderwijsachterstandenplan op te stellen, met daarin opgenomen doelstellingen van
het beleid en de manier waarop deze verwezenlijkt moeten worden. De versterking
van haar positie moet de gemeente in staat stellen een regierol te vervullen bij het tot
stand brengen van samenwerking tussen scholen, welzijnsinstellingen, hulpverlening-
instanties, gezondheidszorg en voor- en buitenschoolse opvang. 

Het beleidsterrein van de kinderopvang heeft tot doel de arbeidsparticipatie van ouders
met jonge kinderen, en dan met name de moeders, mogelijk te maken. Het afgelopen
decennium stond uitbreiding van de opvangcapaciteit boven aan de beleidsagenda.
Met de stimuleringsmaatregelen van begin jaren negentig werd het aanbod van formele
kinderopvang in kinderdagverblijven, bij gastouders en in de buitenschoolse opvang
aanzienlijk uitgebreid. 

Naast de opvang in kinderdagverblijven en bij gastouders, is er van oudsher het
aanbod van peuterspeelzalen. Het doel van peuterspeelzalen is de bevordering van de
sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling door het bieden van speel- en contact-
mogelijkheden (Onderwijsraad 2002). Peuterspeelzalen worden doorgaans gesubsi-
dieerd vanuit het welzijnsbudget.

De laatste jaren gaat de aandacht meer en meer uit naar samenwerking tussen
scholen, kinderopvang en vrijetijdsinstellingen (culturele en sportieve activiteiten).
Enerzijds om een oplossing te bieden voor de tijd- en opvangproblemen van ouders
met jonge kinderen (Commissie Dagarrangementen 2002) en anderzijds om langs
die weg de ontwikkeling van kinderen uit kansarme milieus te stimuleren. 
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Ook het jeugdbeleid staat in het teken van samenwerking en samenhang tussen ver-
schillende voorzieningen en instellingen. Het doel van het jeugdbeleid is een samen-
hangend en toegankelijk voorzieningenaanbod te creëren, teneinde een positieve
ontwikkeling van jeugdigen te ondersteunen (Roes et al. 2002). In de nota Jeugdbeleid
in Ba(la)ns (bans 1999: 11) spraken de rijksoverheid, het Interprovinciaal overleg (ipo)
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng) af te komen tot een structurele
versterking van het samenhangend aanbod voor 0-6-jarigen. Consultatiebureaus,
peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen zouden moeten worden versterkt;
capaciteitsproblemen zouden moeten worden aangepakt en er zou moeten worden
geïnvesteerd in de deskundigheidsbevordering van de beroepskrachten. De gemeenten
worden verantwoordelijk gehouden voor het realiseren van een integrale aanpak, gericht
op een doorgaande pedagogische lijn voor 0-6-jarigen (Roes et al. 2002). Er is speci-
fieke aandacht voor kinderen in achterstandssituaties. Allochtone kinderen en kinde-
ren uit lagere sociale milieus zijn vaak ondervertegenwoordigd in de voorzieningen
en het is de bedoeling juist die kinderen te bereiken. De versterking van het voorzie-
ningenaanbod voor 0-6-jarigen moet “in concreto (…) ertoe leiden dat aan alle kinde-
ren optimale ontwikkelingsmogelijkheden en een goede toerusting voor het basis-
onderwijs wordt aan-geboden, met bijzondere aandacht voor kinderen die iets extra’s
nodig hebben” (bans 1999: 11). 

Voorschoolse voorzieningen als aangrijpingspunt voor achterstandsbestrijding: vve
In de loop van de jaren negentig kwam een discussie op gang om de kinderopvang en
peuterspeelzalen te betrekken bij de signalering en bestrijding van ontwikkelingsachter-
standen bij kinderen uit lagere sociale milieus. Het werd steeds duidelijker dat kinderen
uit kansarme milieus al bij de aanvang van de basisschool een aanzienlijke achterstand
hebben op hun leeftijdsgenootjes (Tesser et al. 1999). Zowel vanuit de wereld van het
onderwijs als die van de kinderopvang werd de aandacht gevestigd op de mogelijkheden
om in de voorschoolse opvang een start te maken met de stimulering van de ontwik-
keling van kinderen uit kansarme milieus (Bronneman-Helmers 1999). 

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van buitenlands evaluatieonderzoek werden
midden jaren negentig met steun van de ministeries van vws en ocenw experimenten
gestart met vormen van voor- en vroegschoolse educatie. Het ging daarbij om zoge-
heten centrumgerichte programma’s, waarbij de ontwikkeling van kinderen in een
voorschoolse setting wordt gestimuleerd. Volgens evaluatieonderzoek zijn centrum-
gerichte programma’s effectiever dan de programma’s waarin geprobeerd wordt de
opvoedingsvaardigheden van ouders van jonge kinderen te verbeteren (de zogeheten
ouder-kindprogramma’s: zie Leseman et al. 1998b). De overheid ondersteunde de
ontwikkeling van twee programma’s: Piramide en Kaleidoscoop. Beide programma’s
duren drie jaar en worden aangeboden door samenwerkende peuterspeelzalen en
basisscholen. De programma’s gaan van start in de peuterspeelzaal, als de kinderen
drie jaar zijn, en lopen door tot in groep twee van het basisonderwijs. De kinderen
volgen de programma’s gedurende vier dagdelen per week en er wordt gewerkt met
twee leidsters per groep. 
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Na evaluatie van de experimenten met vve-programma’s ging het vve-beleid in 2000
de reguliere fase in. In de door ocenw en vws uitgebrachte beleidsbrief vve werden
de ambities op het terrein van de voor- en vroegschoolse educatie geformuleerd. De
overheid wil “uiteindelijk alle jonge kinderen in een achterstandssituatie bereiken en
hen optimale ontwikkelingskansen bieden, met als resultaat een aanzienlijke reductie
van hun taal- en ontwikkelingsachterstand aan het begin van hun schoolloopbaan”
(tk 1999/2000a: 2). Dat de ambities van de rijksoverheid ver reiken, wordt duidelijk
als bedacht wordt dat het naar schatting gaat om tegen de 200.000 2-5-jarigen. Daarbij
moet bedacht worden dat kinderen uit de vve-doelgroep minder gebruikmaken van
kinderopvang en peuterspeelzalen en dat de deelname aan vve-projecten op vrijwillige
basis geschiedt. Het komt er dus vooral op aan ouders te motiveren om hun kind deel
te laten nemen aan een vve-programma. De bereikbaarheid en de onderlinge samen-
werking tussen voorzieningen voor jonge kinderen en deskundigheid van professio-
nals zijn belangrijke beleidsthema’s in dit verband.

Het vve-beleid is decentraal beleid. Gemeenten kunnen in principe zelf hun vve-aanpak
kiezen, maar er is wel sturing vanuit het centrale overheidsbeleid. Begin 2000 werd
aan 69 gemeenten subsidie toegekend om het aantal plaatsen binnen vve-projecten
uit te breiden. Eind 2000 werd dit aantal uitgebreid tot 172 gemeenten en in 2001 tot
326 gemeenten (Kampen en Vosters 2002). De gemeenten zijn verplicht om voor elke
14.000 euro rijkssubsidie de deelname van vijftien kinderen te garanderen. 

Het te kiezen centrumgerichte vve-programma dient aan een aantal criteria te
voldoen (tk 1999/2000a).

– Het programma moet geschikt zijn voor 2- en/of 3-jarigen en moet doorlopen tot
en met groep 2.

– Er moet een gestructureerde didactische aanpak worden gevolgd.
– Kinderen moeten intensief worden begeleid (wekelijks gedurende 4 dagdelen).
– Er moet gewerkt worden met gekwalificeerd personeel.
– Het programma wordt verzorgd door een voorschoolse instelling of een basisschool.

Ter ondersteuning van de keuze voor een vve-project die aan deze criteria voldoet, is
er de VVE-keuzegids.3 De rijksoverheid beveelt de programma’s Kaleidoscoop en
Piramide aan, waar in de experimentele fase van het beleid al ervaring mee is opgedaan.

Het bedrag dat voor vve is gereserveerd, loopt in deze periode op van 35 miljoen
euro in 2000 naar 99 miljoen euro in 2002 (tk 2000/2001b). 

Naast deze landelijke vve-regeling trad, in 2001, de tijdelijke regeling vroegsignalering
in werking. Deze regeling, die tot 1 januari 2003 van kracht is,4 heeft onder meer tot
doel medewerkers van consultatiebureaus voor te bereiden op de extra taken die zij in
het kader van vve op zich moeten nemen. Het gaat onder andere om activiteiten in het
kader van vroegsignalering, actieve doorverwijzing naar vve-projecten en registratie
van gegevens.
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Per 1 augustus 2002 is vve onder het wettelijke kader van het goa gebracht. In het 
landelijk beleidskader 2002–2006 is met betrekking tot vve afgesproken dat, in 2006,
ten minste 50% van de doelgroepkinderen (oftewel 100.000 kinderen) moet meedoen
aan een vve-programma dat aan de gestelde criteria voldoet (OCenW 2001b). 

Vve wordt, zoals gezegd, aangeboden door samenwerkende peuterspeelzalen en basis-
scholen, elk met hun eigen bestuurlijke inbedding. In de nota Grenzeloos Leren worden
drie opties genoemd om invulling te geven aan de uitbreiding van voorschoolse 
educatie (OCenW 2001c): 
– Met de bestaande voorzieningen wordt gewerkt aan een uitbreiding van het aanbod

van voorschoolse educatie en aan een betere aansluiting van vve op het onderwijs. 
– De vve en de peuterspeelzalen worden ondergebracht bij het basisonderwijs.
– De voorzieningen voor 0-6-jarigen worden volledig geïntegreerd en er komt op

rijksniveau een departement voor onderwijs en jeugd. 

In het verlengde van de nota Grenzeloos leren is door de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling (rmo) en de Onderwijsraad advies uitgebracht over de inrichting en
bestuurlijke vormgeving van de vve. Beide raden zijn van mening dat het verder werken
vanuit de bestaande voorzieningen (de eerste optie uit ‘grenzeloos leren’) onvoldoende
perspectief biedt op meer samenhang, toegankelijkheid en kwaliteit. De rmo pleit
voor de oprichting van educatieve centra voor ouder en kind van waaruit vve wordt
georganiseerd, overigens zonder dat de vve-activiteiten noodzakelijkerwijs in dat 
centrum zelf hoeven te worden aangeboden. Het aanbod moet aansluiten bij de
gezinnen en hun sociale omgeving. Als bestuurlijke constructie denkt de rmo aan
een zelfstandig bestuursorgaan onder regie van de gemeente (rmo 2002). 

De Onderwijsraad spreekt van een kindercentrum voor 0-4-jarigen waarin opvang,
zorg en educatie zijn gebundeld. Kindercentra moeten ontstaan door het naar elkaar
toegroeien van kinderopvang en peuterspeelzalen en moeten toegankelijk moeten zijn
voor alle kinderen. Voor ‘risicokinderen’ zou het centrum een pluspakket moeten
aanbieden waarmee hun ontwikkeling wordt gestimuleerd. Bestuurlijk zou kunnen
worden aangesloten bij de voorstellen die voor de wettelijke vormgeving van de kinder-
opvang zijn gedaan. Om een doorgaande lijn van de voorschoolse fase naar de basis-
school te bewerkstelligen, zouden kindercentra nauw moeten samenwerken met
basisscholen, waarbij verschillende varianten van samenwerking mogelijk zijn
(Onderwijsraad 2002).5

Op het moment van schrijven heeft de regering over beide adviezen nog geen
standpunt ingenomen. 
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Brede scholen
In de jaren negentig zijn her en der initiatieven ontplooid om de functies van scholen
te verbreden.

In 1992 ging op initiatief van het ministerie van WVC op 29 basisscholen het 
experiment ‘Verlengde schooldag’ van start. De achterliggende gedachte was dat
achterstanden en problemen op school mede zijn toe te schrijven aan de minder 
gunstige buitenschoolse ervaringen van kinderen uit kansarme milieus. Door na
schooltijd leerzame activiteiten op het gebied van kunstzinnige vorming, sport en
beweging, wetenschap en techniek, natuur en milieu aan te bieden, zou compensatie
kunnen worden geboden (Van Oenen en Valkesteijn 1998). Ook zou de reguliere
schooltijd op die manier beter kunnen worden benut voor het bijbrengen van basis-
vaardigheden, die met name van belang zijn voor de schoolloopbaan van allochtone
leerlingen. Bij de evaluatie van het experiment kon geen verbetering van de school-
prestaties van de leerlingen worden vastgesteld. Wel nam het zelfvertrouwen van de
kinderen toe en verbeterden hun sociale omgangsvormen (Bronneman-Helmers 1999).
Het experiment Verlengde schooldag in het basisonderwijs werd in 1996 beëindigd,
maar de activiteiten werden in een aantal steden onder een andere noemer voortgezet.6

Vanuit de onderwijspraktijk zelf ontstonden halverwege de jaren negentig diverse
varianten van functieverbreding van basisscholen: de Brede school in Rotterdam, de
Vensterschool in Groningen, de Utrechtse Forumschool, de Open Wijk School in
Nijmegen en de kantoorurenschool in Haarlem. Hoewel het begrip oorspronkelijk
naar de Rotterdamse variant verwijst, is de term ‘brede school’ geleidelijk aan gaan
fungeren als verzamelnaam voor de verschillende varianten van functieverbreding van
scholen. Kenmerkend voor de brede schoolbenadering is de samenwerking tussen
scholen en andere instellingen (welzijn, gezondheidszorg, maatschappelijk werk,
politie, cultuur, sport) met het doel door een integrale en intersectorale aanpak de
ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren (Studulski 2002). 

Aanvankelijk lag de nadruk vooral op de ontwikkeling van kinderen uit achterstands-
groepen. In de brede school herleefde het idee om achterstanden in samenwerking
tussen scholen, welzijn, hulpverlening, enzovoort te bestrijden: de brede school als
belichaming van integraal achterstandsbeleid.

Met de groeiende populariteit van het concept ‘brede school’ neemt ook de variëteit
aan doelstellingen, doelgroepen en samenwerkingsvormen toe. Door die variatie is
de brede school in de praktijk gaan fungeren als een (veronderstelde) oplossing voor
heel uiteenlopende problemen. Kloprogge en Studulski (2002) spreken treffend van
de brede school als educatieve reddingsboei.

Zo beveelt de commissie Dagarrangementen de brede school aan als mogelijkheid
om de infrastructuur voor onderwijs, opvang en vrije tijd bijeen te brengen en af te
stemmen. Ouders moeten in de gelegenheid zijn een dagarrangement samen te stellen
uit een doorlopend aanbod van voorschoolse opvang, onderwijs, opvang tussen de
middag en culturele en sportieve activiteiten na school (Commissie Dagarrangementen
2002). 
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Volgens inventarisaties kunnen de accenten per gemeente verschillen. In sommige
gemeenten ligt de nadruk vooral op de bestrijding van onderwijsachterstanden van
kinderen uit kansarme groepen, in andere gemeenten ligt de nadruk meer op het bieden
van gelegenheid tot naschoolse opvang, op het aanbieden van culturele en sportieve
activiteiten buiten schooltijd, op het verbreden van de zorg voor kinderen, op het 
ontwikkelen van de buurt of op het onder een (fysiek) dak brengen van verschillende
voorzieningen (voor een uitwerking van verschillende brede schoolprofielen die in de
praktijk worden aangetroffen, zie www.sardes.nl). Afhankelijk van de wijk waar de
school is gevestigd, kunnen de accenten uiteenlopen, ook binnen dezelfde gemeente
(Oberon 2002).

De brede school is vooral een initiatief vanuit de praktijk. De rijksoverheid onderschrijft
het belang van de ontwikkeling van brede scholen, maar ziet voor zichzelf geen grote
rol weggelegd. In de notitie Brede scholen (tk 1999/2000b) onderkent het kabinet
dat er verschillende motieven aan de ontwikkeling van brede scholen ten grondslag
liggen en dat heel uiteenlopende varianten van brede scholen ontstaan. Uitgangspunt
is de uiteenlopende lokale initiatieven tot bloei te laten komen. In aanvullende finan-
ciering voor brede schoolontwikkeling is niet voorzien (Schaapveld 2002). Het gaat
in de visie van het kabinet bij brede schoolontwikkeling om het bij elkaar brengen en
op elkaar afstemmen van al bestaande voorzieningen en activiteiten. Bestaande
gemeentebudgetten, onder meer verkregen uit de stimuleringsmaatregel kinderopvang,
de experimenten van de Commissie Dagindeling en de regelingen voor vve en goa,
kunnen worden aangewend voor de brede school. Praktijk is dat veel brede scholen
kampen met geldgebrek (Oberon 2002). 

10.3 Verspreiding en bereik van vve en brede scholen

Vve en brede scholen zijn belangrijke sporen in het beleid gericht op het stimuleren
van de ontwikkeling van kinderen uit risicogroepen. Deze paragraaf zet de gegevens
over het aanbod en de deelname op een rij. 

10.3.1 Peuterspeelzalen en vve
Voor veel kinderen is de overstap naar de basisschool niet de eerste kennismaking
met zorg, opvang en/of vorming buiten het gezin. Van oudsher bezoeken veel 2- en
3-jarige kinderen een of enkele malen per week een peuterspeelzaal met het oog op
hun sociale en emotionele ontwikkeling. Het aantal kinderen dat in de peuterspeel-
zaal een specifiek vve-programma volgt is nog gering. 

Daarnaast wordt een groeiend aantal jonge kinderen van werkende/studerende
ouders opgevangen in kinderdagverblijven, gastgezinnen of door een oppas. In
tegenstelling tot het peuterspeelzaalwerk is de kinderopvang niet betrokken bij de
vve. Gezien de voorstellen van de rmo en de Onderwijsraad om peuterspeelzaalwerk,
kinderopvang en vve te integreren, wordt hier niettemin ook in het kort ingegaan op
het gebruik van kinderopvang. 
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Peuterspeelzalen
Volgens gegevens van het cbs was het bezoek aan peuterspeelzalen betrekkelijk stabiel
in het eerste deel van de jaren negentig (tabel 10.1). In die periode bezochten rond de
200.000 kinderen een peuterspeelzaal. Dat betekent dat ongeveer de helft van alle
kinderen van 2 en 3 jaar oud werden bereikt. 

De CBS-gegevens lopen tot en met 1996. Volgens een onderzoek van Regioplan
naar de stand van zaken in het jaar 2000, bezochten in dat jaar tussen de 225.000 en
275.000 kinderen een peuterspeelzaal (De Weerd en Van der Vegt 2001). 

Tabel 10.1 Aanbod en gebruik van peuterspeelzalena

1990a 1992a 1994a 1996a 1998 2000b

voorzieningen 3.076 3.765 3.890 3.857 . 4.255

deelnemende kinderen 173.800 191.000 200.600 198.600 . 225-275.000

gebruik per 100 kinderen
van 2-3 jaar (in %) 47 51 50 50 . 58-71

a Op basis van CBS-statistiek Kindercentra.
b Op basis van het onderzoek van De Weerd en Van der Vegt (2001).

Bron: CBS (1999b); De Weerd en Van der Vegt (2001) 

Vergelijking van het recente onderzoek van De Weerd en Van der Vegt (2001) met het
eerdere CBS-onderzoek lijkt te wijzen op een toename van het bereik van de peuter-
speelzalen in het tweede deel van de jaren negentig tot zo’n 60% à 70% van de kinderen
van 2 en 3 jaar. De uitkomsten van het recente onderzoek zijn echter niet goed te 
vergelijken met die van de eerdere onderzoeken van het cbs.

Kinderopvang 
Het gebruik van opvang in kinderdagverblijven en via gastouderbureaus is in de jaren
negentig sterk toegenomen, mede onder invloed van de Stimuleringsmaatregelen
kinderopvang. Werden eind jaren tachtig nog geen 35.000 kinderen van 0–3 jaar
opgevangen, eind jaren negentig waren dat er al bijna 150.000 (tabel 10.2). Het bereik
(het gebruik gerelateerd aan de totale doelgroep) liep op van nog geen 5% tot ruim
18% van alle 0-3-jarigen. Ondanks de groei van de capaciteit stond eind jaren negentig
nog altijd een aanzienlijk aantal kinderen op de wachtlijst.
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Tabel 10.2 Capaciteit, gebruik en wachtlijsten kinderopvanga 0-3-jarigen,1989–1999 (x 1.000)

1989 1993 1996 1997 1998 1999
aantal plaatsen 17,6 56,8 62,1 66,1 71,0 78,9
aantal kinderen 34,8 88,0 115,3 125,7 130,8 146,4
gebruik per 100 kinderen 0–3 jaar 4,6 11,2 14,5 16,2 16,9 18,5

wachtlijst in plaatsen 23,2 33,5 23,9 16,9 17,3 22,7
kinderen op wachtlijst 45,9 51,9 44,3 32,2 35,2 46,5

a Opvang in kinderdagverblijven en via gastouderbureaus.

Bron: Delemarre (2001)

Vve
De vve verkeerde in het tweede deel van de jaren negentig nog in een experimentele fase.
In het schooljaar 2000/’01 ging de vve als regulier beleid van start, eerst in 172 gemeenten
en vanaf juli 2001 in 316 gemeenten. De informatievoorziening over de deelname aan
de vve staat daardoor ten dele nog in de kinderschoenen. Het overzicht in Kooij et al.
(2002) bevat alleen voor het programma Kaleidoscoop landelijke gegevens. De infor-
matie over Piramide, het andere speerpunt van het vve-beleid, blijft beperkt tot Amster-
dam en Rotterdam. Informatie over andere erkende programma’s is, voor zover bekend,
niet beschikbaar. Een landelijk totaalcijfer voor de deelname aan vve-programma’s is
niet te berekenen.

In het eerste jaar van het reguliere vve-beleid was de deelname aan beide programma’s
logischerwijs nog beperkt. Aan Kaleidoscoop namen landelijk nog geen 2.500 kinderen
deel, aan Piramide zo’n 1.350 in de twee grote steden. In 2001/’02 was het aantal deel-
nemende kinderen al bijna verdubbeld (tabel 10.3). Het aantal deelnemende peuterspeel-
zalen en het aantal basisscholen houdt elkaar ongeveer in evenwicht. De verhouding
tussen het aantal peuters en het aantal kleuters (basisschoolleerlingen) varieert van
ongeveer één op twee (Kaleidoscoop) tot één op drieënhalf (Piramide). 

Tabel 10.3 Aanbod van en deelname aan centrumgerichte vormen van vve (Kaleidoscoop 
en Piramide)

2000/’01 2001/’02
Kaleidoscoop 

instellingen (peuterzalen én basisscholen)
A’dam/R’dam 30 55
elders 28 40
totaal 58 95
kinderen (peuters en kleuters)
A’dam/R’dam 1.304 2.881
elders 1.120 1.616
totaal 2.424 4.497

Piramide
instellingen (peuterzalen én basisscholen)
A’dam/R’dam 25 55
kinderen (peuters en kleuters)
A’dam/R’dam 1.346 2.915

Bron: Kooij et al. (2002 )
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Het bereik – het percentage van de doelgroep dat deelneemt – is op landelijk niveau
niet te berekenen. Voor de steden Amsterdam en Rotterdam kan worden gemeld dat
55 van de in totaal bijna 400 basisscholen in die twee steden in 2001/’02 betrokken
waren bij één van beide programma’s. Bij elkaar namen in de twee steden in dat jaar
bijna 4.200 kleuters (basisschoolleerlingen) aan de programma’s deel. Het totaal aantal
leerlingen in de eerste twee jaren van het Amsterdamse en Rotterdamse basisonderwijs
bedroeg, grof geschat, ongeveer 28.000,7 waarvan ongeveer de helft behoort tot de
allochtone doelgroep van het onderwijsvoorrangsbeleid (cbs 2001b).8 Afgezet tegen
het totaal aantal leerlingen in groep een en twee van het basisonderwijs, was het bereik
in de twee genoemde steden dus zo’n 15%. Volgens de definitie van het ovb (de 
allochtone en autochtone doelgroep) behoren ongeveer zeven op de tien leerlingen in
deze twee steden tot de risicogroep (scp 1996). 

Het streven is dat aan het eind van de looptijd van het landelijk goa-beleidskader
2002–2006 de helft van de bijna 200.000 2-5-jarige doelgroepkinderen met vve 
programma’s wordt bereikt (Onderwijsraad 2002). Er zal dus de komende jaren in
korte tijd op grote schaal aanbod moeten worden gecreëerd en er zullen deelnemers
moeten worden geworven.

Naast de centrumgerichte programma’s zijn er zogeheten ouder-kindprogramma’s.
Deze vallen buiten de landelijke vve-regeling. Voorbeelden daarvan zijn programma’s
als Opstapje (voor 2-4-jarigen) en Opstap Opnieuw (4-6-jarigen). In 2000/’01 namen
naar schatting in totaal 9.500 kinderen deel aan deze twee programma’s, een lichte
daling ten opzichte van enkele jaren daarvoor (Kooij et al. 2002). In hoofdstuk 9 wordt
nader ingegaan op ouder-kindprogramma’s. 

Verschillen tussen groepen
Het gebruik van (voorschoolse) opvang en educatieve voorzieningen voor 0-3-jarigen
neemt toe met het opleidingsniveau van de moeder. Dit verschil doet zich met name
voor bij kinderdagverblijven en heeft te maken met de grotere arbeidsparticipatie van
hogeropgeleide vrouwen (tabel 10.4). Het bezoek aan de peuterspeelzaal is tegelijker-
tijd wat lager onder kinderen van hogeropgeleide vrouwen. Dit is de keerzijde van het
grotere gebruik van kinderdagverblijven onder hoger opgeleiden. Kinderen die al,
vanwege het werk van de ouders, een aantal dagen een kinderdagverblijf bezoeken,
gaan maar zelden ook nog naar een peuterspeelzaal (De Hart et al. 2002). 
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Tabel 10.4 Gebruik van verschillende voorzieningen voor 0-4-jarigen door huishoudens met

ten minste één kind van 0–3 jaar, naar opleidingsniveau van de moeder,1999 

(in procenten)

laag middelbaar hoog

kinderdagverblijf 4 13 28
gastouder 2 2 8
oppas 22 36 31
peuterspeelzaal 35 31 26

totaal gebruika 55 64 72

a Gebruik van meer dan één vorm is mogelijk, waardoor de percentages per voorziening niet optellen tot het totaal.

Bron: SCP (AVO’99) 

Naast de verschillen tussen kinderen met hoger- en lageropgeleide ouders, is er ook
een onderscheid tussen autochtone en allochtone kinderen. Volgens informatie uit
het Prima-onderzoek hebben kinderen van allochtone herkomst – met name Marok-
kaanse kinderen – minder vaak dan autochtone kinderen voorafgaand aan de basis-
school een peuterspeelzaal bezocht. In 1998 had zo’n 80% van de autochtone leerlingen
in groep twee van de basisschool in hun peuterjaren een peuterspeelzaal bezocht.
Onder de Marokkaanse leerlingen was dat nog geen 40%, onder Turkse leerlingen
tegen de 60% (Tesser en Iedema 2001; De Hart et al. 2002). Het peuterspeelzaalbezoek
van Surinaamse (64%) en Antilliaanse leerlingen (69%) blijft volgens deze cijfers
daarentegen niet al te sterk achter bij dat van leerlingen van autochtone herkomst. 

Op basis van gegevens verzameld bij peuterspeelzalen schatten Veen en van der Ploeg
(2002) het bereik van de peuterspeelzalen onder niet-westerse allochtone kinderen in
het jaar 2000 op niet meer dan zo’n 35%. Dit is ongeveer de helft van het bereik onder
autochtone kinderen. Cijfers uit de Rotterdamse onderwijsmonitor liggen in dezelfde
orde van grootte (Gemeente Rotterdam 2001). Ook al zijn de gegevens uit verschillende
bronnen niet geheel vergelijkbaar, het beeld dat naar voren komt, is dat het bereik van
peuterspeelzalen onder bepaalde groepen allochtone kinderen nog sterk achterblijft.
Gezien de ambitie om in 2006 de helft van de bijna 200.000 doelgroepkinderen met
vve te bereiken, is het zaak het bereik van peuterspeelzalen onder de vve-doelgroep te
verbeteren. 

Volgens gegevens uit het Prima-onderzoek is het bereik van ouder-kindprogramma’s
relatief hoog onder kinderen van allochtone herkomst. Met name Turkse kinderen
hebben vaak (42%) aan een ouder-kindprogramma deelgenomen (Tesser en Iedema
2001; vergelijk ook Kooij et al. 2002). Onder kinderen van Marokkaanse (24%), Antil-
liaanse (22%) en Surinaamse (10%) herkomst is het bereik van deze programma’s
geringer, maar nog altijd hoger dan onder autochtone kinderen (3%). In hoofdstuk 9
wordt nader ingegaan op ouder-kindprogramma’s. 
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10.3.2 Brede scholen
Het aantal gemeenten waarin gewerkt wordt aan brede scholen neemt snel toe. Was
in 2001 nog een op de drie gemeenten bezig met de ontwikkeling van brede scholen,
in 2002 is dat al een op de twee gemeenten (tabel 10.5). Daarnaast is nog een kwart
van de gemeenten van plan op korte termijn te beginnen met de ontwikkeling van
brede scholen. Overigens zijn in twee op de drie gemeenten die bezig zijn met brede
schoolontwikkeling nog geen brede scholen daadwerkelijk in bedrijf. De brede
schoolontwikkeling verkeert er nog in de voorbereidende fase.

Tabel 10.5 Ontwikkeling van het aanbod van brede scholen, 2001–2002

2001 2002

gemeenten 
reeds bezig met brede schoolontwikkeling (in %) 36 53
voornemens om brede scholen te ontwikkelen (in %) 35 25

aantal operationele brede scholen 200–300 ± 450

Bron: Oberon (2002)

In 2001 waren er in totaal ongeveer 450 brede scholen operationeel. Op basis van een
enquête onder gemeenten verwacht onderzoeksbureau Oberon dat dit aantal aan het
eind van het decennium tot zo’n 1.000 zal zijn opgelopen (Oberon 2002), oftewel dat
ongeveer een op de zeven basisscholen een brede school zal zijn.

De meeste brede scholen concentreren zich op leeftijd van 0–12 jaar en krijgen dus vorm
in het basisonderwijs. Het aanbod concentreert zich op combinaties van onderwijs,
opvang, zorg, sport en cultuur. Basisscholen (uiteraard), peuterspeelzalen en instel-
lingen voor kinderopvang zijn de meest betrokken partijen. Welzijnswerk en zorg-
instellingen en culturele instellingen zijn minder vaak van de partij. De betrokkenheid
van sportverenigingen is relatief gering (Oberon 2002).

De meerderheid (80%) van de tot op heden gerealiseerde brede scholen is te vinden
in achterstandswijken. Dit is in lijn met de aanvankelijke nadruk op de doelstelling
van achterstandsbestrijding. Brede scholen in voorbereiding zijn opvallend vaak te
vinden in dorpskernen (landelijke omgeving) en ook in nieuwbouwwijken en sociaal-
economisch sterkere wijken. Slechts een kwart van de scholen in voorbereiding is te
vinden in achterstandswijken (Oberon 2002). Hieruit blijkt de verschuiving van achter-
standsbestrijding naar andere doelstellingen waarmee de verdere verspreiding van
brede scholen gepaard gaat. Studulski (2002:19) concludeert dat de kans groot is dat
de meeste brede scholen zich zullen ontwikkelen tot een samenwerking tussen scholen
en een vorm van naschoolse opvang, waarin leuke activiteiten worden aangeboden.
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Een onderzoek onder ouders van leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs geeft enig inzicht in de aantallen leerlingen betrokken bij naschoolse 
activiteiten (Vogels 2002). Volgens ouders werden in schooljaar 2000/’01 op 37% van
de basisscholen extra activiteiten georganiseerd, veelal op het sportieve en/of culturele
vlak. Slechts een minderheid (20%) van de kinderen op die scholen nam regelmatig
aan de activiteiten deel. Het is niet bekend of het hier gaat om scholen die zichzelf als
‘brede school’ afficheren; evenmin is duidelijk met welke frequentie de activiteiten
worden aangeboden. 

In het voortgezet onderwijs krijgt zeven van de tien leerlingen extra activiteiten na
schooltijd aangeboden. Naast culturele en/of sportieve activiteiten gaat het vaak om
huiswerklassen of extra cursussen. Ook in het voortgezet onderwijs neemt slechts
een minderheid van één op de vijf leerlingen met enige regelmaat (minstens een keer
per week) deel aan deze activiteiten. 

10.4 De bijdrage van vve en brede scholen aan de ontwikkeling van kinderen 

De verwachtingen over de bijdrage van vve en brede scholen aan de ontwikkeling 
van jonge kinderen zijn hooggespannen. De verwachting is dat met voorschoolse
programma’s bereikt kan worden dat kinderen uit kansarme milieus beter toegerust
van start gaan in het basisonderwijs. Een betere start zal vervolgens leiden tot een
beter eindresultaat, zo is de gedachte. Ook van de brede schoolaanpak wordt een
positieve bijdrage op de ontwikkeling van kinderen verwacht. Samenwerking tussen
verschillende voorzieningen zal naar verwachting leiden tot een meer integrale, op
maat gesneden en daardoor meer effectieve aanpak van ontwikkelingsproblemen.

Het vaststellen van effecten: mogelijkheden en beperkingen 
Het beantwoorden van de vraag of beoogde effecten van vve en brede scholen daad-
werkelijk worden bereikt, is niet eenvoudig. Beide zijn nog maar kort in bedrijf en
volop in ontwikkeling. Afgezien van de evaluatie van enkele eerste kleinschalige
experimenten, is nog niet veel onderzoek beschikbaar. Wel is er veel buitenlands
onderzoek voorhanden, met name naar de effecten van opvang van en programma’s
voor jonge kinderen.

Bij de brede scholen speelt de variatie aan doelstellingen bovendien een compli-
cerende rol. Aanvankelijk draaide het vooral om een meer effectieve bestrijding van
achterstanden, maar geleidelijk zijn ook andere doelstellingen in beeld gekomen. De
vraag dient zich aan waar het effect van de brede school aan moet worden afgemeten:
aan de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, aan hun sociale competentie, aan
een vermindering van probleemgedrag van leerlingen, aan de bijdrage aan de tijd- en
opvangproblemen van de ouders, aan een verbetering van het leefklimaat in de buurt?
In feite moet de maat voor succes variëren met de invulling die ter plekke aan de
brede schoolgedachte wordt gegeven.
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Peuterspeelzalen en kinderopvang zijn al langer in bedrijf. Het bezoek aan de peuter-
speelzaal heeft expliciet tot doel de ontwikkeling van peuters te stimuleren en het is
redelijk de vraag de stellen of dat doel daadwerkelijk wordt bereikt. Kinderopvang is
echter in eerste instantie bedoeld als voorziening voor werkende ouders. Toch is het
van belang om na te gaan of kinderopvang effecten heeft op de ontwikkeling van jonge
kinderen. Indien kinderopvang daar een positieve bijdrage aan levert, dan is dat een
steun in de rug voor de gedachte dat de ontwikkeling van jonge kinderen positief is te
beïnvloeden door voorschoolse voorzieningen. Wel moet in het oog worden gehouden
dat de voorziening primair een opvangfunctie heeft. Is het realistisch om te verlangen
dat de ontwikkeling er bij gebaat is, of is de opvang al een succes als kinderen er niet
slechter van worden? 

Kinderopvang en peuterspeelzalen
Het veelal buitenlandse onderzoek maakt duidelijk dat moeilijk in algemene zin
gesproken kan worden van ‘het effect’ van kinderopvang op de ontwikkeling van 
kinderen (Leseman 2002a). In de eerste plaats is de kwaliteit van de opvang van
belang. Kinderopvang kan een positief effect hebben op de talige, de cognitieve en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, maar dan moet de opvang wel van
een behoorlijke kwaliteit zijn. Het gaat daarbij om zaken als het aantal kinderen per
leidster, de groepsgrootte en de opleiding en scholing van de leidsters. Verder hangt
de sterkte van het genoemde effect af van de achtergrond van het kind. Voor kinderen
uit de lagere sociaal-economische milieus zijn sterkere positieve effecten gevonden
dan voor kinderen uit hogere milieus. Voor de laatstgenoemden kan kinderopvang
volgens sommige evaluaties zelfs negatief uitpakken (Leseman 2002a). Het draait dus
in feite om het verschil tussen de thuissituatie en de opvang: naarmate de kwaliteit
van de opvang gunstiger afsteekt bij de thuissituatie, neemt de kans op een positief
effect van kinderopvang op de ontwikkelingen van jonge kinderen toe. 

Ten slotte hoeft het effect van kinderopvang niet op alle ontwikkelingsdomeinen 
– cognitief, talig en sociaal-emotioneel – hetzelfde te zijn. Recentelijk waarschuwde
Riksen-Walraven voor negatieve effecten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen. Uit een buitenlands onderzoek bleek dat kinderen die van jongs af aan veel
uren in de kinderopvang doorbrengen, vaker geëxternaliseerd probleemgedrag vertonen
in de vorm van agressie (Riksen-Walraven 2002).

De analyse van Tesser en Iedema (2001) van de Nederlandse situatie biedt overigens
geen ondersteuning voor de bevinding uit buitenlands onderzoek dat kinderopvang
een positief effect heeft op de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. Uit hun
analyse blijkt dat het gebruik van kinderopvang negatief samenhangt met de begrips-
en ordeningsvaardigheden van leerlingen in groep twee. Zoals de auteurs zelf ook
opmerken, gaat het niet om een experimentele onderzoeksopzet en is er bovendien
twijfel aan de betrouwbaarheid van de meting van het gebruik van kinderopvang in
het Prima-onderzoek.9 Er is dus reden om een slag om de arm te houden bij dit voor
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de kinderopvang negatieve resultaat. Een ondersteuning voor de stelling dat kinder-
opvang een positieve bijdrage levert aan de cognitieve ontwikkeling, is het in ieder
geval niet. 

Het bezoek aan de peuterspeelzaal heeft volgens dezelfde analyse wel een positieve
impact op de cognitieve ontwikkeling. Kinderen die een peuterspeelzaal hebben
bezocht, onderscheiden zich in groep twee van het basisonderwijs door een hoger
niveau van ordeningsvaardigheden (Tesser en Iedema 2001).

De deelname aan ouder-kindprogramma’s, ten slotte, heeft volgens de gegevens
uit het Prima-onderzoek geen effect, positief noch negatief, op de vaardigheden van
kinderen. 

Vve
In de Verenigde Staten is al geruime tijd ervaring opgedaan met voor- en vroegschoolse
programma’s en er is veel evaluatieonderzoek verricht naar de effecten van die 
programma’s (Webbink en Hassink 2002). De meta-analyse van Leseman et al. (1998b)
van Amerikaans onderzoek naar effecten van voor- en vroegschoolse programma’s
wijst op positieve effecten van centrumgerichte programma’s op de cognitieve ontwik-
keling van kinderen, indien er aan bepaalde condities wordt voldaan. Er moet op
vroege leeftijd worden begonnen (niet later dan op het vierde jaar), het programma
moet een behoorlijke intensiteit hebben en het programma moet twee à drie jaar duren.
Verder dient het programma door professioneel geschoolde krachten uitgevoerd te
worden. Deze bevindingen zijn terug te vinden in de eisen die gesteld worden aan de
subsidiëring van vve-programma’s (zie § 10.2).

Zogenaamde modelprogramma’s sorteren doorgaans meer effect op de korte 
termijn en hebben minder te leiden onder uitdoving op de wat langere termijn, dan
programma’s die onder minder gunstige financiële en personele voorwaarden worden
uitgevoerd (Leseman 2002a). In vergelijking met centrumgerichte programma’s blijken
ouder-kindprogramma’s weinig effect te sorteren op de cognitieve ontwikkeling van
kinderen. 

Het Amerikaanse onderzoek maakt duidelijk dat met voorschoolse programma’s ook
op de lange termijn positieve effecten kunnen worden gerealiseerd. De voormalige
deelnemers aan sommige voorschoolse programma’s hebben een gunstiger school-
loopbaan; ze hebben daarna bovendien meer succes op de arbeidsmarkt en vervallen
minder snel in criminaliteit dan niet-deelnemers. Ook evaluaties van programma’s in
verschillende Europese landen wijzen op positieve effecten van voorschoolse educatie
op de cognitieve ontwikkeling (Webbink en Hassink 2002).

In Nederland zijn enkele evaluaties beschikbaar van de programma’s Kaleidoscoop
en Piramide, de speerpunten van het vve-beleid. Het gaat vooralsnog om kleinschalig
onderzoek (weinig kinderen en instellingen). Veen et al. (2000) evalueerden experi-
menten met beide programma’s op elf locaties in negen verschillende gemeenten en
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concluderen dat de resultaten van beide programma’s overwegend positief zijn te
noemen, ook al zijn de effecten bescheiden en wisselend. Met name de woordenschat
van de deelnemende kinderen bleek vooruit te zijn gegaan in vergelijking met de 
vergelijkingsgroep die niet aan de programma’s heeft deelgenomen (bij de Piramide-
kinderen was de vooruitgang wat minder dan bij de Kaleidoscoop-kinderen).Verder
scoren kinderen die aan een van beide programma’s hebben deelgenomen beter op
een toets voor ordeningsvaardigheid dan kinderen uit de controlegroep (op deze
dimensie was het effect van Piramide juist wat sterker dan van Kaleidoscoop). Effecten
op de sociaal-emotionele ontwikkeling konden niet worden vastgesteld. 

Goede en Reezigt (2001) evalueerden de eerste tranche van negen Amsterdamse
Voorscholen. Ook hier gaat het om de programma’s Kaleidoscoop en Piramide.
Kinderen die vanaf de peuterzaal aan de programma’s hebben meegedaan, blijken
beter te presteren dan vergelijkbare leeftijdsgenootjes. De effecten van Piramide op
het gebied van taal, ordenen en denkprocessen zijn volgens deze evaluatie gunstiger
dan van Kaleidoscoop. Het effect van beide programma’s op de sociaal-emotionele
ontwikkeling bleek ook in dit onderzoek niet eenduidig.

De implementatie van de programma’s in de Amsterdamse Voorscholen komt volgens
de evaluatie op een aantal punten nog onvoldoende uit de verf. Door personele 
problemen kwam de vereiste dubbele bezetting van de groepen nogal eens in het
gedrang. Ook liet de training van het personeel te wensen over. Kaleidoscoop lijkt
iets gevoeliger voor personele problemen dan Piramide, wat mogelijk een verklaring
is voor de geringere effecten van Kaleidoscoop in de Amsterdamse Voorscholen
(Goede en Reezigt 2001: 109). 

Een probleem van de programma’s is de overgang van peuterzaal naar basisschool.
De programma’s starten in de peuterspeelzaal en lopen door in het basisonderwijs.
Als ouders kiezen voor een andere basisschool dan degene waar de peuterzaal mee
samenwerkt, is de kans groot dat het programma daar niet wordt aangeboden en dus
niet kan worden afgemaakt. Ook het omgekeerde – de overstap van een peuterzaal
waar het programma niet wordt aangeboden naar een basisschool waar dat wel het
geval is – levert problemen op. Naarmate de programma’s de komende jaren een 
bredere verspreiding krijgen, zal de kans op dit soort breuken afnemen. 

Voor het uiteindelijke resultaat van voorschoolse programma’s is ook de kwaliteit van
het onderwijs dat aansluitend op het programma wordt gevolgd, van belang. Uit het
Amerikaanse onderzoek blijkt dat veel programma’s effect sorteren, maar dat het effect
na een aantal jaren uitdooft. Een waarschijnlijke oorzaak is de slechte kwaliteit van de
veelal in achterstandswijken gelegen scholen van de voormalige deelnemers (Leseman
2002b). Het is niet onmogelijk dat zich in Nederland iets dergelijks zal voordoen.
Volgens de Inspectie van het Onderwijs schiet de kwaliteit van het onderwijs op
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basisscholen met veel achterstandsleerlingen vaker tekort dan op andere scholen
(Inspectie van het Onderwijs 2002). De ontwikkelingswinst die met voorschoolse
programma’s wordt geboekt, kan daardoor weer op de tocht komen te staan. 

Brede school
De ontwikkeling van brede scholen is vooral een lokale ontwikkeling. Gemeenten
voelen daarbij de behoefte de opbrengsten van brede scholen zichtbaar te maken,
maar beschikken (nog) niet over een duidelijke aanpak om deze in kaart te brengen
(Oberon 2002). Ook uit de hoek van het wetenschappelijk onderzoek is nog niet veel
bekend over de opbrengsten van brede scholen. 

Het brede schoolconcept zou idealiter moet leiden tot een ontlasting van het onderwijs-
personeel. Dankzij de inbreng van deskundigen uit andere voorzieningen zouden
leerkrachten meer toekomen aan hun kerntaak, het verzorgen van onderwijs 
(tk 1999/2000b). Volgens een onderzoek naar de taakbesteding en taakbelasting op
brede scholen (Groeneveld et al. 2002) wordt dat effect niet bereikt. Leraren en leiding-
gevenden hebben de ervaring dat zij met de invoering van de brede school meer tijd
kwijt zijn aan organiserende en coördinerende taken, overleg binnen en buiten de
school, en beheersmatige en toezichthoudende taken (Groeneveld et al. 2002:  33–34).
De brede school heeft niet veel verandering gebracht in de tijd besteed aan lesgeven,
maar als er al een verandering optrad, dan was dat vaker een vermindering dan een
toename van de lestaak. Een moeilijk te rijmen bevinding is dat, ondanks het gevoel
van toegenomen belasting op tal van terreinen, bij vergelijking nauwelijks verschillen
in taakbesteding tussen leraren in brede en niet-brede scholen naar voren komen. 

De ervaren taakbelasting van leidinggevenden en in mindere mate van de leraren
van brede scholen is grosso modo toegenomen met de invoering van de brede school:
een flink aantal heeft het gevoel dat het werk drukker en complexer is geworden. Daar
staat winst aan zelfstandigheid tegenover, terwijl ook naar voren komt dat het werk in
brede scholen extra bevrediging schenkt. Dit verklaart wellicht dat de emotionele uit-
putting onder leidinggevenden van brede scholen ondanks alles niet opvallend hoog is.

Onderzoek naar de effecten van de brede schoolbenadering is nog uiterst schaars.
Een evaluatieonderzoek van de Groningse Vensterschool geeft inzicht in de effecten
van de brede schoolaanpak op het niveau van leerlingen (en hun ouders). Nagegaan
werd of de opvoedingspraktijk van de ouders en het gedrag van de kinderen verbeterden
onder invloed van de brede schoolaanpak. Het onderzoek lijkt uit te wijzen dat het
opvoedend gedrag van ouders die aan brede schoolactiviteiten deelnamen verbeterde,
maar erg eenduidig is het beeld niet. Een positieve invloed van deelname aan brede
schoolactiviteiten op het gedrag van de deelnemende kinderen kon niet worden aan-
getoond (Kruiter 2002).10
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10.5 Samenvatting en conclusies 

Een vroegtijdige aanpak van achterstanden en samenwerking tussen scholen en andere
voorzieningen zijn belangrijke sporen in het achterstandenbeleid van de laatste jaren.
Via voorschools (vve) en buitenschools aanbod en door samenwerking tussen onderwijs
en andere voorzieningen (brede school) wordt gepoogd de ontwikkeling van kinderen
in de voorschoolse fase en in de basisschoolleeftijd te stimuleren. 

Vve
Na een fase van experimenten is de vve met ingang van 2000/’01 als regulier beleid van
start gegaan. Het aantal gemeenten waaraan vve-subsidie wordt versterkt is daarna in
korte tijd sterk uitgebreid. In het landelijk beleidskader voor het gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid is de doelstelling vastgelegd om in 2006 de helft van alle jonge
kinderen uit risicogroepen met vve-programma’s te bereiken. Afgezet tegen deze
doelstelling is het bereik van vve-programma’s volgens de laatste bekende gegevens
nog vrij gering, ook al neemt het snel toe. In 2001/’02 waren in de twee grote steden
iets meer dan een op de acht basisscholen betrokken bij de vve-programma’s Piramide
of Kaleidoscoop en werd daar naar schatting één op de zeven leerlingen met deze
programma’s bereikt. Het bereik van peuterspeelzalen – vve-programma’s gaan van
start in de peuterspeelzaal – ligt op een behoorlijk hoog niveau, maar blijft achter
onder sommige allochtone groepen. Gezien de deelnamedoelstelling is het dus niet
alleen zaak dat steeds meer peuterspeelzalen vve-programma’s gaan : ook het bereik
van peuterspeelzalen onder kinderen uit achterstandsgroepen moet verbeteren.

Uit buitenlands onderzoek is gebleken dat vve-programma’s onder bepaalde condities
een positieve invloed kunnen hebben op de onderwijskansen van jonge kinderen
(aanvang op een vroege leeftijd, intensieve begeleiding, een gestructureerde didactische
aanpak, gekwalificeerd personeel). Die condities zijn terug te vinden in de voorwaarden
die gesteld worden aan de financiering van vve-programma’s. Uit sommige evaluaties
blijkt dat ook lange termijneffecten kunnen worden gerealiseerd (een betere school-
loopbaan, meer succes op de arbeidsmarkt, minder criminaliteit).

Eerste evaluaties van de in Nederland uitgevoerde programma’s Piramide en
Kaleidoscoop wijzen eveneens op positieve effecten, ook al zijn die overwegend
bescheiden van omvang. De invloed is met name merkbaar op het cognitieve terrein;
effecten op de sociaal-emotionele ontwikkeling deden zich niet voor.

Bij de implementatie van vve-programma’s doen zich verschillende problemen voor.
Zo wordt de gewenste dubbele personeelsbezetting van de groepen onvoldoende
gerealiseerd in de Amsterdamse Voorscholen, als gevolg van de algehele personeels-
schaarste. Ook de scholing van het personeel laat te wensen over. Gezien de aan-
houdende personeelsschaarste en de ambitieuze doelstelling van het beleid, zullen
dit de komende jaren knelpunten blijven. 
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Verder is de overstap van peuterspeelzaal naar basisschool een zwakke schakel. Kiezen
de ouders voor een andere basisschool dan de school waar de peuterspeelzaal mee
samenwerkt, dan is de kans groot dat het programma niet kan worden voortgezet. 

Zowel de rmo als de Onderwijsraad zijn van mening dat de bestaande organisatie en
de bestaande verdeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden onvoldoende mogelijk-
heden bieden voor betere kwaliteit en meer samenhang in het aanbod van opvang,
zorg en educatie voor jonge kinderen. Beide raden zijn van mening dat dit aanbod
zou moeten worden gebundeld in daarvoor op te richten centra. Ook als (een van)
deze voorstellen gerealiseerd zouden worden, blijft de afstemming tussen de aanvang
van de vve in de voorschoolse fase en het vervolg ervan in de basisschool een punt
van aandacht. 

De brede school is vooral een beweging van onderop. Voortbordurend op lokale 
initiatieven als de Rotterdamse ‘brede school’ en de Groningse Vensterschool worden
overal in het land brede scholen opgericht. Kenmerkend voor de brede school-
benadering is de samenwerking tussen scholen en instellingen op andere terreinen
(welzijn, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, cultuur en sport) met het doel
door een integrale en intersectorale aanpak de ontwikkelingskansen van kinderen te
verbeteren. Hoewel deze omschrijving eenduidigheid suggereert, krijgt de brede school
in de praktijk heel verschillende invullingen. Aanvankelijk lag de nadruk vooral op de
bestrijding van onderwijsachterstanden, maar met de verdere verspreiding van de brede
school komen andere doelstellingen, zoals de integratie van voorzieningen voor
onderwijs, kinderopvang en vrije tijd, centraal te staan.

Inmiddels is de helft van alle gemeenten bezig met de ontwikkeling van brede
scholen, terwijl nog eens een kwart van de gemeenten van plan is brede scholen te
gaan ontwikkelen. Geschat wordt dat rond het jaar 2010 zo’n 1.000 brede scholen
(één op de zeven basisscholen) operationeel zullen zijn. Momenteel (2002) zijn dat er
plusminus 450. Het spreidingspatroon van brede scholen illustreert de verschuiving
van doelstellingen van de brede school: de al bestaande brede scholen zijn vooral te
vinden in achterstandswijken, brede scholen in voorbereiding zijn in veel gevallen
gepland in nieuwbouwwijken en sociaal-economisch sterkere wijken. 

Onderzoek naar de effecten van de brede schoolbenadering op leerlingen en gezinnen
is nog nauwelijks voorhanden. Een eerste onderzoek naar de Groninger Vensterscholen
wijst niet eenduidig op positieve effecten in termen van vermindering van gedrags-
problemen van de leerlingen en verbetering van de opvoedingspraktijken in het gezin.

Gezien de snelle verspreiding van de brede school is er behoefte aan informatie over
de invoering en effecten van de brede schoolbenadering. In hoeverre krijgt de brede
schoolbenadering daadwerkelijk gestalte in en rond scholen en in hoeverre worden
de doelstellingen bereikt? De diversiteit aan brede schoolprofielen en de variatie aan
doelstellingen zullen de evaluatie bemoeilijken.
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De taakbelasting van leerkrachten en schoolleiders is een punt van aandacht bij de
invoering van brede scholen. Idealiter zou de brede schoolbenadering moeten leiden
tot een ontlasting van het onderwijspersoneel, zodat dit meer aan de eigenlijke taak,
het verzorgen van onderwijs, zou toekomen. Een bescheidener eis is dat de brede school
in ieder geval niet moet leiden tot een verzwaring van de taken van het onderwijs-
personeel. Een onderzoek onder het personeel van brede scholen wijst evenwel uit
dat leerkrachten en leidinggevenden de ervaring hebben dat zij met de invoering van
de brede school meer tijd kwijt zijn aan organisatie, coördinatie, overleg en beheer;
het werk wordt drukker en complexer. Positieve punten zijn de toegenomen zelfstandig-
heid en extra bevrediging die het werken in een brede school schenkt. De verwachting
dat onderwijspersoneel zich in de brede school meer kan toeleggen op de eigenlijke
taak, wordt dus voorlopig niet waargemaakt. Eerder moet worden gevreesd dat de brede
school zonder aanvullende faciliteiten, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘coördinator
brede school’, leidt tot een groeiende belasting van het onderwijspersoneel.

Met de vve en de educatieve naschoolse activiteiten van de brede school komt een
deel van de vrije tijd van jonge kinderen in het teken te staan van de stimulering van
hun ontwikkeling. Ouders worden aangemoedigd hun nog niet leerplichtige kinderen
een aantal ochtenden per week naar een peuterspeelzaal te brengen om deel te nemen
aan een stimuleringsprogramma. Leerplichtige leerlingen worden aangemoedigd een
deel van hun vrije tijd te besteden aan educatieve activiteiten na schooltijd. In feite
verschuift hiermee de grens tussen onderwijs en vrije tijd; het beslag van educatieve
voorzieningen op kinderen neemt toe en hun vrije tijd neemt af. Deze claim vanuit het
educatieve domein op het domein van de vrije tijd is te verdedigen met een verwijzing
naar het belang van extra stimulering van de ontwikkeling van jonge kinderen. Met
name voor kinderen uit achterstandsgroepen kunnen vve en brede schoolactiviteiten
een verrijking betekenen. Er rust echter wel een hypotheek op de programma’s en
activiteiten die worden aangeboden. Het zal moeten blijken dat de ontwikkeling van
de kinderen er daadwerkelijk mee is gediend.
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Noten

1 In tk 1999/2000a worden daarnaast nog genoemd het Voortijdig schoolverlaten
beleid, het integratiebeleid, het grote stedenbeleid, het veiligheidsbeleid, het
sportbeleid, het cultuurbeleid en het jeugd participatiebeleid. 

2 Bekende voorbeelden waren Onderwijs en sociaal milieu in Rotterdam, het
Innovatieproject Amsterdam en het project Gedifferentieerd onderwijs in Utrecht. 

3 Ook is er de ‘makelaar vve’ en zijn er ‘kwartiermakers, die helpen bij de keuze
voor een vve-project en de implementatie daarvan.

4 Deze regeling vervalt met de invoering van het basistakenpakket.
5 De samenwerking kan verschillen al naar gelang de breedte van de samenwerking

en de verhouding tussen kindercentrum en basisschool: als partners of onder
regie van de basisschool (Onderwijsraad 2002).

6 In 1997 ging op zeven locaties ook nog een landelijk experiment Verlengde
schooldag voortgezet onderwijs van start. Het doel van dit laatste experiment
was het ontwikkelen van programma’s gericht op de sociale binding en sociale
competenties. Dit ter voorkoming van schooluitval en vergroting van de kans op
geslaagde participatie in de samenleving.

7 Het totaal aantal leerlingen in het Amsterdamse en Rotterdamse basisonderwijs
bedroeg in 2000/’01 111.000 (cbs 2001b: 31). Aangenomen wordt dat het aantal
leerlingen in groep een en twee daarvan grofweg een kwart, oftewel een kleine
28.000 kinderen, bedroeg. 

8 Dit percentage geldt voor het totale leerlingenbestand. Mogelijk is het percentage
in de kleutergroepen wat hoger.

9 Het in het Prima-onderzoek gemeten gebruik van kinderopvang is veel hoger
dan blijkt uit de landelijke cijfers. 

10 Kruiter (2002) constateerde enkele positieve verschillen in onderwijsonder-
steunend gedrag tussen ouders die wel en die niet deelnamen aan brede school-
activiteiten, ook al is de samenhang over het geheel niet erg eenduidig. De
samenhang tussen deelname aan brede schoolactiviteiten en gedragsproblemen
van de kinderen is soms positief, soms negatief. 
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11 Preventieve en strafrechtelijke interventies ter 

voorkoming van jeugdcriminaliteit*

Karin Wittebrood

11.1 Inleiding

Jeugdcriminaliteit staat sinds het begin van de jaren negentig hoog op de politieke en
maatschappelijke agenda. Alarmerende berichten over de stijgende jeugdcriminaliteit
deden de staatssecretaris van Justitie destijds vragen om een nota over een brede aanpak
van de jeugdcriminaliteit. Het kabinet heeft daarvoor de commissie Jeugdcriminaliteit
ingesteld – beter bekend als de commissie-Van Montfrans – die in 1994 met een reeks
aanbevelingen kwam waarvan vooral het credo ‘vroegtijdig, snel en consequent 
reageren’ bekend werd. De aanbevelingen uit het rapport van de commissie, Met de
neus op de feiten, zijn verwerkt in verschillende beleidsdocumenten op landelijk en
regionaal niveau bij politie, Openbaar Ministerie, jeugdzorg en lokaal bestuur. Dit 
jaar verscheen de nota Aanpak van jeugdcriminaliteit: Vasthoudend en effectief (tk 2001/2002),
die voorstellen bevat voor de versterking van de aanpak van jeugdcriminaliteit. In deze
nota wordt voortgebouwd op het eerder ingezette beleid en wordt gekozen voor “een
betere uitvoering van bestaande maatregelen; een intensivering daar waar nodig is; nieuwe
initiatieven waar ‘gaten’ in de aanpak zijn geconstateerd”. 

In het jeugdcriminaliteitsbeleid wordt prioriteit gegeven aan de preventie van jeugd-
criminaliteit. Preventieve maatregelen zijn erop gericht te voorkomen dat jongeren in
achterstandssituaties terechtkomen, in een vroeg stadium mogelijke problemen te
signaleren en deze problemen zo snel mogelijk aan te pakken. Zo zijn bijvoorbeeld
de gezins- en schoolprogramma’s, zoals die in de vorige twee hoofdstukken zijn
beschreven, mede bedoeld om toekomstig crimineel gedrag te voorkomen. In het
eerste deel van dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van preventieve
interventies die vanuit de rijksoverheid zijn geïnitieerd of worden gestimuleerd ter
voorkoming van jeugdcriminaliteit. Bovendien zal aandacht worden besteed aan de
effectiviteit van deze interventies.

Wanneer jongeren toch strafbare feiten plegen en daardoor met de politie in aan-
raking komen, zijn er repressieve maatregelen beschikbaar variërend van een HALT-
afdoening tot een vrijheidsstraf. De meeste jongeren die met de politie in aanraking
komen, maken zich schuldig aan het plegen van delicten, zoals baldadigheid, vernie-
lingen en diefstal, en zullen zich daar na een ‘lichte’ straf waarschijnlijk niet meer
aan bezondigen. Er is echter ook een groep jongeren die meer ernstige delicten pleegt
en/of dat met enige regelmaat doet. Zij krijgen te maken met zwaardere interventies.

* De auteur dankt Menke Bol (ministerie van Justitie) en Peter van der Laan 
(Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving) voor commentaar op
een eerdere versie van dit hoofdstuk.
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Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat in op de bestaande strafrechtelijke interventies.
Welke interventies zijn er? Hoeveel jongeren hebben te maken met deze interventies en
wat is er bekend over de effectiviteit? Tot slot van het hoofdstuk zal worden ingegaan
op de aanpak van de jeugdcriminaliteit in de praktijk.

11.2 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit

Voordat ingegaan wordt op de preventieve en strafrechtelijke interventies ter voor-
koming van jeugdcriminaliteit, wordt een korte beschrijving gegeven van de ontwik-
keling van de jeugdcriminaliteit in Nederland. Een van de manieren om inzicht te krijgen
in de jeugdcriminaliteit, is het gebruik van gegevensbronnen waarbij aan jongeren
zelf wordt gevraagd of zij dader zijn geweest van bepaalde gedragingen. Het voordeel
van deze ‘zelfrapportage-studies’ is dat zij onafhankelijk van politie en justitie tot
stand komen. Delicten waarvan de dader niet is opgepakt door de politie, kunnen in
deze studies door de ondervraagden gemeld worden. Zelfrapportage-studies leveren
desondanks maar een bescheiden inzicht in de omvang en ontwikkeling van jeugd-
criminaliteit. Dit type onderzoek heeft vooral betrekking op de lichtere en veelvoor-
komende vormen van criminaliteit. Bovendien kunnen geheugeneffecten en sociaal-
wenselijke antwoorden een rol spelen bij de beantwoording van de vragen. Ook wordt
wel gewezen op een mogelijke ondervertegenwoordiging in zelfrapportage-studies van
de meest criminele jongeren en een oververtegenwoordiging van het ‘brave, confor-
merende deel van de natie’ (Rovers 1998). Omdat de zelfrapportage-studies tot stand
komen buiten politie en justitie om, geven zij in het algemeen een iets betrouwbaarder
beeld van de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit dan bijvoorbeeld politiecijfers.
Duidelijk is echter dat er belangrijke hiaten zijn in de informatie die inzicht geeft in
de mate waarin jongeren delinquent gedrag vertonen (zie ook Wittebrood 2000b).

In Nederland zijn verschillende zelfrapportage-studies beschikbaar, zoals de
Nationale Scholierenonderzoeken, het Leefsituatie-onderzoek (pols) van het cbs
(cbs 1999a) en het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-
centrum (wodc) van het ministerie van Justitie (Kruissink en Essers 2000). In het
Nationaal Scholierenonderzoek 2001 – waar voor tien delicten wordt gevraagd of 
jongeren deze de afgelopen twaalf maanden gepleegd hebben – geeft 15% van de
ondervraagden aan zich schuldig te hebben gemaakt aan één van de genoemde
delicten.1 Niet alle onderscheiden delicten komen even vaak voor. In hoofdstuk 2 van
deze rapportage is al in algemene termen verslag gedaan van delinquent gedrag onder
jongeren als onderdeel van de ontwikkelingsstaat. Tabel 9.1 bevat meer gedetailleerde
informatie: per delict is het percentage scholieren weergegeven dat zich in een periode
van een jaar wel eens schuldig heeft gemaakt aan de onderscheiden delicten. Eén op
de elf scholieren zegt het afgelopen jaar deel te hebben genomen aan een serieuze
vechtpartij op school en één op zeven aan een serieuze vechtpartij buiten school. Ruim
9% geeft aan iemand zo geslagen te hebben dat hij of zij verbonden moest worden of
naar een dokter moest. Diefstaldelicten worden gemiddeld minder vaak gerapporteerd.
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9% geeft aan het afgelopen jaar iets uit een winkel gestolen te hebben, ongeveer 6%
heeft een fiets gestolen of iets dat minder dan 50 gulden waard is en nog geen 4%
zegt iets van meer waarde gestolen te hebben. 7% heeft het afgelopen jaar opzettelijk
schooleigendommen vernield en 10% heeft op straat iets vernield. Ongeveer 12% van
alle jongeren zegt in aanraking te zijn geweest met de politie omdat ze zich schuldig
zouden hebben gemaakt aan een delict. Dit percentage is vrij hoog. Niet alleen in 
vergelijking met het totale aandeel jongeren dat zegt zich schuldig te hebben gemaakt
aan een delict (15%), maar ook in vergelijking met de politieregistraties. Daaruit komt
naar voren dat ongeveer 4% van de jongeren verdacht wordt van een strafbaar feit.

Tabel 11.1 Scholieren uit het reguliere voortgezet onderwijs die in de voorafgaande 

12 maanden een bepaald delict hebben gepleegd, 1990-2002 (in procenten)

1992 1994 1996 1999 2002

gewelddelicten
deelgenomen aan serieuze vechtpartij op school - 6,7 5,9 7,3 8,8
deelgenomen aan serieuze vechtpartij buiten school - 11,7 11,9 12,2 14,4
iemand zo geslagen dat hij/zij verbonden moest worden 
of naar een dokter moest 8,0 8,6 8,0 8,1 9,3

diefstaldelicten
fiets gepikt 6,4 6,0 5,5 6,2 5,8
iets uit een winkel gestolen 8,7 9,8 11,4 8,2 8,7
iets op school gestolen - - - 6,0 5,8
iets anders gestolen (minder dan 50 gulden waard) 6,3 7,3 7,7 6,4 6,1
iets anders gestolen (meer dan 50 gulden waard) 2,9 3,4 3,1 3,6 3,6

vandalisme
opzettelijk schooleigendommen vernield 5,4 6,4 6,6 6,9 6,9
opzettelijk iets op straat vernield 9,5 10,6 10,9 10,7 10,4

in aanraking geweest met de politie 12,3 12,9 12,9 11,8 12,2

Bron: NIBUD/SCP (NSO’90-’02) gewogen gegevens

Over de laatste tien jaar laat het aandeel scholieren dat aangeeft deel te hebben genomen
aan een serieuze vechtpartij, evenals het aandeel jongeren dat zegt schooleigendommen
te hebben vernield, een geringe stijging zien. Het aandeel scholieren dat aangeeft een
fiets te hebben gestolen, iets uit een winkel of iets anders dat minder dan 50 gulden
waard is, is echter iets gedaald. Het aandeel jongeren dat zegt in aanraking te zijn
geweest met de politie omdat ze zich schuldig hadden gemaakt aan een delict, is niet
gestegen. Ook uit de zelfrapportage-onderzoeken van het wodc blijkt geen sprake te
zijn van een algemene stijging in delinquent gedrag (Kruissink en Essers 2000). Hoewel
de omvang van de verschillende vormen van delinquent gedrag tussen de onderzoeken
soms verschilt en de mogelijkheden om uitspraken te doen over trends beperkt zijn,
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geven deze enquêtes aanleiding tot enige relativerende geluiden bij de vaak gesugge-
reerde sterke toename in delinquent gedrag. Maar of jongeren nu meer delinquent
zijn dan enkele jaren geleden of niet, in het jeugdcriminaliteitpreventiebeleid gaat het
er vooral om zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren strafbare feiten gaan plegen
dan wel herhalen. 

11.3 Preventieve interventies

De afgelopen jaren zijn nationaal en internationaal tal van preventieprogramma’s
ontwikkeld. Veel van deze programma’s hebben niet als expliciete doelstelling crimineel
gedrag te voorkomen, maar zijn algemener van aard (Junger-Tas en Slot 2001). Het
gaat daarbij om algemene programma’s die gericht zijn op complete (sub)populaties,
zoals een schoolklas, een school of een buurt, en om meer speciale programma’s
gericht op jeugdigen die duidelijk at risk zijn. Het aanbod van dergelijke preventie-
programma’s in Nederland is enorm. Zo bevatte de Projectenbank van de Stichting
Jeugdinformatie per januari 2002 ruim 550 lokale, regionale of landelijke projecten
gericht op probleemgedrag van of door jongeren (Ferwerda en Van den Berg 2002).
Voor een overzicht van de belangrijkste Nederlandse algemene en speciale preventie-
programma’s wordt verwezen naar Junger-Tas en Slot (2001).

Uit onderzoek naar de wijze waarop jeugdcriminaliteit ontstaat, blijkt steeds weer
dat de kans dat kinderen in de problemen komen vooral beïnvloed wordt door de
aanwezigheid van bepaalde risicofactoren (Loeber et al. 2001). Het is echter niet de
aanwezigheid van een enkele risicofactor die zorgt voor een verhoogde kans op 
probleemgedrag, maar juist de cumulatie van risicofactoren. Vooral de laatste jaren
richt het preventiebeleid zich daarom op kinderen en gezinnen waarvan verondersteld
wordt dat er sprake is van een meervoudige problematiek. Zo richt het preventieve
wijkprogramma Communities that Care (CtC) zich bijvoorbeeld op verschillende risico-
factoren (nizw 2001; zie voor meer informatie over CtC ook hoofdstuk 9). De laatste
jaren richt het preventiebeleid ter voorkoming van crimineel gedrag zich in belangrijke
mate op ondersteuning bij de opvoeding, stimulering van de ontwikkeling van kinderen,
en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. In dit meer algemene beleid staan
vooral de ontwikkelingskansen van de jongeren centraal, zoals al uit de voorgaande
twee hoofdstukken is gebleken. In dit hoofdstuk wordt het algemene preventiebeleid
alleen besproken waar het – impliciet of expliciet – een relatie legt met het voorkomen
van crimineel gedrag. Naast preventiebeleid waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling
van de jongeren zelf, is er ook preventiebeleid gericht op het voorkomen van gelegen-
heid tot het plegen van delicten (zoals wetgeving over het verstrekken van alcohol aan
jongeren en het inzetten van camera’s in uitgaansgebieden). Aan deze aspecten van
het preventiebeleid wordt hier verder geen aandacht besteed (zie daarvoor bv. Rood-
Pijpers 1995).
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Algemene preventie
In Nederland zijn diverse basisvoorzieningen beschikbaar die een bijdrage kunnen
leveren aan een effectieve preventie. Vooral voor de jongste groepen loopt de preven-
tieve jeugdzorg via de consultatiebureaus en GGD’s. Bij eventuele lichamelijke of
psychosociale problemen kan ouders en/of hun kinderen hulp worden aangeboden.
Ook via de peuterspeelzaal en de school vinden preventieactiviteiten plaats en kunnen
eventuele problemen worden onderkend. Deze preventieve interventies zijn beschik-
baar voor alle kinderen en hun ouders. Niet alle kinderen en hun ouders maken echter
gebruik van de beschikbare basisvoorzieningen. Bovendien sluiten de aangeboden
voorzieningen niet altijd voldoende aan bij hun situatie. Naast de reguliere basisvoor-
zieningen wordt daarom ook preventiebeleid ontwikkeld dat zich richt op specifieke
situaties en/of specifieke groepen in de samenleving (zie hoofdstuk 1). 

Opvoedingsondersteuning
Het beleid ter voorkoming van jeugdcriminaliteit richt zich in de eerste plaats op
ondersteuning bij de opvoeding. Hoewel de meeste ouders, zonder speciale training
of begeleiding, redelijk succesvol zijn in het opvoeden van hun kinderen (Hermanns
1998), is er ook een groep ouders die in meer of mindere mate behoefte heeft aan
ondersteuning bij de opvoeding. Sinds het begin van de jaren negentig wordt in Neder-
land door de overheid op dit terrein een actief beleid gevoerd. Bovendien wordt in dit
beleid steeds explicieter een relatie gelegd tussen de opvoeding van kinderen en toe-
komstig delinquent gedrag. Een belangrijke impuls hiervoor is gegeven door Junger-Tas
die in opdracht van het ministerie van Justitie twee rapporten heeft geschreven over
Jeugd en gezin, waarin preventie vanuit een justitieel perspectief is beschreven (Junger-Tas
1995, 1997). In 1998 is – op basis van deze rapporten – de nota Opvoedingsondersteuning
en ontwikkelingsstimulering verschenen, waarin uitdrukkelijk verondersteld wordt dat
opvoedingsondersteuning een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van jeugd-
criminaliteit. De nota richt zich “op een zeer specifieke categorie ouders en kinderen,
namelijk ouders en kinderen in achterstandsituaties die tot nu toe te weinig worden
bereikt en die een verhoogd risico lopen op maatschappelijke uitval” (tk 1997/1998a: 4).
Bovendien wordt in de nota gepleit, ook in navolging van Junger-Tas, voor het 
uitoefenen van enige drang en in sommige gevallen zelfs voor het gebruik van dwang-
maatregelen om ouders opvoedingsondersteuning te laten aanvaarden (zie ook de
nota’s Niet-vrijblijvende vormen van opvoedingsondersteuning uit 2000 (tk 1999/2000c) en
Aanpak van jeugdcriminaliteit: Vasthoudend en effectief uit 2002 (tk 2001/2002)). Voorbeelden
van projecten die gericht zijn op ondersteuning van de ouders bij de opvoeding van
hun kinderen zijn Moeders Informeren Moeders, Home-Start en Gezins-Interactie
Training (zie hoofdstuk 9 voor details over deze projecten; zie ook nizw 2001). Bij
deze projecten vinden huisbezoeken plaats. Er zijn ook oudercursussen die in groeps-
verband worden gegeven. Voorbeelden hiervan zijn: Opvoeden: zo verder!, Stap Rond,
Praten met kinderen, Drukke kinderen en Opstandige kinderen.
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Ontwikkelingsstimulering
Daarnaast wordt in het preventiebeleid een belangrijke rol toegekend aan het stimuleren
van de ontwikkeling van kinderen. Interventies gericht op ontwikkelingsstimulering
richten zich vooral op het voorkomen van onderwijsachterstanden en vallen binnen
het terrein van voor- en vroegschoolse educatie (zie tk 1999/2000a en hoofdstuk 10).
Voor deze groep zijn er de Stap-programma’s (Instapje, Opstapje, Opstap-Opnieuw
en Overstap) die gezinsgericht zijn. Daarnaast zijn er centrumgerichte programma’s
die plaatsvinden binnen de peuterspeelzaal, kinderdagverblijven of de onderbouw
van de basisschool, zoals Kaleidoscoop en Piramide (zie hoofdstuk 9 en 10 voor details
over deze projecten; zie ook nizw 2001). Hoewel deze programma’s expliciet gericht
zijn op de aanpak van de (onderwijs)achterstandsproblematiek en er in de nota’s van het
ministerie van Onderwijs geen relatie wordt gelegd met het voorkomen van delinquent
gedrag op latere leeftijd, wordt deze samenhang wel verondersteld in nota’s van het
ministerie van Justitie. Zo wordt in de nota Criminaliteit in relatie tot de integratie van
etnische minderheden (criem) uit 1997 (tk 1997/1998b) het voorkomen en tegengaan
van taal- en ontwikkelingsachterstanden in de ontwikkeling van jonge kinderen als
belangrijk middel gezien om het relatief hoge criminaliteitsniveau onder jongeren uit
etnische minderheden terug te dringen. Het vergroten van de ontwikkelingskansen
van kinderen wordt steeds meer onderdeel van de zogenaamde ‘Brede School’ 
(tk 1999/2000b). Brede scholen bestaan uit een school en andere voorzieningen,
zoals voorschoolse voorzieningen, bibliotheek of instellingen voor welzijn, sport en
kunsteducatie, maar ook de politie en halt doen mee wanneer er problemen rond
veiligheid en criminaliteit bestaan (voor meer details, zie hoofdstuk 10). 

Voorkomen voortijdig schoolverlaten
In de derde plaats wordt veel preventiebeleid ingezet om voortijdig schoolverlaten en
schoolverzuim te voorkomen. Voortijdig schoolverlaten, dat wil zeggen zonder diploma
of startkwalificatie, en schoolverzuim worden als belangrijke risicofactoren gezien voor
jeugdcriminaliteit. Vanuit het ministerie van Onderwijs worden het voortijdig school-
verlaten en schoolverzuim vooral aangepakt om voor jongeren hun kans op een
opleiding en een positie op de arbeidsmarkt te verbeteren (tk 1998/1999). Er wordt
echter ook een relatie gelegd tussen spijbelen en criminaliteit. Door Junger-Tas is dit
verder uitgewerkt (2000, 2002) vanuit een justitieel perspectief. Eerder al werd het
voorkomen en tegengaan van spijbelen en voortijdig schoolverlaten gerelateerd aan
crimineel gedrag in de nota Criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden
(criem) uit 1997 (tk 1997/1998b).

11.4 Effectiviteit van preventieve interventies 

Uit het bovenstaande blijkt wel dat er veel interventies beschikbaar zijn waarvan 
verondersteld wordt dat zij direct of indirect jeugdcriminaliteit voorkomen. Deze
interventies richten zich in het algemeen op ondersteuning bij de opvoeding, 
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stimulering van de ontwikkeling van kinderen en het tegengaan van voortijdig school-
verlaten. Verondersteld wordt dat deze interventies er niet alleen voor zorgen dat de
sociale en cognitieve ontwikkeling van jongeren gunstiger verloopt, maar ook dat
daardoor het plegen van strafbare feiten wordt tegengegaan. In welke mate deze 
preventieve interventies effectief zijn in het verbeteren van de sociale en cognitieve
ontwikkeling, is in de voorgaande twee hoofdstukken besproken. Maar hoe effectief
zijn deze interventies in het voorkomen van crimineel gedrag?

Opvoedingsondersteuning
Naar de effecten van vroege opvoedingsondersteuning zijn in Nederland verschillende
studies uitgevoerd. Zoals ook al beschreven in hoofdstuk 9, blijkt uit dergelijke 
evaluaties dat er na deelname positieve resultaten zijn bereikt. In het algemeen wordt
in de onderzoeken echter geen gebruikgemaakt van vergelijkingsgroepen, waardoor
onduidelijk blijft of de positieve resultaten daadwerkelijk het effect zijn van de 
opvoedingsondersteuning. Ook in het recent verschenen onderzoeksrapport van
Orobio de Castro et al. (2002), dat in opdracht van het ministerie van Justitie is
geschreven, wordt geconcludeerd dat “bij afsluiting van de gezinsondersteuning (…)
de problematiek van kinderen en gezinnen duidelijk (was) afgenomen”, maar is geen
vergelijking gemaakt met gezinnen zonder opvoedingsondersteuning. Dat bepaalde
projecten op het gebied van opvoedingsondersteuning positieve effecten hebben, wil
nog niet zeggen dat er een invloed is op het voorkomen van delinquent gedrag.
Vooralsnog zijn er geen studies beschikbaar waarin iets bekend is over de effecten
van opvoedingsondersteuning op langere termijn, laat staan op het voorkomen van
crimineel gedrag.

Ook naar de effecten van opvoedingsondersteuning via oudercursussen is onderzoek
gedaan. Vooral de Stap-programma’s zijn verschillende malen geëvalueerd (Eldering
en Vedder 1992; Kohnstamm et al. 1997; Van Tuijl 2000; zie ook hoofdstuk 9). De
evaluaties van Opstap en Opstapje hebben geen effecten op de cognitieve ontwikkeling
van kinderen, hun werkhouding en hun latere prestaties aangetoond. Opstap heeft ook
geen aantoonbaar effect gehad op de ouderondersteuning. Op grond hiervan betoogt
Eldering (1998) dat het aanwijzen van doelgroepen voor preventief gezinsbeleid op
grond van een verhoogde kans op delinquentie wetenschappelijk niet verdedigbaar is.
Bovendien werkt dit volgens haar stigmatiserend en kan het tot ‘self-fulfilling prophecy’
leiden. Tot slot zijn er, volgens haar, momenteel (nog) geen aanwijzingen dat in
Nederland uitgevoerde gezinsinterventieprogramma’s tot betere schoolprestaties en
meer ondersteuning door ouders leiden en dus valt ook niet te verwachten dat met
deze programma’s delinquentie kan worden voorkomen.

Vooral over het gebruik van drang en dwang bij opvoedingsondersteuning is veel
discussie ontstaan, die vooral aan de orde is waar het gaat om het terugdringen van de
jeugdcriminaliteit. Naast bezwaren van principiële en praktische aard, is het belang-
rijkste kritiekpunt dat ‘dwang’ op gespannen voet staat met een op ondersteuning
gerichte preventiebenadering. Volgens Hermanns (1998) zou het effect minimaal of
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zelfs negatief zijn. Volgens hem zou het juister zijn om het bestaande aanbod beter
aan te laten sluiten bij de concrete problemen van gezinnen dan gezinnen te forceren
hulp te zoeken. Ook Schuyt (2002) twijfelt aan het nut van verplichte opvoedings-
ondersteuning als instrument voor criminaliteitsbestrijding en voorspelt averechtse
effecten. Het welzijn van ouders en kinderen zou, volgens hem, voldoende maatschap-
pelijke reden moeten zijn voor al dan niet gedwongen ondersteuning.

Ontwikkelingsstimulering
Uit onderzoek naar de effecten van programma’s gericht op het stimuleren van de
ontwikkeling van kinderen, blijkt dat Kaleidoscoop en Piramide twee projecten zijn die
effecten hebben op de taalontwikkeling, op de cognitieve ontwikkeling en op de sociaal-
emotionele ontwikkeling (Leseman et al. 2000; zie ook hoofdstuk 10). In tegenstelling
tot veel andere effectiviteitstudies is hierbij wel gebruikgemaakt van een experimentele
groep en een controlegroep. Bij kinderen die aan Kaleidoscoop hebben meegedaan is de
taalontwikkeling verbeterd en degenen die meededen aan Piramide waren beter in het
ordenen dan kinderen uit de controlegroepen. Ook hierbij bestaat echter geen duide-
lijkheid of de programma’s mogelijk delinquent gedrag op latere leeftijd tegengaan.

Voorkomen voortijdig schoolverlaten
Voortijdig schoolverlaten wordt vooral aangepakt door het versterken van de regionale
meld- en coördinatiefunctie: adequatere registratie, meer toezicht en een betere
teruggeleiding naar school of toeleiding naar een leerwerkplaats of naar de hulpver-
lening. Hoewel niet is onderzocht in welke mate deze maatregelen effectief zijn, is
het aandeel jongeren dat voortijdig de school verlaat sinds de jaren zeventig sterk 
verminderd (Vogels en Bronneman-Helmers 2000). Onderzoek van Baerveldt (1990,
1992) geeft aan dat maatregelen die scholen zelfstandig nemen om spijbelen terug te
dringen weinig effect hebben op het criminaliteitsgedrag van jongeren. De effecten
van spijbelbestrijding, uitgevoerd met professionals buiten de school, zijn over het
algemeen beperkt tot het spijbelen zelf. Een effect op delinquent gedrag is niet aan-
getoond.

Kortom: hoewel duidelijk is dat een cumulatie van risicofactoren samenhangt met
het voorkomen van ernstige problemen bij kinderen en mogelijk met het plegen van
strafbare feiten op latere leeftijd, is nog niet zo duidelijk wat de beste aanpak is. Zoals
al bleek is weinig bekend over de effectiviteit van bepaalde projecten en programma’s:
niet alleen is vaak onduidelijk of de projecten en programma’s effectief zijn in het
bereiken van de directe doelen, ook is niet helder of zij op termijn doeltreffend zijn in
het voorkomen van crimineel gedrag. Bovendien richt het jeugdcriminaliteitpreventie-
beleid zich niet alleen op specifieke gezinnen met hoge concentraties risicofactoren,
maar wordt het veel breder ingezet. Vooral bij de opvoedingsondersteuning en 
ontwikkelingsstimulering is het behoren tot een etnische minderheidsgroep of een
gezin waarvan de ouders laag zijn opgeleid vaak al voldoende reden om tot de doel-
groep gerekend te worden. Het is maar zeer de vraag in hoeverre dit effectief is en
mogelijk zelfs leidt tot averechtse effecten.
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11.5 Strafrechtelijke interventies

Hoewel in het jeugdcriminaliteitsbeleid prioriteit wordt gegeven aan het voorkomen
van crimineel gedrag, zijn er uiteenlopende interventies voor jongeren die desondanks
in aanraking komen met politie en justitie omdat zij strafbare feiten hebben begaan.
Welke interventie het meest geschikt is hangt vooral af van de ernst van het delict,
recidive en de persoonlijkheid van de dader. In 1995 is het nieuwe jeugdstrafrecht
ingevoerd, waarbij het aantal straffen en maatregelen is teruggebracht, de maximale
straffen zijn verhoogd, en taakstraffen en halt-afdoeningen wettelijk zijn geregeld
(Kruissink en Verwers 2001). Het jeugdstrafrecht is in principe van toepassing op
jongeren tussen de 12 en 17 jaar die strafbare feiten hebben gepleegd.2

Jongeren onder de 12 jaar die in aanraking komen met de politie omdat zij verdacht
worden van een strafbaar feit, kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Veel van
deze jongeren zullen daarom met een waarschuwing naar huis worden gestuurd, al
dan niet in combinatie met een gesprek met de ouders. Na een experimenteel jaar, is
in 2001 de STOP-reactie landelijk geïmplementeerd. De STOP-reactie is opgezet naar
het voorbeeld van de HALT-afdoening en omvat een korte, opvoedende taak. Kinderen
onder de 12 jaar die zich schuldig maken aan lichte, strafbare feiten komen in aan-
merking voor stop als hun ouders hiermee instemmen. Landelijke cijfers over de
toepassing van stop ontbreken (nog) op dit moment. Wel is bekend dat in de periode
1 mei 1999 – 1 mei 2000 ruim 1700 kinderen zijn aangemeld voor een STOP-reactie
(Slump et al. 2000). halt Nederland rapporteert over 2001 ruim 1.281 STOP-reacties,
gebaseerd op 56 van de 62 halt-bureau’s. De meeste van deze kinderen hebben een
(winkel)diefstal of vernieling/baldadigheid gepleegd en zijn 10 of 11 jaar. Bij ernstig
delinquent gedrag van kinderen onder de 12 jaar kan ook gekozen worden voor een
civielrechtelijke aanpak. Dit gebeurt vooral wanneer het strafbare feit gezien wordt
als een symptoom van ernstige problemen van psychosociale aard, waarbij hulp nodig
is. In die gevallen verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter om
een maatregel van kinderbescherming uit te spreken.

Jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van het plegen van een strafbaar
feit en door de politie zijn aangehouden, kunnen op verschillende wijzen worden
aangepakt. Strafrechtelijke interventies vinden gedurende de gehele strafrechtelijke
keten plaats en worden opgelegd door de politie, het Openbaar Ministerie of de
rechtbank. In elke fase van de strafrechtelijke keten vindt dus een selectieproces plaats
(Wittebrood 2001). Niet alle politiecontacten worden geregistreerd, alleen wanneer
een verdachte niet voor een halt-afdoening in aanmerking komt gaat er een proces-
verbaal naar het Openbaar Ministerie en daar vindt een verdere schifting plaats; een
deel van de processen-verbaal wordt door het Openbaar Ministerie zelf afgedaan en
een deel door de rechter. In het algemeen worden bij minderjarigen die strafbare feiten
hebben gepleegd, interventies in een zo vroeg mogelijk stadium van de strafrechtelijke
keten opgelegd. Voor een schematisch overzicht van de strafrechtelijke keten en de
interventies die binnen die keten kunnen plaatsvinden, wordt verwezen naar figuur 11.1.
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Minderjarige jongeren die strafbare feiten van betrekkelijk geringe ernst hebben
gepleegd, kunnen buiten het justitiële circuit worden gehouden als zij – net als de 
12-minners – met een waarschuwing naar huis worden gestuurd. Er vindt in principe
wel registratie plaats, maar er wordt geen proces-verbaal opgemaakt. Landelijke

Figuur 11.1 Stroomschema van het verloop van de strafrechtsketen – voor 
12-17-jarigen, 2000

aanhouding: ?

waarschuwing: ? proces verbaal:
47.161 verdachten

indien mislukt

Halt-verwijzing:
22.756

beoordeling door officier van justitie:
26.740 zaken

overig:
3.810

sepot:
4.560

transactie:
8.450

rechtszitting:
9.200 zaken

vrijspraak:
450

vrijheidsstraf:
4.245

geldboete:
755

PIJ- maatregel:
215

taakstraf:
5.345

overig:
1.545

Bron: CBS

a Het aantal opgelegde straffen en maatregelen is groter dan het aantal schuldigverklaringen, omdat vaak een
combinatie wordt opgelegd

a
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gegevens over de toepassing van de waarschuwingsmaatregel zijn (nog) niet beschik-
baar. Het lijkt er echter op dat het ‘met een standje naar huis sturen’ steeds minder
gebeurt en dat steeds vaker een formele afhandeling volgt. Dit is in overeenstemming
met de richtlijnen die in 1996 en 1999 zijn opgesteld voor het verbaliseringsbeleid
voor minderjarigen.

Opmaken proces-verbaal door politie
Van de overige jongeren wordt een (verkort) proces-verbaal opgemaakt en zij komen
daarom terecht in de officiële politieregistratie van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(cbs). Tevens worden deze jongeren in principe aangemeld bij de Raad voor de Kinder-
bescherming. In 2000 werden 47.200 jongeren tussen de 12 en 17 jaar verdacht van
een strafbaar feit; dezelfde verdenking gold rond de 220.000 mensen van 18 jaar en
ouder. Hoewel in absolute zin dus veel meer meerderjarige verdachten worden gehoord
dan minderjarige verdachten (ruim vier keer zoveel), zijn minderjarigen relatief over-
vertegenwoordigd. Op elke 100.000 minderjarigen worden er ongeveer 4.000 verdacht
van een misdrijf; op elke 100.000 meerderjarigen zijn dat er ruim 1.300. Van alle 
minderjarige verdachten heeft 50% een vermogensmisdrijf gepleegd, bijna een kwart
vernielingen of misdrijven tegen de openbare orde en 20% een geweldsmisdrijf.3

In figuur 11.2 is het aantal minderjarige en meerderjarige verdachten van gewelds-
misdrijven, vermogensmisdrijven en vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde
weergegeven per 100.000 van de betreffende bevolkingsgroepen. Uit deze gegevens
blijkt dat het aantal minderjarige verdachten de afgelopen decennia flink is toegenomen.
Wanneer gedetailleerder naar deze gegevens gekeken wordt, blijkt dat het aandeel
verdachten van geweldsmisdrijven onder de minder- en meerderjarigen tot het einde
van de jaren tachtig redelijk gelijk opliep. Daarna nam het aantal minderjarige 
verdachten sterk toe en vanaf het begin van de jaren negentig zelfs zeer sterk. Deze
abrupte stijging in het aantal minderjarige verdachten is ook zichtbaar bij alle gewelds-
misdrijven afzonderlijk. De ontwikkeling in het aantal minderjarige verdachten van
vermogensmisdrijven is veel geleidelijker verlopen. In tegenstelling tot wat voor de
beide andere soorten misdrijven geldt, hebben minderjarigen altijd al relatief veel
vermogensmisdrijven gepleegd. Het gaat hierbij vooral om eenvoudige diefstal (zoals
winkeldiefstal en zakkenrollerij) en gekwalificeerde diefstal (zoals inbraak). Wel is
de stijging van het aantal minderjarige verdachten sterker dan onder meerderjarige
verdachten. De toename van het aantal minderjarige verdachten van vernielingen en
misdrijven tegen de openbare orde is aan het einde van de jaren zeventig begonnen en
laat vanaf het begin van de jaren negentig een zeer sterke stijging zien. Deze plotselinge
toename is vooral toe te schrijven aan het aantal jonge verdachten van vernielingen,
misdrijven tegen de openbare orde (zoals voetbalvandalisme) en gemeengevaarlijke
misdrijven (vooral brandstichting). Deze laatste twee typen misdrijven laten overigens
de laatste jaren weer een afname zien, waardoor het aantal verdachten van vernielingen
en misdrijven tegen de openbare orde ten opzichte van 1996 is teruggelopen.
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Figuur 11.2 Aantal gehoorde minderjarige en meerderjarige verdachten per 100.000 
van de betreffende bevolking, 1950-2000

Bron: CBS
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Het is aannemelijk dat de toename van het aantal jongeren dat verdacht wordt van
criminaliteit gedeeltelijk het gevolg is van toenemende aandacht voor jeugdcriminaliteit.
Politie en justitie hebben de afgelopen jaren jeugdcriminaliteit tot speerpunt van hun
beleid gemaakt. Jongeren worden beter in de gaten gehouden en eerder opgepakt.
Dit alleen al heeft zich ongetwijfeld vertaald in een stijging van het aantal verdachte
jongeren in de politieregistraties. Opvallend in dit verband is dan ook de zeer sterke
stijging in het aantal jeugdige verdachten van geweldsmisdrijven en van vernielingen
en misdrijven tegen de openbare orde in het begin van de jaren negentig (zie ook 
Van der Laan 2000; Wittebrood 2000b).

De laatste jaren wordt ongeveer de helft van alle minderjarige verdachten door de politie
doorverwezen naar halt (Het ALTernatief ). halt is bedoeld voor jongeren die voor
het eerst met politie of justitie in aanraking komen en niet al te ernstige strafbare feiten
hebben gepleegd. In eerste instantie kon alleen naar halt worden doorverwezen bij
vandalisme; inmiddels is het aantal delicten uitgebreid en kan ook voor brandstichting,
minder ernstige diefstaldelicten en graffiti een halt-afdoening worden aangeboden.
Om in aanmerking te komen voor halt moet een bekentenis zijn afgelegd.4 In de
loop der jaren is het aantal halt-afdoeningen sterk toegenomen (zie figuur 11.3). In
1990 ging het om ongeveer 6.500 afdoeningen en dat aantal was in 1996 gestegen tot
ruim 21.000. Sindsdien fluctueert het aantal halt-afdoeningen licht. De ontwikkeling
van het aantal halt-afdoeningen kan voor een belangrijk deel verklaard worden door
een uitbreiding van het aantal delicten waarvoor een afdoening mogelijk is: er zijn
steeds meer ‘halt-waardige’ delicten. Daarnaast is in de nieuwe richtlijnen voor de
politie aangegeven dat de politie alleen bij heel lichte delicten een waarschuwing mag
geven en voor het overige direct tot een halt-verwijzing moet overgaan. Ook mag
maar één keer met een waarschuwing worden volstaan; de tweede keer dient zonder
meer naar halt te worden doorverwezen (Bol en Ter Horst-van Breukelen 2001). Het
is dan ook niet verrassend dat jongeren die naar halt zijn doorverwezen doorgaans
‘normale’ jongeren zijn: het gaat vaak om jongens rond de 15 jaar die nog op school
zitten, weinig spijbelen, nauwelijks drugs gebruiken en nog thuiswonen (dpjs 2001).
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Beoordeling door officier van justitie
In die gevallen waarbij het doorverwijzen naar halt geen alternatief is, wordt het
proces-verbaal doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Sinds 1996 komen jaarlijks
rond de 26.000 jeugdzaken bij het Openbaar Ministerie binnen. Bijna tweederde van
deze zaken wordt – zonder tussenkomst van de rechter – door het Openbaar Ministerie
afgedaan. Bij een ernstig misdrijf kan een jongere in voorlopige hechtenis worden
genomen, voor de duur van maximaal 100 dagen. Deze jongeren komen terecht in
een justitiële jeugdinrichting en maken ongeveer 40% uit van de populatie in deze
inrichtingen. Recentelijk wordt geëxperimenteerd met nachtdetentie als nieuwe vorm
van voorlopige hechtenis.

Wanneer de officier van justitie een strafzaak niet voor de rechter brengt, heeft hij
verschillende mogelijkheden om de zaak af te doen. Allereerst kan hij een zaak 
seponeren omdat voldoende bewijs ontbreekt (technisch sepot) of omdat vervolging
niet opportuun is (beleidssepot). Ook kan de officier voor bepaalde delicten een
transactie (schikking) aanbieden aan de verdachte. Als deze bereid is aan bepaalde
voorwaarden te voldoen, ziet het Openbaar Ministerie van verdere vervolging af. In
2000 werd bijna een vijfde van alle bij het Openbaar Ministerie ingeschreven jeugdzaken
geseponeerd en eenderde afgedaan door middel van een transactie. Zowel aan het
beleidssepot als aan de transactie wordt in toenemende mate de voorwaarde verbonden
dat de jongere in kwestie een taakstraf uitvoert. De officier kan taakstraffen opleggen
van maximaal 40 uur.
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Figuur 11.3 Aantal HALT-verwijzingen per 1.000 12-17-jarigen, 1990-2000

Bron: HALT
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Rechtszitting
Het Openbaar Ministerie brengt de strafzaken die het niet zelf afdoet voor de rechter.
In ongeveer een derde van alle ingeschreven jeugdzaken gaat de officier van justitie over
tot het dagvaarden van de verdachte. In 2000 ging het daarbij om 9.200 zaken met
jongeren die ervan verdacht werden vooral ernstige en gewelddadige strafbare feiten
te hebben gepleegd. Dit is een toename ten opzichte van eerdere jaren. Wanneer de
rechter een verdachte schuldig verklaart, zal hij in de meeste gevallen een straf of
maatregel opleggen. De belangrijkste vormen daarvan zijn jeugddetentie, geldboete,
taakstraf en de PIJ-maatregel. In veel gevallen legt de rechter een combinatie van
straffen en maatregelen op.

De meest voorkomende straf is de taakstraf. Deze wordt niet alleen steeds vaker
als voorwaarde gesteld door de officier van justitie bij een beleidssepot of transactie,
ook de rechter legt steeds vaker een taakstraf op. Sinds 1996 kan de taakstraf als
hoofdstraf worden opgelegd; voor die tijd alleen als bijzondere voorwaarde bij een
andere straf. Van alle jongeren die voor de rechter komen, krijgt tegenwoordig ruim
de helft een taakstraf. Deze kan worden opgelegd in plaats van maximaal zes maan-
den onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Taakstraffen worden gecoördineerd en bege-
leid door de Raad van de Kinderbescherming. Figuur 11.4 laat zien dat het aantal
opgelegde taakstraffen sinds de wettelijke invoering in 1995 sterk is toegenomen. Dit
is conform een richtlijn van het Openbaar Ministerie die luidt: “Taakstraf tenzij (…).”
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Figuur 11.4 Aantal opgelegde taakstraffen (door rechter en OM), 1990-2000
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Een taakstraf kan bestaan uit een leerstraf (maximaal 240 uur), een werkstraf (maximaal
200 uur) of een combinatie van beide (maximaal 240 uur). In het kader van werkstraffen
gaat het bijvoorbeeld om werkzaamheden in de spoelkeuken van een bejaardentehuis,
het ruimen van zwerfvuil voor een gemeentelijke plantsoenendienst of onderhoudswerk
aan een speeltuin of kinderboerderij (Wijn 1997). Een leerstraf bestaat uit het volgen
van een cursus of een training en kan variëren van vijf avonden tot een intensief 
programma van 40 uur per week gedurende drie maanden of langer. Voorbeelden van
een leerstraf zijn sociale vaardigheidstrainingen, cursussen over alcohol, drugs en
gokken, en een cursus over Slachtoffer in Beeld; ook intensieve begeleidingstrajecten
behoren tot de leerstraffen.

Naast de ruim 5.000 jongeren die in 2000 door de rechter een taakstraf kregen
opgelegd, kregen ruim 4.200 jongeren door de kinderrechter een vrijheidsstraf 
opgelegd, waarvan ongeveer een kwart (geheel of gedeeltelijk) onvoorwaardelijk. Ruim
200 jongeren werden geplaatst in een behandelinrichting voor jeugdigen (PIJ-maat-
regel). Daarnaast kregen bijna 800 minderjarigen een geldboete. De afgelopen jaren
zijn in deze aantallen enkele veranderingen opgetreden. Zo is het aantal jongeren dat
jeugddetentie kreeg opgelegd toegenomen van 2.814 in 1996 naar 3.965 in 2000. Het
aantal opgelegde geldboetes daalde echter van ruim 1.500 in 1995 naar 755 in 2000.
In plaats van een vrijheidsstraf of als (onderdeel van de) tenuitvoerlegging van een
vrijheidsstraf kan sinds 2001 individuele trajectbegeleiding (ITB) worden opgelegd.
Deze begeleiding is bedoeld voor de ‘harde kern’ jongeren, duurt 6 tot 12 maanden
en wordt uitgevoerd door de jeugdreclassering. 

11.6 Effectiviteit van strafrechtelijke interventies 

In Nederland zijn verschillende studies uitgevoerd naar de effectiviteit van straf-
rechtelijke interventies.5 In het algemeen kleven er nogal wat bezwaren aan deze studies,
waarvan de belangrijkste is dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van (vergelijkbare)
controlegroepen. Hierdoor wordt niet duidelijk hoe het dezelfde jongeren zou zijn
vergaan als zij een ander programma hadden gevolgd of helemaal geen programma.
Desondanks zijn er verschillende onderzoeken verricht die wel enig inzicht geven in
de effectiviteit van strafrechtelijke interventies.6 Voor een uitgebreid overzicht van de
effectiviteit van strafrechtelijke interventies wordt verwezen naar Van der Laan (2001).

Verschillende studies zijn er verricht naar de halt-afdoening. Vrij kort na de 
landelijke invoering van halt voerden Kruissink en Verwers twee evaluaties uit naar
de effecten van halt (1989, 1991). Uit beide studies bleek dat halt-jongeren na de
afdoening minder delicten pleegden dan jongeren uit een controlegroep. In 1998
hebben Dijkman en Gunther Moor de effectiviteit van halt opnieuw onderzocht. Zij
maakten geen vergelijking met andere groepen jongeren, maar lieten wel zien dat een
meer uitgebreide intake en een meer intensieve begeleiding tot lagere recidivepercen-
tages leiden.
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De effectiviteit van interventies door het Openbaar Ministerie is nauwelijks onderzocht,
maar er worden wel regelmatig studies verricht naar de effecten van interventies
opgelegd door de rechter. Vooral naar de effectiviteit van taakstraffen is veel onderzoek
gedaan. Dit onderzoek omvat dan overigens meestal, naast de door de rechter 
opgelegde taakstraffen, ook de taakstraffen door het Openbaar Ministerie opgelegd.
Helaas wordt daar dan geen onderscheid tussen gemaakt. Hierdoor is onduidelijk of
de effectiviteit verschilt tussen een taakstraf opgelegd door de officier van justitie of
die door de rechter. In het algemeen geldt dat taakstraffen, inclusief de intensieve
leerstraffen, jeugdreclassering en Harde-Kern-projecten een beter resultaat hebben
dan traditionele sancties: minder jongeren recidiveren hierna en als er gerecidiveerd
wordt is het minder vaak, minder snel en minder ernstig; taakstraffen doen het over het
algemeen niet beter dan bijvoorbeeld de geldboete of de voorwaardelijke vrijheidsstraf
(Van der Laan 2001).

In Nederland heeft het jeugdstrafrecht een pedagogische opdracht, dat wil zeggen:
belangrijk wordt gevonden dat jongeren iets van de interventie(s) opsteken en hun
gedrag gaan aanpassen. Dit blijkt een goede invalshoek, want het zijn juist de 
traditionele, op afschrikking gerichte interventies die het minst effectief zijn. Ook
‘strenge’ programma’s waarin veel ruimte is ingebouwd voor discipline en beïnvloeding
via de groep, maar niet voor op maatschappelijke integratie gerichte activiteiten, zijn
veelal niet effectief (zie ook: Bol 2002). De roep om tot verharding van straffen over
te gaan ter bestrijding van de jeugdcriminaliteit is dan ook enigszins verrassend, omdat
deze in strijd is met de kennis die bestaat over welke interventies effectief zijn en welke
niet bij het terugdringen van recidive. Het is juist de oorspronkelijke aanpak zoals die
sinds de commissie-Van Montfrans wordt nagestreefd in het jeugdcriminaliteitsbeleid
die goed lijkt aan te sluiten bij wetenschappelijke bevindingen.

11.7 Ten slotte: de aanpak van jeugdcriminaliteit in de praktijk

Bovenstaand overzicht van preventieve en strafrechtelijke interventies laat zien dat er
in Nederland een veelheid aan programma’s ter preventie en bestrijding van de
jeugdcriminaliteit is, maar dat er een gebrek is aan systematisch onderzoek naar de
effectiviteit van deze programma’s. Het ministerie van Justitie erkent in de nota Aanpak
van jeugdcriminaliteit: Vasthoudend en effectief dat er onvoldoende inzicht bestaat in de
effectiviteit van interventies. Daarom wordt aangekondigd dat zal worden overgegaan
tot het invoeren van een effectiviteittoets voor programma’s en projecten op het terrein
van de jeugdcriminaliteit (tk 2001/2002: 52). In diverse andere landen, waaronder
Engeland en Wales, wordt al op deze manier gewerkt. Het is de bedoeling dat uitein-
delijk alleen nog projecten gefinancierd worden die als effectief of veelbelovend zijn
gekwalificeerd.

Het gebruik van preventieve en strafrechtelijke interventies is bedoeld om te voor-
komen dat jongeren strafbare feiten plegen dan wel herhalen. Onlangs heeft de
Algemene Rekenkamer een onderzoek gepubliceerd waarin is nagegaan of “alle
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organisaties die betrokken zijn bij het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit
een op elkaar afgestemd beleid voeren, hierop aansluitende preventieve en repressieve
activiteiten uitvoeren en bij de aanpak van risicojongeren en jeugdige delinquenten
handelen in lijn met de beleidsuitgangspunten” (Algemene Rekenkamer 2002: 8).

De uitgangspunten van het jeugdcriminaliteitsbeleid zijn, zoals al eerder aangegeven,
in sterke mate gebaseerd op het rapport van de commissie-Van Montfrans uit 1994.
In het jeugdcriminaliteitsbeleid wordt prioriteit gegeven aan de preventie van jeugd-
criminaliteit. Wanneer dit niet werkt en de jongere toch delinquent gedrag vertoont,
dient de reactie vroegtijdig (bij het eerst bekend geworden delict), snel (reactie volgt
zo spoedig mogelijk op het gepleegde delict) en consequent (op ieder delict volgt een
passende reactie) plaats te vinden. De reacties dienen bovendien pedagogisch verant-
woord en normverhelderend te zijn en rekening te houden met factoren in de leef-
situatie van de jongere die het criminele gedrag kunnen verklaren.

Als het gaat om de preventie van jeugdcriminaliteit, concludeert de Algemene
Rekenkamer dat er in het huidige beleid geen structurele voorzieningen zijn getroffen
voor de signalering van risicofactoren bij jongeren die voor de eerste keer een delict
hebben gepleegd en voor de verwijzing naar de (vrijwillige) hulpverlening. Het inwinnen
van informatie over de achtergrond en omstandigheden van jongeren die een delict
hebben gepleegd, zou tot vroegtijdige signalering van eventuele problemen in het gezin
of bij de opvoeding moeten leiden. Bovendien laat de politie in 40% van de gevallen
na om, conform de richtlijnen, jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd te
melden bij de Raad voor de Kinderbescherming, waardoor vroegtijdige signalering
niet mogelijk is. Het Client-Volgsysteem Jeugdcriminaliteit (cvs-jc), een registratie
waarin politie, Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie partici-
peren, moet hierin verbetering brengen, maar wordt op dit moment nog onvoldoende
gebruikt.

Ook het repressieve beleid om vroegtijdig, snel en consequent te reageren op
gepleegde delicten door jongeren wordt in de praktijk slechts matig nageleefd. De
Algemene Rekenkamer twijfelt aan de vroegtijdigheid, omdat voor meer dan de helft
van de ‘first offenders’ onduidelijk is of ze strafrechtelijk zijn vervolgd of een waar-
schuwing hebben gekregen. Ook wordt er niet snel gehandeld: de normen voor de
doorlooptijden bij de diverse organisaties in de strafrechtsketen worden niet gehaald.
En een consequente reactie ontbreekt eveneens. Voor ruim 40% van de onderzochte
delinquenten kon niet worden vastgesteld dat een reactie heeft plaatsgevonden, terwijl
de samenstelling van deze groep zich niet onderscheidt van diegenen die wel een reactie
hebben gekregen. Wel worden jongeren die zwaardere delicten hebben begaan door
de politie vaker doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie dan naar het halt-bureau.
Ook het beleid om zoveel als mogelijk taakstraffen op te leggen, wordt in de praktijk
consequent toegepast.

Verder wordt, volgens de Algemene Rekenkamer, de aanpak van jeugdcriminaliteit
belemmerd doordat op regionaal niveau veelal een duidelijke coördinatie en afstemming
van het algehele beleid gericht op preventie en repressie ontbreekt. Ook ontbreekt
zowel landelijk als regionaal een overzicht van uitgevoerde activiteiten.
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De conclusies van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer, gecombineerd met
het gebrek aan systematische onderzoek naar de effectiviteit van programma’s ter
preventie en bestrijding van de jeugdcriminaliteit, rechtvaardigen eigenlijk geen
belangrijke wijzigingen in het jeugdcriminaliteitsbeleid. De aanpak van de jeugd-
criminaliteit, zoals in eerste instantie geformuleerd door de commissie-Van Montfrans,
lijkt goed aan te sluiten bij de bestaande wetenschappelijke kennis op dit terrein. Het
is op dit moment veel belangrijker dat bestaande informatiesystemen adequater worden
gebruikt, zodat er een betrouwbaarder beeld ontstaat van de jeugdcriminaliteit, en
beter kan worden ingespeeld op de specifieke situatie van de jongeren zelf. Bovendien
heeft vooral de uitvoeringspraktijk een negatieve invloed op de slaagkansen van het
jeugdcriminaliteitsbeleid. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst daarop.
Maar ook uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar knelpunten in
het stedelijk jeugdbeleid bleek dat de veelheid aan tijdelijke maatregelen, actieplannen
en projecten op het terrein van jeugd en veiligheid tot fragmentatie en versnippering
leidt en dat die afbreuk doet aan de effectiviteit van het jeugdcriminaliteitsbeleid
(Gilsing et al. 2000). Eveneens wijst het scp op de lastige regierol van de gemeente
doordat zoveel actoren bij het beleid betrokken zijn en de verantwoordelijkheid ver-
deeld is. Verder is het relevant dat de voorgestelde effectiviteittoets wordt ingevoerd.
In de toekomst kan dan veel gerichter jeugdcriminaliteitsbeleid worden gevoerd dan
nu het geval is. Het aanscherpen van preventieve en strafrechtelijke interventies,
zoals het ingrijpen onder dwang, strengere en hardere straffen en het invoeren van
‘three strikes and you’re out’ lijkt niet zinnig zolang de huidige aanpak nog niet 
sluitend is. Bovendien is de roep om een hardere aanpak in strijd met de kennis die
bestaat over welke interventies effectief zijn en welke niet. 
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Noten

1 In de zelfrapportage-studies gehouden door het cbs en het wodc geeft 40% tot
50% van de ondervraagde jongeren aan zich in het jaar voorafgaand aan het
onderzoek wel eens schuldig te hebben gemaakt aan een delict (cbs 1999a;
Kruissink en Essers 2000). Dit hogere percentage wordt vooral veroorzaakt
doordat in de onderzoeken van het cbs en het wodc over 16 delicten gevraagd
wordt of jongeren deze gepleegd hebben, terwijl in het Scholierenonderzoek dit
maar over 10 delicten wordt gevraagd.

2 In bepaalde gevallen kan de rechter voor 16- en 17-jarigen het strafrecht voor
meerderjarigen toepassen. Ook is het mogelijk om voor 18-, 19- en 20-jarigen
het jeugdstrafrecht toe te passen.

3 Onder geweldsmisdrijven worden gerekend: misdrijven tegen het leven, dood
en lichamelijk letsel door schuld, mishandeling, bedreiging, diefstal met geweld,
afpersing en seksuele misdrijven; onder de vermogensmisdrijven worden 
gerekend: eenvoudige diefstal, gekwalificeerde diefstal, valsheidmisdrijven, 
verduistering, bedrog en heling; onder de vernielingen en misdrijven tegen de
openbare orde wordt gerekend: vernieling, gemeengevaarlijke misdrijven, 
misdrijven tegen het openbaar gezag, schennis der eerbaarheid en discriminatie.

4 Jongeren behorend tot een etnische minderheid voldoen vaak niet aan de voor-
waarde dat een bekentenis is afgelegd. Zij zouden niet zozeer weigeren omdat
niet duidelijk is dat zij het misdrijf hebben gepleegd, maar omdat zij volgens
een cultureel voorschrift handelen. Het om laat daarom in dit soort gevallen de
eis tot een bekentenis vallen, zodat ook jongeren die tot een etnische minderheid
behoren voor een HALT-afdoening in aanmerking komen. 

5 Er is een veelheid aan evaluaties van allerlei strafrechtelijke interventies. Het
gaat daarbij echter meestal om procesevaluaties en niet om effectevaluaties. 

6 De effectiviteit wordt hier besproken in termen van het terugdringen van recidive.
Andere (gewenste) effecten als kostenbesparing of tevredenheid van de rechter-
lijke macht, worden hier niet besproken.
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12 Slotbeschouwing beleidsinterventies

Marianne Beker en Elke Zeijl

12.1 Inleiding

Er is in het jeugdbeleid altijd veel aandacht geweest voor kinderen en jongeren die
opgroeien in risicosituaties. De aandacht richt zich daarbij doorgaans op risico’s die
samenhangen met de sociale en culturele herkomst van kinderen. Talloze programma’s
zijn opgezet om jeugd in achterstandssituaties in haar ontwikkeling te ondersteunen.
In deel II van de Rapportage Jeugd 2002 worden enkele programma’s nader beschreven.
Allereerst wordt aandacht besteed aan programma’s die gericht zijn op jonge kinde-
ren (en hun ouders). Het gaat hier om opvoedingsondersteuning, ontwikkelingssti-
mulering en voor- en vroegschoolse educatie. De programma’s die in dit kader worden
aangeboden, hebben tot doel de opvoedingssituatie van jonge kinderen in achter-
standssituaties te versterken en hun ontwikkelingskansen te vergroten. Deze pro-
gramma’s krijgen op dit moment veel aandacht in het beleid en staan onder sterke
financiële impulsen van de rijksoverheid. Daarnaast is er aandacht besteed aan de
‘brede school’ voor basisschoolleerlingen en, in sommige gevallen, voor leerlingen
van het voortgezet onderwijs. De ‘brede school’ kan omschreven worden als een net-
werk of samenwerkingsverband van de school met buitenschoolse voorzieningen,
zoals vrijetijdsverenigingen, maatschappelijk werk, politie enzovoort. Tot slot is er
aandacht voor jeugdcriminaliteit. Diverse preventieve en strafrechtelijke interventies
ter voorkoming van jeugdcriminaliteit worden beschreven. 

Drie vragen staan centraal in dit deel van de Rapportage Jeugd. Allereerst de vraag
wat het beleid is ten aanzien van deze programma’s. Waarom en voor wie is deelname
aan deze programma’s belangrijk en wat wordt ervan verwacht? Ten tweede is het de
vraag of de beoogde groepen jeugd daadwerkelijk worden bereikt. En, tot slot, de vraag
wat effectiviteitsonderzoek tot nu toe heeft uitgewezen: is er een samenhang tussen
deelname aan deze programma’s en de ontwikkeling van deze jeugdigen?

12.2 Beleidsinterventies

12.2.1Beleid

Snel en effectief
Kenmerkend voor het beleid dat zich richt op risicogroepen, is haar preventieve
invalshoek. De ambitie is te komen tot een sluitende aanpak, die ertoe moet leiden dat
problemen van de jeugd vroegtijdig gesignaleerd worden en verdere moeilijkheden
voorkomen worden. Het streven is zo vroeg en effectief mogelijk in te grijpen in 
situaties waar het mis dreigt te gaan of al mis is gegaan. Vanuit het inzicht dat achter-
standen en problemen dikwijls hun oorsprong hebben in de vroege ontwikkeling, ligt
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een belangrijk beleidsaccent op 0-6-jarigen. De overheid streeft allereerst naar een
structurele versterking van het algemene voorzieningenaanbod voor jonge kinderen
en investeert hier in belangrijke mate in. Het gaat daarbij om capaciteitsuitbreiding
van peuterspeelzalen, kinderopvangvoorzieningen en consultatiebureaus. Daarnaast
hebben deze voorzieningen een belangrijke taak toegewezen gekregen met betrekking
tot de snelle doorverwijzing van risicokinderen naar hulp- en ondersteunings-
programma’s. Veel belang wordt gehecht aan een vroegtijdige signalering van 
problemen door professionals in deze voorzieningen. Om de medewerkers van deze
voorzieningen hierop voor te bereiden, stelt het rijk extra financiële middelen
beschikbaar.

Beleidsaccent 0-6-jarigen: stimulering binnen gezin en via onderwijs
De hulp- en ondersteuningsprogramma’s voor jonge kinderen die in dit rapport aan de
orde komen, kennen verschillende aangrijpingspunten. Allereerst zijn er programma’s
die zich richten op de gezinssituatie. Deze programma’s vallen onder verantwoorde-
lijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws), waarbij soms
wordt samengewerkt met het ministerie van Justitie. Sommige van deze programma’s
richten zich vooral op ouders. Deze programma’s beogen de opvoedingssituatie te
optimaliseren door het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van ouders te ver-
groten. Daarnaast zijn er programma’s die zich primair op kinderen richten. In deze
programma’s wordt onder meer aan de hand van spel en educatief speelmateriaal
binnen het gezin getracht de ontwikkeling van kinderen verder te stimuleren. 

In de tweede plaats zijn er initiatieven die vanuit het onderwijs zijn opgezet, onder
verantwoordelijkheid van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
(ocenw) en vws. Met betrekking tot de 0-6-jarigen gaat het hier om samenwerkings-
verbanden tussen peuterspeelzalen en de basisschool in het kader van voor- en vroeg-
schoolse educatie (vve). Deze programma’s hebben tot doel de (taal)achterstand van
allochtone kinderen en kinderen uit lagere milieus weg te werken. Op enkele plaatsen
maken zowel de gezinsgerichte programma’s als de onderwijsgeoriënteerde 
programma’s voor 0-6-jarigen onderdeel uit van een (sluitende) wijkgerichte aanpak
om de problemen in de wijk het hoofd te bieden. Deze wijkgerichte aanpak bevindt
zich momenteel nog in de experimentele fase. 

Doelstelling lang niet altijd vertaald in bindende afspraken
Het beleid dat betrekking heeft op 0-6-jarigen is gedecentraliseerd. De manier waarop
vorm wordt gegeven aan decentralisatie kan echter verschillen per ministerie. Zo is het
beleid van het ministerie van vws op diverse punten onder andere condities gedecen-
traliseerd dan het beleid van het ministerie van ocenw. Beide ministeries laten veel
uitvoeringsruimte aan gemeenten. Het beleid van het ministerie van ocenw kent
daarbij een sterkere inhoudelijke sturing dan het beleid van het ministerie van vws
en meer concrete, meetbare doelstellingen. 
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Deze verschillen zijn terug te vinden in het beleid voor 0-6-jarigen. De doelstelling van
de verschillende programma’s voor 0-6-jarigen – vroegtijdig voorkomen van achter-
stand; bieden van ontwikkelingskansen – is niet altijd vertaald in prestatieafspraken.
Ook al wordt veel verwacht van opvoedingsondersteuning, toch zijn er geen duidelijke
streefcijfers. En, hoewel bepaalde programma’s worden aanbevolen, worden zij niet
dwingend voorgeschreven. Gemeenten zijn in principe vrij om hun eigen weg te kiezen.

Anders is dat bij voor- en vroegschoolse educatie. In het kader van vve bestaan 
duidelijke prestatieafspraken. Het streven is om in 2006 de helft van de risicokinderen
(de helft = circa 100.000 kinderen) te bereiken. Bovendien moeten de lesprogramma’s,
die in het kader van vve worden aangeboden, aan diverse voorwaarden voldoen, willen
zij voor financiering in aanmerking komen. Eén van die voorwaarden betreft de
intensieve begeleiding van de kinderen, die vereist dat zij vier dagdelen per week het
programma volgen. Vraag is of dit op dit moment wel haalbaar is, gezien de algehele
personeelsschaarste in deze sectoren. Maar ook al zou de intensieve begeleiding van
kinderen in de toekomst wel gerealiseerd kunnen worden, dan nog doet de vraag
zich voor of ouders een dergelijk programma niet een te zware belasting vinden voor
het kind en voor henzelf. In recente discussies over vve is dit aspect onderbelicht
gebleven. Het is niet uit te sluiten dat het ‘belastingsargument’ van invloed zou kunnen
zijn op het bereik van de doelgroep.

Programma’s voor oudere kinderen: wel belangrijk, maar geen extra middelen
Naast de programma’s voor jonge kinderen zijn er initiatieven voor oudere kinderen
en, in sommige gevallen, tieners. Het gaat hier onder andere om samenwerkings-
verbanden tussen de school en buitenschoolse voorzieningen als vrijetijdsorganisaties,
buitenschoolse opvang, politie, jeugdhulpverlening en/of schoolmaatschappelijk
werk. Deze samenwerkingsverbanden zijn bekend geworden onder de noemer ‘brede
school’. Gedachte achter deze samenwerking is dat de ontwikkeling van jeugdigen
mede bepaald wordt door de kennis en ervaring opgedaan in de vrije tijd. Gestreefd
wordt naar een sluitend netwerk van schoolse en buitenschoolse voorzieningen rond
het schoolgaande kind. Brede scholen zijn een ontwikkeling vanuit de onderwijspraktijk.
Van oorsprong is de samenwerking tussen scholen en buitenschoolse voorzieningen
ontstaan vanuit het streven onderwijsachterstanden te verminderen en ontwikkelings-
kansen te bevorderen. Gaandeweg is de doelstelling verbreed. Een recente inventarisatie
laat een veelheid aan invalshoeken en doelstellingen zien, variërend van achterstands-
bestrijding en opvang van kinderen van werkende ouders tot en met sociale cohesie
in de wijk en sfeerverbetering op school.  

De brede school past in de sluitende aanpak die de rijksoverheid nastreeft. De
overheid onderschrijft dan ook het belang van de brede school en erkent haar vele
verschijningsvormen. In tegenstelling tot opvoedingsondersteuning en vve, waar veel
geld voor beschikbaar is, stelt zij echter geen (tijdelijke, extra) financiële middelen 
ter beschikking en laat het daarmee volledig over aan de (financiële) mogelijkheden
binnen de lokale situatie. Er ligt in het rijksbeleid een duidelijk beleidsaccent op 
0-6-jarigen.
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Jeugdcriminaliteitsbeleid: vroegtijdig, snel en consequent  
Naast beleid dat zich richt op jeugdigen met een verhoogde kans op problemen, is er
beleid gericht op jeugd die al problemen heeft en/of geeft. De Rapportage Jeugd beperkt
zich tot de bespreking van interventies ter voorkoming van jeugdcriminaliteit. In het
beleid gericht op opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering, dat hiervoor
besproken is, wordt steeds vaker een relatie verondersteld tussen opvoeding, vroege
ontwikkeling en crimineel gedrag. De laatste jaren richt het preventiebeleid ter voor-
koming van jeugdcriminaliteit zich dan ook voor een belangrijk deel op ondersteuning
van de opvoeding, stimulering van de ontwikkeling van kinderen en het voorkomen
van schooluitval.

Hoewel in het jeugdcriminaliteitsbeleid van het ministerie van Justitie prioriteit wordt
gegeven aan het voorkomen van crimineel gedrag, zijn er uiteenlopende interventies
voor jongeren die toch met justitie in aanraking komen. Uitgangspunt bij deze inter-
venties is dat de reactie vroegtijdig (bij het eerste delict), snel (zo spoedig mogelijk)
en consequent (op ieder delict volgt een passende reactie) moet zijn. De reacties dienen
bovendien pedagogisch en normverhelderend te zijn en rekening te houden met 
factoren in de leefsituatie die het criminele gedrag van de jongere kunnen verklaren.
Het type interventie hangt vooral af van de ernst van het delict, recidive en de persoon-
lijkheid van de dader. Het jeugdstrafrecht is in principe van toepassing op jongeren
van 12-17 jaar. Jongeren onder de 12 jaar die in aanraking komen met de politie omdat
zij verdacht worden van een strafbaar feit, kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
Velen van hen zullen daarom met een waarschuwing naar huis worden gestuurd of
worden aangemeld voor de zogenoemde STOP-reactie. Dit is opgezet naar het voorbeeld
van de HALT-afdoening en omvat een korte, opvoedende taak. halt (Het ALTernatief )
is bestemd voor jongeren die voor het eerst met politie of justitie in aanraking komen
en niet al te ernstige strafbare feiten hebben gepleegd. In die gevallen waarbij het
doorgeven naar halt geen alternatief is, wordt het openbaar ministerie en/of de
rechter ingeschakeld.

Resumerend kan worden gesteld, dat er eenduidigheid is voor wat betreft de uit-
gangspunten van de verschillende beleidssectoren. Het uitgangspunt is zo snel en
effectief mogelijk ingrijpen om (verdere) problemen te voorkomen. Afhankelijk van
de beleidssector is meer of minder concreet uitgewerkt wie tot de doelgroep behoort
en is al dan niet bindend vastgelegd hoeveel kinderen bereikt moeten worden en aan
welke criteria de aan te bieden programma’s moeten voldoen. Vraag is hoe dit alles in
de praktijk gestalte krijgt: wie nemen er aan de programma’s deel? En, worden de
kinderen en jongeren, waarvoor deze specifieke programma’s bedoeld zijn, ook
bereikt?
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12.2.2 Deelname en bereik

Kwaliteit van registratiecijfers wisselend; landelijke cijfers vaak niet voorhanden
Met betrekking tot de gezinsgerichte programma’s die opvoedingsondersteuning en
ontwikkelingsstimulering bieden, is geconstateerd dat er, op enkele uitzonderingen
na, geen consequente registratie is, waardoor de betrouwbaarheid van de gegevens
doorgaans te wensen overlaat. De beperkte gegevens die er zijn, wekken de indruk dat
de deelnemers wel tot de doelgroep van de programma’s behoren. Welk percentage
van de totale doelgroep wordt bereikt, kan echter niet met zekerheid gezegd worden.
Verschillende schattingen duiden op een relatief gering bereik. Het overgrote deel
(driekwart of meer) van de doelgroepen zou niet door het op hen gerichte specifieke
aanbod bereikt worden. 

Zoals eerder aangegeven kent het vve-beleid duidelijke streefgetallen. In 2006 moet
de helft van alle 2-5-jarige doelgroepkinderen met een vve-programma worden bereikt.
De informatievoorziening over deelname aan vve programma’s staat echter ten dele
in de kinderschoenen. Van sommige programma’s zijn landelijke cijfers beschikbaar,
van andere zijn alleen gegevens over de grote steden voorhanden en van nog andere
programma’s is (nog) niets bekend. Een landelijk totaalcijfer is dus niet te berekenen.
De cijfers die er zijn, wekken de indruk dat er de komende jaren in korte tijd op grote
schaal aanbod moet worden gecreëerd, wil het streefcijfer van 100.000 doelgroep-
kinderen worden gehaald. 

Met betrekking tot de brede scholen zijn alleen gegevens op voorzieningenniveau
beschikbaar. Daaruit blijkt dat er in 2001 ongeveer 450 brede scholen operationeel
waren. De meerderheid hiervan (80%) is te vinden in achterstandswijken. Opvallend
is dat brede scholen in voorbereiding daarentegen vaak te vinden zijn in landelijke
gebieden en in sociaal-economisch sterkere wijken. Hoeveel en welke kinderen 
participeren in brede scholen is niet bekend.

Wanneer jeugdigen strafbare feiten plegen die niet al te ernstig zijn, kunnen zij
buiten het justitiële circuit worden gehouden door hen met een waarschuwing naar
huis te sturen. Hoeveel jongeren dit landelijk betreft, is niet met zekerheid te zeggen.
Tegen de jongeren die er niet met een waarschuwing vanaf komen, wordt proces-
verbaal opgemaakt. Zij worden daardoor opgenomen in de officiële politieregistratie
van het cbs. Op elke 100 jongeren worden er zo’n 4 verdacht van een misdrijf. In 2000
werden 47.200 jongeren tussen de 12 en 17 jaar verdacht van een strafbaar feit. Ongeveer
de helft van hen wordt door de politie doorverwezen naar halt. Van de overige 
verdachten wordt het proces-verbaal doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.
Bijna tweederde van deze zaken wordt – zonder tussenkomst van de rechter – door
het om afgedaan. Het restant van de strafzaken wordt voor de rechter gebracht.
Hoewel duidelijk is hoeveel jongeren een strafrechtelijke reactie krijgen, is niet dui-
delijk of iedereen die zou moeten worden bereikt ook een straf of maatregel opge-
legd krijgt. Voor meer dan de helft van de ‘first offenders’ is onduidelijk of ze straf-
rechtelijk zijn vervolgd en van de jongeren die wel strafrechtelijk worden vervolgd, is
van een groot aantal niet precies vast te stellen of er een reactie heeft plaatsgevonden
en, zo ja, welke. 
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12.2.3 Effecten

Veel effectonderzoek kent beperkingen
Naar de effecten van preventieve programma’s zijn in Nederland diverse studies 
uitgevoerd. Op enkele uitzonderingen na kennen deze onderzoeken beperkingen. Zo
is in een groot aantal onderzoeken geen gebruik gemaakt van controlegroepen,
waardoor onduidelijk blijft of de gevonden effecten toe te schrijven zijn aan het 
desbetreffende programma. Bovendien zijn veel studies cross-sectioneel van aard.
Effecten op langere termijn zijn daardoor onbekend. Ondanks deze beperkingen geven
deze studies toch enig inzicht op de opbrengst van de onderzochte programma’s.

Met betrekking tot opvoedingsondersteuning voor ouders blijkt uit evaluaties, dat
er na deelname positieve resultaten zijn bereikt. Echter, omdat veelal geen gebruik wordt
gemaakt van controlegroepen, blijft onduidelijk of de positieve resultaten ook daad-
werkelijk het effect zijn van opvoedingsondersteuning voor ouders. Bovendien zeggen
de positieve effecten, die direct na afsluiting gevonden worden, niets over effecten op
langere termijn. Vooralsnog zijn er weinig longitudinale studies beschikbaar.

De resultaten van programma’s die ontwikkelingsstimulering aan kinderen in de
thuissituatie bieden, zijn niet gunstig. Direct na afsluiting van het programma kunnen
in de meeste gevallen nog wel positieve effecten van deelname worden aangetoond.
Op langere termijn houden deze verbeteringen, gemeten in toetsresultaten, echter
geen stand, zo laat longitudinaal onderzoek zien. 

De vve-programma’s lijken meer vruchten af te werpen. Uit buitenlands onderzoek
is gebleken, dat vve-programma’s onder bepaalde condities een positieve invloed
hebben op de onderwijskansen van jonge kinderen. Voorwaarden zijn o.a. aanvang op
vroege leeftijd, intensieve begeleiding, een gestructureerde didactische aanpak en
gekwalificeerd personeel. Die condities zijn terug te vinden in de voorwaarden waaraan
Nederlandse vve-programma’s moeten voldoen teneinde voor financiering in aan-
merking te komen. Uit sommige evaluaties blijkt dat ook langetermijneffecten 
gerealiseerd kunnen worden, als een betere schoolloopbaan, meer succes op de
arbeidsmarkt en minder criminaliteit. 

Eerste evaluaties in Nederland van de vve-programma’s Piramide en Kaleidoscoop
duiden eveneens op positieve resultaten, zij het van zeer bescheiden omvang. De
effecten liggen met name op het cognitieve terrein. Effecten op de sociaal-emotionele
ontwikkeling kunnen niet worden aangetoond. 

Naar de effecten van de brede school is nauwelijks onderzoek gedaan. Een eerste
onderzoek naar de vensterscholen in Groningen wijst niet eenduidig op positieve
effecten ten aanzien van vermindering van gedragsproblemen van leerlingen, of 
verbetering van de opvoedingspraktijk in het gezin. Over de effecten op langere termijn
en de mate waarin de doelstellingen worden gerealiseerd, kunnen geen uitspraken
worden gedaan. 
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Kortom, hoewel uit onderzoek duidelijk is, dat een cumulatie van risicofactoren
samenhangt met het vóórkomen van ernstig probleemgedrag van jeugdigen en
mogelijk het plegen van strafbare feiten op latere leeftijd, bestaat nog geen duidelijkheid
over een effectieve aanpak ervan. Van de besproken preventieve programma’s blijft
vaak onbekend in hoeverre zij effectief zijn in het bereiken van hun doelen, en evenmin
wordt de vraag beantwoord in hoeverre de programma’s op de langere termijn een
bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van probleemgedrag. Hoewel de beper-
kingen aan de effectiviteitstudies met zich meebrengen, dat niet met zekerheid is te
zeggen of de programma’s die op dit moment worden ingezet de meest geëigende
zijn, laten met name studies op het terrein van opvoedingsondersteuning aan ouders
en vve op korte termijn positieve effecten zien. Met betrekking tot de ontwikkelings-
stimulering van kinderen in de thuissituatie blijken de onderzochte programma’s op
langere termijn geen of nauwelijks effect te sorteren.

Met betrekking tot de effectiviteit van strafrechtelijke interventies zijn in Nederland
diverse studies gedaan. Aan deze onderzoeken kleven dezelfde bezwaren als aan de
studies naar preventieve programma’s. Onduidelijk blijft hoe het de jongeren zou
vergaan indien zij niet, of aan een ander programma hadden deelgenomen. 

Desondanks is bekend, mede op basis van onderzoek uit andere landen, dat bij-
voorbeeld taakstraffen effectiever zijn dan traditionele straffen, zoals gevangenis-
straf. ‘Strenge’ prorgamma’s waarin veel ruimte is ingebouwd voor discipline en
beïnvloeding via de groep, maar niet voor op maatschappelijke integratie gerichte
activiteiten, zijn vooral niet effectief.

12.3 Tot slot

Verbetering registratie en effectonderzoek noodzakelijk
Voor jeugd waarvan wordt aangenomen dat zij extra aandacht en stimulering behoeft,
is duidelijk dat de registratie van deelnemers naar achtergrondkenmerken op dit
moment te wensen over laat. Landelijke cijfers zijn nauwelijks voorhanden. Ook is er
niet altijd sprake van een duidelijke afbakening van de doelgroep. Hierdoor is het
moeilijk uitspraken te doen over het bereik van de programma’s. Vaak is onduidelijk
wie deelnemen aan de programma’s en of zij behoren tot de doelgroep. Bovendien is
de omvang van de totale doelgroep vaak onbekend. Wil een uitspraak gedaan kunnen
worden over het bereik, dan zijn duidelijke criteria met betrekking tot de afbakening
van de doelgroep, samen met een goede registratie van de relevante achtergrond-
kenmerken van de deelnemers, noodzakelijk.

Onderzoek naar de effectiviteit van programma’s is eveneens voor verbetering 
vatbaar. Er is op dit moment weinig gedegen onderzoek. Tot voor kort ging de initiatie
van nieuwe programma’s voor jeugdigen die een extra steuntje in de rug kunnen
gebruiken en die de grootste kans op uitval hebben, niet samen met een parallel
onderzoekstraject naar de effectiviteit. Mede door de afwezigheid van degelijk 
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onderzoek blijft het op dit moment een open vraag of de ingeslagen weg ook de juiste
is. Zijn de programma’s die nu worden aanbevolen inderdaad (het meest) effectief in
het bestrijden van achterstanden? En, is het inderdaad terecht zoveel nadruk te leggen
op de vroege ontwikkeling, of zou er vanuit het beleid meer aandacht moeten komen
voor oudere kinderen en tieners, bijvoorbeeld als uit onderzoek blijkt dat er sprake is
van een ‘uitdovingseffect’ op langere termijn?

Vaak wordt erop gewezen dat toekomstig effectiviteitsonderzoek verschillende
programma’s in onderlinge samenhang moet bezien. Als argument hiervoor wordt
aangevoerd, dat uit dergelijk onderzoek de meerwaarde van een brede, sluitende aanpak
zou kunnen blijken. Dit is een exercitie die op gemeentelijk niveau plaats moet vinden.
Het rijk kan vanuit haar eigen verantwoordelijkheid hierbij een ondersteunende rol
vervullen, bijvoorbeeld door financiële middelen ter beschikking te stellen. Voor het
landelijke niveau lijkt het op korte termijn vooral van belang duidelijke criteria met
betrekking tot de afbakening van de doelgroep te formuleren, landelijke cijfers te
genereren over de deelnemers aan de verschillende individuele programma’s en
onderzoek te stimuleren naar de effecten (op termijn) van deelname aan de afzonderlijke
programma’s.
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Summary of the Youth 2002 Report

Part I: participation in leisure activities

Leisure, just like school and the family, plays an important role in obtaining skills young
people need in this day and age. At least, this is what many policymakers and youth
experts presume. It is believed that leisure activities, especially those organized by
leisure clubs, have a positive influence on the social, emotional, physical and cognitive
development of young people. Hence, youth policy aims to stimulate young people’s
participation in general services, which includes leisure services. At the same time,
leisure is the ideal area in which youth can escape the attention and interference of
adults. Young people can simply determine for themselves what they do in their leisure
time. This can be very instructive, but it can also entail risks.

Part I of the Youth 2002 Report is about the leisure time of young people. Key questions
are, among other things, how do young people spend their leisure time and which
leisure activities have an influence on their development. To answer the latter question,
the term ‘developmental state’ has been introduced. This term concerns the status in
a variety of developmental areas at a specific moment in time. Departing from 
developmental psychology insights into social, emotional, physical and cognitive
development, and based on (the quality of ) the information that was available to us,
several indicators have been selected. These include perception of one’s health, quality
of relationship with parents and peers, exhibiting criminal behaviour, use of drugs
and alcohol, and having emotional problems.

Wide variation in leisure patterns
What do young people do in their leisure time and have many changes occurred in
the last ten years? Club membership is still an important part of leisure for many
young people. Sports clubs are by far the most popular, and have also been so for
years: 64% of the 6-18 years-olds are members of a sports club.

In the last years there has been an increasing concern for the lack of physical 
exercise among children and other young people. This concern, however, does not
appear entirely justified since 89% of 6 to 18 year-olds play sports. Of the 12 to 
18 year-olds, 51% satisfy the Dutch Exercise for Health Standards. These percentages
have increased rather than declined over the last years. In contrast, participation in
sports competitions has declined somewhat. 

There are clear differences between boys and girls regarding the intensity of sports
practice and preference for certain sports. Boys are more often members of a sports
club, devote more time to sports and begin earlier with team sports. Young teenagers
of 12 to 15 years of age are also more often members of a sports club and participate
more in sports competitions than older teenagers of 16 to 18 years of age. Ethnic
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minority youth are less often members of a sports club than their Dutch counterparts,
while both groups devote the same amount of time to sports.

Nearly all young people who do sports say they do so because they enjoy sports.
Pleasure from sports is one of the most important motives for participating in sports.
Remaining fit is another important motive. Doing sports in order to become one of
the ‘best’ occurs relatively infrequently. It is given as a reason by one of every three
young people. This is more likely to be a motive for boys and ethnic minority youth
to do sports than it is for girls and Dutch youth.

Memberships of clubs other than sports, such as youth, hobby, art, environmental
and political clubs, are less popular. Of teenagers, 11% are members of a youth club,
about the same percentage go to a singing or theatre club, and 6% are members of a
hobby club. The least popular are political clubs or unions: 2% of 12 to 18 year-olds
are members. Differences are also found here between subgroups of youngsters. Girls
are more often members of such clubs than are boys and young teenagers are more
often members than older teenagers. There are no clear differences between ethnic
minority and Dutch youth. Possibly no differences are found because there are also
special youth clubs for minority groups. 

In the Netherlands, children and young people grow up in families that have much
access to a variety of media. Electronic media in particular, especially television and
computers, plays an important role in the lives of young people: 98% of them watch
television or video. If we look at the amount of time devoted to media, television is by
far the most popular. Yet the average amount of time teenagers watch television has
decreased in the last five years: from 106 minutes in 1990 to 92 minutes in 2000.
Computer use, on the other hand, has greatly increased. The percentage of young
people who use the computer at least once per week has risen from 24% in 1990 to
67% in 2000. Time sitting at a computer has also greatly increased from 8 minutes
per day in 1990 to 25 minutes in 2000. Time spent reading books decreased sharply
in the early nineties from 14 to 6 minutes per day and then stabilized. There has also
been a decrease in time spent reading newspapers and magazines. However, analyses
have shown that there is no competition between surfing the Internet and reading. In
fact, to the contrary, netizens read more printed media and watch less television than
non-netizens. The developments sketched here are reflected, to a greater or lesser
degree, in the different groups of young people.  

Interest in canonised culture, such as theatre, ballet, classical music and museums,
has not shown any large shifts in the last ten years. The interest shown here by youth
has not been unappreciable, although it is clearly less than that of adults. Museums
are still the most visited: 38% of 6 to 18 year-olds visited a museum in 1999. In general,
girls are more often culturally active than boys, and children whose parents have a
university education are more culturally active than children whose parents have a
lower level of education. School, in addition to parents, appears to be an important
stimulus for attending cultural institutions. The most visited are museums and the
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theatre: 17% of 12 to 18 year-old students go with their school to an art museum, 16%
to other sorts of museums, and 12% go to the theatre. Young people’s interest in
youth subcultural activities, such as going to a pop concert, to a movie or going out,
is noticeably greater. In 1999, 4% of the 6 to 18 year-olds went to a classical concert
and 21% of them went to a pop concert or a musical, while 12% went to the theatre,
3% to a ballet performance and 75% to the movies.

Young people appear to do less volunteer work and are less active in conventional
political activities than adults. Of all 12 to 18 year-olds, 7% have participated in a
youth debate in the last three years, 5% have been on a youth panel or youth council,
and 4% have attended a public forum. It cannot be said, however, owing to a lack of
data, to what extent shifts have occurred in this area over time. Nevertheless, it seems
difficult to attract youth, who are ineligible to vote, to partake in such activities. 

The way in which youth are able to express their opinions is severly criticised these
days, however. Different agencies point out that young people are involved (in public
forum sessions) in an inconsistent and often traditional way. However, the question
remains whether the areas for improvement that are mentioned would result in greater
participation. In general, teenagers do not seem very interested in politics: while 4%
are very interested in national politics, 75% are not interested. However, about 60%
of 12 to 18 year-olds are indeed interested in social issues, such as criminality and the
environment, and 76% of them believe they should have more say in youth policy. It
is clear that boys, in general, are more interested in politics than girls, and that older
teenagers are more interested than young ones. Political interest also varies according
to the educational level of both the parents and the child – the higher it is, the greater
the interest. 

Complex issue
Research into the question of what leisure activities ‘yield’ is sparse in the Netherlands,
with the exception of a few studies of the effects of media use and sports. An attempt has
been made in the Youth 2002 Report to contribute to this discussion. This contribution
must be viewed as a first and modest exploration. It is modest because the question
of the relation between participation and development is particularly complex. Many
factors influence the participatory behaviour of young people and the course of their
individual development. Only a few indicators could be studied. Futhermore, the means
at our disposal were limited. Owing to a lack of longitudinal research, which is
necessary to establish causal effects, the National Pupil Study was selected as database.
This database only gives a picture of young people of schoolage at a specific moment
in time. Consequently, only cross-sectional analyses could be done, which means that
no conclusions about the causality between links and of possible long-term effects
could be drawn. 
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Weak links
A variety of significant links were found, which were generally weak. The most 
significant links, albeit weak, are those concerning the relationship with parents.
Doing sports, being a member of a sports or other club, visiting a cultural venue and
reading are all associated with a slightly more positive perception of the relationship
with parents. More consumer-oriented leisure activities, especially going out and
phoning friends and, to a lesser extent, watching television and using the computer,
show more negative links.

The strongest relationships are between going out, delinquent behaviour, smoking
and alcohol consumption. Young people who go out a lot, in relative terms, show
more delinquent behaviour, smoke more and drink more alcohol than young people
who go out relatively infrequently.

Furthermore, it is striking that for activities from which a delinquency-preventive
influence would be expected, in particular being a member of a (sports) club, this
influence is not found. There are, however, especially for sports, a number of positive,
but weak links found between various other developmental indicators. Young people
who do sports or are members of a sports club show somewhat fewer emotional 
problems and a slightly better relationship with their parents and peers than young
people who do not play sports. Moreover, there is a positive relationship between
doing sports and the subjective feeling young people have of ‘being healthy’. 

To complete the picture, the relationships between different leisure activities are
examined, considering that it is possible that a pattern consisting of certain activities
gives another picture of the developmental yield than individual leisure activities. A
distinction is made here between activities that are promoted by government policy and
generally assumed to maintain links with positive effects on the state of development
(such as sports, membership of a club, volunteer work), and activities that are not
promoted and do not necessarily have negative effects, but that are assumed to be
damaging if done in excess (such as going out, watching television, using computers).
The relationships are also weak, but generally somewhat stronger than the individual
links. They point in the expected direction. Young people, who spend their leisure time
mainly on sports, canonised culture and membership of clubs, generally score a bit
better for various developmental indicators than young people who fill their leisure
time mostly with ‘unpromoted’ activities such as going out, using computers and
watching television. This is based on slightly more favourable assessments of academic
performance, the relationship with parents and the (subjective) perception of health.
In addition, these youth exhibit somewhat less delinquent behaviour. The exception
is the relationship with peers, which is generally more favourably assessed for those
young people who (also) do many ‘unpromoted’ activities. 

Have we lost sight of the complexity behind participation?
The gap between the assumption that participation in leisure activities has a preventive
effect, on the one hand, and the correlations found, on the other, is striking. The 
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correlations found do point somewhat in this direction, but are also weak and not
completely convincing. It is not easy to interpret such findings. Several explanations
are plausible. It cannot be excluded that there simply are no strong connections. It is
possible that Dutch pupils in secondary education by and large have such possibilities
to participate and a generally ‘rich’ array of leisure activities so that, on average, no
significant effects have been found. Perhaps other indicators of the state of development
or a more accurate measurement of how leisure is spent would give another (better)
picture. Maybe leisure activities only play a significant role for certain aspects of
development, such as for accumulated problem behaviour. Maybe stronger connections
could be found if more insight could be obtained into how an activity is spent: for
example, which books are read or how evenings are spent and how much time is spent
on them. 

Furthermore, participation need not be indisputably positive. Much is speculated
about stress in leisure as a consequence of an overly intensive participation in all sorts
of activities, even though research on this topic is rarely available. Moreover, it is also
not known whether and how leisure clubs fulfil the pedagogical task assigned to them.
The extent to which this task is fulfilled can have an influence on the ‘developmental
yield’.

In addition, there are several plausible hypotheses about what influences young
people’s choice of leisure activities: why they participate in them and, linked to that, what
young people ‘learn’ from them. One can thus assume the ‘learning and prevention’
hypothesis. The emphasis here lies mostly on promoting development, becoming
acquainted and involved with different social situations, and preventing problems and
problem behaviour. But there are other hypotheses imaginable that have to do with
various motives for (non)participation and possibly explain why the links between
participation and state of development are so weak. One can, for example, assume the
‘pleasure and relaxation’ hypothesis, where the emphasis is on leisure being the time
for enjoyable things: the time for relaxation. Data on sports indicate that teenagers
mostly do sports because they enjoy them. It is possible that the pleasure motive 
can strengthen certain aspects of development (for example, well-being), but just
encourages others (for example, delinquent behaviour). 

At this point a reserved attitude is justified with regard to the role leisure plays in
youth development. Research on the link between participation in leisure activities
and youth development leaves many questions unanswered. The correlations found
here are, in any case, weak. More insight into the connection between participation
and development, into the reasons for participation and the way in which services give
shape to the pedagogical tasks that have been ascribed to them is needed, previous to
promoting participation in leisure services, because of their preventive potential. 
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Part II: Policy interventions

Youth policy has always paid much attention to children and young people who grow
up in at-risk situations. Innumerable programmes have been set up to support the
development of disadvantaged youth. A few of these programmes are further described
in the Youth 2002 Report. To begin with, attention is paid to programmes oriented
towards young children (and their parents). This concerns support in upbringing,
developmental stimulation, and early childhood education and care. The programmes
offered in this framework are aimed at strengthening the upbringing of young 
disadvantaged children and increasing their chances of development. Furthermore,
attention is paid to the ‘broad (also referred to as ‘community’) school’, mostly for
primary school students and, in some cases, for students in secondary education. The
community school can be described as a network or cooperation between schools and
non-school services, such as leisure clubs, social workers, police, etc. Lastly, attention
is focused on youth criminality. Various preventive and criminal interventions to 
prevent such criminality are described. 

A number of questions are of central interest in this part of the Youth Report,
including whether the intended groups of youngsters are actually being reached and
what research on the effectiveness of these programmes has shown up to now. Is there
a relationship between participating in these programmes and the development of
these young people?

Quality of registration figures vary; national figures are often not available
With a few exceptions, there is no consistent registration of programmes that offer
support for upbringing and developmental stimulation in the family context, so the
reliability of the data leaves a lot to be desired. The limited data that exists gives the
impression that the participants do belong to the target group of the programmes.
The percentage of the total target group that is reached, however, cannot be stated
with certainty. Several estimates indicate a relatively low number are being reached.
The majority (three-fourths or more) of the target groups would not be reached by
the programmes specifically intended for them. 

The Early Childhood Education and Care policy (ecec) has clear target figures. In
2006 half of all 2 to 5 year-old children targeted (of a total of 100,000 children) must
be reached by an ecec programme. The provision of information about participation
in ecec programmes, however, is partly in its infancy. From some programmes,
national figures are available, while from others only data from large cities is available,
and from yet other programmes nothing is (yet) known. A total national figure is thus
incalculable. The figures that exist give the impression that a supply (of programmes)
must be created on a large scale in a short time in the coming years if the target figure
of 100,000 children is to be reached. 
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With regard to community schools, only data at the supply level are available. From
this it appears that in 2001 approximately 450 broad schools were in operation. The
majority (80%) of these are to be found in disadvantaged neighbourhoods. It is striking
that community schools in the preparatory stage are conversely often found in rural
areas and in socio-economically stronger neighbourhoods. How many and which
children participate in broad schools is not known.

Youth who commit criminal offences that are not too serious can be kept outside the
judicial system by sending them home with a warning. The number of young people
this pertains to on the national level cannot be said with certainty. Those young people
who do not get off with just a warning are charged. Their names are therefore recorded
in the official police registry of the Central Office of Statistics. Out of every 100 youth,
about four are suspected of a crime. In 2000, a total of 47,200 young people between
12 and 17 years of age were suspected of a criminal offence. Approximately half of them
were referred by the police to ‘halt’ (‘The ALTernative’). For the remaining suspects,
each charge was forwarded to the Public Prosecution Service. This Service handles
almost two-thirds of such cases without the intervention of a judge. The remaining
cases are brought before a judge. In 2000 this meant 9200 young people had 
committed serious and criminal offences. Although these figures make it clear how
many youth were prosecuted, it is not clear whether all youth concerned were reached.
It is unclear for more than half of the first offenders whether they were prosecuted,
and of those young people who were prosecuted it cannot be precisely established in
a large number of cases whether there was a response and, if so, what sort. 

Much outcomes research has limitations
Various studies have been done on the effects of prevention programmes in the
Netherlands. With a few exceptions, these studies have limitations. In a large number
of studies there are no control groups, which makes it unclear whether the observed
effects can be ascribed to the relevant programme. In addition, many studies are cross-
sectional by nature, so the long-term effects are unknown. Despite these limitations,
these studies still shed some light on the ‘yield’ of the programmes investigated.

With respect to programmes that often support for upbringing, evaluations have
shown that participation leads to positive results. However, since almost no use is
made of control groups, it remains unclear whether the positive results are also in fact
the effect of parental support for upbringing. In addition, the positive effects that are
found directly after completion of a programme say nothing about long-term effects.
For the time being hardly any longitudinal studies are available. 

The results of programmes that offer developmental stimulation to children at home
are not favourable. In most cases the positive effects of participation can be shown
directly upon completion of the programme. However, these improvements, measured
in test results, are not maintained in the long term, according to longitudinal studies.
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The ecec programmes seem to yield more benefits. Foreign researchers have shown
that under certain conditions ecec programmes have a positive influence on the
educational opportunities of young children. The conditions include beginning at an
early age, intensive guidance, a structured didactic approach and qualified staff. These
conditions are the same as those that Dutch ecec programmes need to meet in order
to be considered for funding. Some evaluations indicate that long-term effects can also
be achieved, such as a better school career, more success in the labour market and less
criminality. 

Initial evaluations in the Netherlands of two ecec programmes, ‘Piramide’ and
‘Kaleidoscoop’, indicate positive results, albeit of a very modest scope. The effects lie
namely in the cognitive domain. Effects on social-emotional development cannot be
shown.

The effects of the broad or community school have scarcely been investigated. An
initial study of community schools in Groningen does not clearly indicate positive
effects with regard to diminishing students’ behavioural problems or improving
upbringing in the family. No comments can be made on the long-term effects and
degree to which the objectives have been realized.

In brief, although it is clear from research that an accumulation of risk factors is
linked to the occurrence of serious problem behaviour of youth and possibly of 
committing punishable offences at a later age, there does not yet exist any clear insight
into an effective approach to deal with these issues. Of the prevention programmes
mentioned, it often remains unknown to what extent they are effective in achieving their
objectives, and similarly about the extent to which the programmes can contribute 
to the prevention of problem behaviour in the long term. Although research on 
effectiveness has limitations – it is uncertain whether the programmes currently being
implemented are the most appropriate – studies in the area of support for upbringing
and ecec, in particular, show positive effects in the short term. With regard to 
developmental stimulation of children at home, the programmes investigated appear
to yield little or no effect in the long term.

Concerning the effectiveness of criminal interventions, various studies have been made
in the Netherlands. These studies face the same objections as studies made on 
prevention programmes. It remains unclear how young people would have been
affected if they had or had not participated in another programme. Much research is
being done on the effectiveness of ‘task’ penalties. These forms of punishment appear
more effective than traditional ones, such as imprisonment. Less youth recidivate
afterwards and, if there is recidivism, it is less often, occurs less quickly and is less
serious. Different studies have also been done on the halt settlement. Evaluations
of the effects of halt show that halt youth commit fewer offences after such a 
settlement than youth from a control group. 
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Improved registration and outcomes research needed
For youth who are thought to need extra attention and encouragement, it is clear that
the registration of participants’ background characteristics is lacking at this time. There
are barely any national figures. In addition, there is not always a clear delineation 
of the target group. This makes it difficult to say anything about the reach of the 
programmes. It is often unclear who is participating in the programmes and whether
they are part of the target group. Furthermore, the scope of the total target group is
often unknown. For a statement to be made about the reach, there needs to be clear
criteria related to the delineation of the target group, and a proper registration of
relevant background characteristics of the participants. 

Research on the effectiveness of programmes is equally open to improvement. 
At this time there is little thorough research. Until recently the initation for new 
programmes, for young people, who could use extra support and have the largest
chance of failure, was not done with parallel research on their effectiveness. In part
owing to the absence of reliable research, it remains an open question at this time
whether the path chosen is the correct one. Are the programmes that are currently
being recommended indeed (the most) effective in combating disadvantages? And, is
it indeed justified to place so much emphasis on early development, or should policy
focus more attention on older children and teenagers, for example, if research shows
that there is an ‘extinguishing’ effect in the long term?

It is often pointed out that future research on effectiveness should consider the inter-
relatedness of different programmes. An argument for this is that such research could
show the increased value of a broad, inclusive approach. This is an exercise that should
take place at the local municipal level. The State can, given its own responsibility, fulfil
a supportive role in this, for example, by providing financial means. In terms of the
national level, it seems most important, in the short term, to formulate clear criteria
regarding the delineation of the target group, to generate national figures about the
participants of the various individual programmes, and promote research on the
(time-related) effects of participating in the separate programmes. 
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Bijlage A Gebruikte databestanden

Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo)
Het avo is een vierjaarlijks onderzoek om gegevens te verkrijgen over het gebruik van een groot

aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen door de Nederlandse bevolking. Het onderzoek

richt zich zowel op meting van het gebruik van voorzieningen als op meting van een breed

scala van kenmerken die een huishouden en de individuele personen binnen een huishouden

karakteriseren.

Doelpopulatie NL-bevolking van 6 jaar en ouder, zelfstandig wonend

Soort onderzoek enquête

Steekproefeenheid huishouden

Entiteiten personen en huishoudens

Steekproefkader PTT-afgiftepuntenbestand

Verzamelmethode mondelinge + schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)

Frequentie vierjaarlijks, vanaf 1979

Weging personen: naar leeftijd/geslacht/burgerlijke staat/urbanisatie-

graad (vanaf 1995 ‘stedelijkheid’); huishoudens: naar weeg-

factor hoofd huishouden

Berichtgevers voor sommige kinderen één van de ouders

Verslagperiode het gebruik van voorzieningen wordt gepeild voor een voor-

gaande periode, variërend van enkele maanden tot enkele jaren

AVO’87

Uitvoerder veldwerk NSS/Marktonderzoek

Veldwerkperiode oktober 1987 - december 1987

Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef, met extra adressen

in vier grote steden + Haarlem

Steekproefomvang 10.302 huishoudens

Respons 6.496 huishoudens; 16.151 personen (63%)

AVO’91

Uitvoerder veldwerk NSS/Marktonderzoek

Veldwerkperiode september 1991 - december 1991

Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten/adressen; stratificatie naar

gemeentegrootte

Steekproefomvang 12.797 huishoudens

Respons 5.458 huishoudens; 13.105 personen (43%)
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AVO’95

Uitvoerder veldwerk GFK Interact

Veldwerkperiode september 1995 - januari 1996

Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef

Steekproefomvang 9.305 huishoudens

Respons 6.421 huishoudens; 14.489 personen (69%)

AVO’99

Uitvoerder veldwerk gfk Interact

Veldwerkperiode september 1999 - februari 2000

Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef

Steekproefomvang 9.216 huishoudens

Respons 6.125 huishoudens; 13.490 personen (66%)

ICT-gebruik op scholen (ICTS’01)
Om inzicht te krijgen in het computerbezit en computergebruik binnen scholen is voor het

scp een afzonderlijke vragenlijst voor leerlingen opgenomen in het project ‘School en cultuur’

dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, de Katholieke Universiteit Brabant, de Vrije

Universiteit Amsterdam en Cultuurnetwerk Nederland. Tevens heeft per school een ICT-

coördinator een aparte vragenlijst ingevuld. Bovendien zijn enkele gegevens over de scholen

zelf ontleend aan de kwaliteitskaarten van de Onderwijsinspectie.

Doelpopulatie leerlingen in het voortgezet onderwijs; schoollokaties voortgezet

onderwijs

Soort onderzoek enquête

Steekproefeenheid klas

Entiteiten personen; scholen

Steekproefkader schoollokaties die deelnemen aan het Cultuur en School-

project van de uu

Steekproefmethode clustersampling plaatsen, scholen, klassen: 3vmbo, 3havo,

4havo, 3vwo, 4vwo, 5vwo

Verzamelmethode schriftelijke vragenlijsten; door leerlingen klassikaal ingevuld

Berichtgever de gegevens over de scholen zijn deels verstrekt door de ICT-

coördinatoren, deels afkomstig van de kwaliteitskaart van de

Inspectie van Onderwijs

Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)

Uitvoerder veldwerk Universiteit Utrecht

Frequentie eenmalig

Veldwerkperiode mei 2001

Respons 1.213 leerlingen; 66 scholen; 62 coördinatoren
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Nationaal Scholierenonderzoek (nso)
In het kader van het project ‘Nationaal Scholierenonderzoek, een monitor op de toekomst’

worden scholieren in het voortgezet onderwijs geënquêteerd (in 1999 ook scholieren in groep 8

van het basisonderwijs). Doel van het project is het in kaart brengen van gedrag, gezondheid,

opvattingen en ideeën over financiën, leefwijze en toekomst van de huidige generatie scholieren.

Doelpopulatie scholieren in het voortgezet onderwijs; in 1999 ook scholieren

in groep 8 van het basisonderwijs

Soort onderzoek enquête

Steekproefeenheid school

Entiteiten personen

Steekproefmethode clustersteekproef school/klas; mailing naar alle onderwijs-

instellingen; representatieve selectie uit aanmeldingen

Verzamelmethode schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever 1984 en 1990: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

(nibud), Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit

en Keesings Onderwijsbladen

1992 tot 1996: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

(nibud), Stichting Economisch Onderzoek van de Universiteit

van Amsterdam (seo) en het Sociaal en Cultureel Planbureau

(scp)

vanaf 1999: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (nibud)

en het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)

Uitvoerder veldwerk Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (nibud)

Frequentie 1984 en vanaf 1990 in principe tweejaarlijks

Weging herweging naar provincie, denominatie en schooltype/leerjaar

op basis van CBS-onderwijsstatistieken

NSO’90

Veldwerkperiode eind 1990

Steekproefomvang circa 18.000 uitgezette vragenlijsten

Respons 12.570 personen

NSO’92

Veldwerkperiode oktober - november 1992

Steekproefomvang circa 17.500 uitgezette vragenlijsten

Respons 15.245 personen

NSO’94

Veldwerkperiode november 1994 - januari 1995

Steekproefomvang circa 25.000 uitgezette vragenlijsten

Respons 17.770 personen
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NSO’96

Veldwerkperiode november - december 1996

Steekproefomvang circa 12.000 uitgezette vragenlijsten

Respons 10.352 personen

NSO’99

Veldwerkperiode december 1999 - februari 2000

Steekproefomvang circa 30.000 uitgezette vragenlijsten

Respons 13.994 personen

NSO’01

Veldwerkperiode november 2001 - februari 2002

Steekproefomvang circa 22.000 uitgezette vragenlijsten

Respons 9.782 personen

Permanent Onderzoek naar de Leefsituatie (pols)
pols is een groot, continu onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) naar

verschillende onderwerpen betreffende de leefsituatie, zoals gezondheid, arbeidsomstandigheden,

rechtsbescherming, veiligheid, tijdsbesteding en wonen. Deze informatie komt beschikbaar

over allerlei groepen in de bevolking. pols bestaat uit verschillende modules. Alle respondenten

krijgen een basisvragenlijst voorgelegd. De vragenlijsten voor de verschillende modules worden

aan een deel van de respondenten voorgelegd. In pols zijn verschillende oudere onderzoeken

geïntegreerd: het dlo (Doorlopend Leefsituatie Onderzoek), de erv (Enquête Rechts-

bescherming en Veiligheid), de Gezondheidsenquête (gez) en het Woningbehoefte Onderzoek

(wbo).

Doelpopulatie NL-bevolking van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens

Soort onderzoek enquête

Steekproefeenheid persoon

Entiteiten personen

Steekproefkader gemeentelijke basisadministratie (gba)

Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten, personen; stratificatie naar

gemeente; maandelijkse deelsteekproeven

Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)

Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)

Frequentie continu, vanaf 1997

Berichtgever bij kinderen jonger dan 12 jaar is het interview afgenomen met

een ouder of verzorger; de vragen voor de hoofdkostwinner

over de inkomenssituatie van het huishouden kunnen door

iemand anders zijn beantwoord
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Basisvragenlijst 
De basisvragenlijst van pols bevat vragen naar achtergrondkenmerken en naar algemene leef-

situatiekenmerken.
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi) en 

computerondersteunde telefonische enquête (cati)
Weging naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad,

COROP-gebied, huishoudgrootte
Steekproefomvang 1999: 76.054 personen
Respons 1999: 42.605 personen (56%)

Tijdsbestedingsonderzoek (‘mini-TBO’)
In dit onderzoek wordt de dagelijkse tijdsbesteding gemeten. Het mini-TBO maakt deel uit van

de POLS-module Recht en Milieu (rem). Daarnaast wordt in de POLS-module Ongevallen in

Nederland Expositie (OiNE) aan respondenten die op vrijdag zijn ondervraagd, gevraagd het

dagboekje in te vullen.

Doelpopulatie NL-bevolking van 12 jaar en ouder in particuliere huishoudens
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi) en 

dagboekje
Weging naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, provincie-plus, 

stedelijkheidsgraad en tijdsbesteding
Veldwerkperiode maandelijkse deelsteekproeven
Steekproefomvang 1999: 7.358 personen
Respons 1999: 5.641 personen (77%)

Tijdsbestedingsonderzoek (tbo)
Het tijdsbestedingsonderzoek is een vijfjaarlijks onderzoek onder de Nederlandse bevolking.

Het onderzoek bevat naast achtergrondvragen algemene vragen over tijdsbesteding. Bovendien

wordt de respondent gevraagd om gedurende één week in een dagboek per kwartier bij te houden

aan welke activiteiten dat besteed is.

Doelpopulatie NL-bevolking van 12 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader PTT-afgiftepuntenbestand
Steekproefmethode drietraps-steekproef: gemeente, adres, persoon; stratificatie

naar gemeente
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst; in 2000 computer assisted personal

interviewing (capi); dagboek
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en anderen
Uitvoerder veldwerk Intomart
Frequentie vijfjaarlijks, sinds 1975
Weging naar leeftijd, geslacht, urbanisatiegraad/stedelijkheid, plaats in

het gezin (tot 2000), gezinssituatie (2000) en werkzaamheid/-
inkomensbron
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TBO’90

Veldwerkperiode oktober 1990 - november 1990

Verslagperiode dagboek: 30 september - 6 oktober en 7-13 oktober 1990

Respons 3.415 personen (49%) (3.158 volledige cases en 257 onvolledige

cases)

TBO’95

Veldwerkperiode oktober 1995 - november 1995

Verslagperiode dagboek: 1-7 oktober en 8-14 oktober 1995

Respons 3.227 personen (18%)

TBO’00

Veldwerkperiode oktober 2000 - november 2000

Verslagperiode dagboek: 1-7 oktober, 8-14 oktober en 29 oktober - 

4 november 2000

Respons 1.813 personen (25%)
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Bijlage B Schalen 

In deze bijlage zijn de indicatoren, die zijn gebruikt in deze studie, nader beschreven.
Aangegeven wordt uit welke items de schalen bestaan en wat de Cronbachs alpha is.
Het gaat daarbij steeds om de perceptie van de jongeren zelf. Voor de schalen ‘gerap-
porteerde emotionele problemen’, ‘ervaren relatie met ouders’ en ‘ervaren relatie met
leeftijdgenoten’ geldt dat eerst het gemiddelde van de items is berekend. Vervolgens is
de schaal omgezet tot een 10-puntsschaal. Voor de schaal ‘delinquent gedrag’ geldt dat
eerst extreem scores zijn uitgesloten, waarna een logaritmische transformatie op
resterende scores is toegepast om het effect van de resterende extreem scores te
nivelleren. Vervolgens is het gemiddelde berekend en is de schaal omgezet tot een 
10-puntsschaal.

1. Emotionele ontwikkelingsstaat

a. Cantril ladder ‘welbevinden’(1 item)

Hieronder staat een ladder…
Zet een kruisje in het hokje naast het cijfer dat het beste klopt met hoe jij je nu voelt
over je leven…

10). Het beste leven dat ik me kan voorstellen

1). Het slechtste leven dat ik me kan voorstellen

b. Items van de schaal ‘gerapporteerd emotionele problemen’

– soms denk ik dat ik nooit ergens goed in zal worden (1. oneens; 2. eens)
– mensen zoals ik hebben niet veel kans om in het leven succesvol te zijn 
– in het algemeen heb ik een positief beeld van mezelf (omcodering: 1. eens;  

2. oneens)
– ik ben niet tevreden over mijn uiterlijk 
– ik denk dat anderen me lelijk vinden 
– in het algemeen ben ik redelijke tevreden over mezelf (omcodering: 1. eens; 

2. oneens)
– ik voel me vaak eenzaam 
– ik voel me vaak somber 
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– vaak heb ik het gevoel dat er niemand is die om me geeft 
– wat ik mis is een echt goede vriend(in) 
– ik voel me heel onzeker wanneer ik zelf een beslissing moet nemen 
– ik ben vaak bang om te falen 
– ik voel me snel angstig als dingen niet gaan als ik gedacht had
– soms word ik zonder aanleiding opeens heel angstig 
– ik heb regelmatig nachtmerries 
– in gezelschap voel ik me vaak onzeker 
– ik heb het gevoel mijn eigen leven niet in de hand te hebben 

Cronbachs alpha = 0,80 

2. Sociale ontwikkelingsstaat

a. Items van de schaal ‘ervaren relatie met ouders’

– mijn vader houdt rekening met mij (1.oneens/2.eens)
– mijn moeder houdt rekening met mij 

als ik problemen heb of me ergens zorgen over maak dan praat ik met…mijn 
moeder (1. nee; 2. ja)

– ik heb er wat aan als ik problemen bespreek met mijn moeder 
– als ik problemen heb of me ergens zorgen over maak dan praat ik met…mijn vader
– ik heb er wat aan als ik problemen bespreek met mijn vader 
– ik ben niet graag thuis (omcodering; 1. eens; 2.oneens)
– ik kan niet goed met vader opschieten (omcodering; 1. eens; 2.oneens)
– ik kan niet goed met moeder opschieten (omcodering; 1. eens; 2.oneens)
– ik heb de afgelopen 12 maanden serieuze problemen met mijn ouders gehad

(omcodering; 1. nee; 2.ja)
– ik heb op dit moment verdriet of pieker over mijn relatie met mijn ouders 

(omcodering; 1. eens; 2.oneens)

Cronbachs alpha = 0,77

b. Items van de schaal ‘ervaren relatie met leeftijdgenoten’

– mijn vrienden nemen mij zoals ik ben (1.oneens/2.eens)
– als ik problemen heb of me ergens zorgen over maak dan praat ik met…mijn

vrienden (1. nee; 2. ja)
– ik heb er wat aan als ik problemen bespreek met mijn vrienden 
– mijn klasgenoten nemen mij zoals ik ben 
– ik kan makkelijk vrienden maken 
– ik word regelmatig gepest door mijn klasgenoten (omcodering; 1. eens; 2. oneens)
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– ik heb de afgelopen 12 maanden serieuze problemen met mijn klasgenoten gehad
(omcodering; 1. nee; 2.ja) 

– ik heb op dit moment verdriet of pieker over dat ik gepest wordt door klasgenoten
(omcodering; 1. eens; 2. oneens)

Cronbachs alpha = 0,61 

c. Items van de schaal ‘delinquent gedrag’ (items zijn logaritmisch getransformeerd):

Aantal x laatste jaar deelgenomen aan serieuze vechtpartij op school
Aantal x laatste jaar deelgenomen aan serieuze vechtpartij buiten school
Aantal x laatste jaar iemand zo geslagen dat naar dokter moest
Aantal x laatste jaar fiets gepikt
Aantal x laatste jaar winkeldiefstal gepleegd
Aantal x laatste jaar iets onder de 50,= gestolen
Aantal x laatste jaar iets boven de 50,= gestolen
Aantal x laatste jaar opzettelijk schooleigendommen vernield
Aantal x laatste jaar iets op school gestolen
Aantal x laatste jaar iets opzettelijk op straat vernield
Aantal x laatste jaar in aanraking met de politie omdat je iets had gedaan

Cronbachs alpha = 0,78

3. Fysieke ontwikkelingsstaat

a. Items schaal ‘alcoholgebruik en roken’:

– rookfrequentie 
1 nog nooit gerookt; 
2 vroeger wel maar laatste maand niet; 
3 afgelopen maand tussen 1–7 sigaretten; 
4 afgelopen maand meer dan 7 sigaretten.

– alcoholfrequentie
1 nog nooit gedronken; 
2 vroeger wel maar laatste maand niet; 
3 afgelopen maand tussen 1-10 glazen; 
4 afgelopen maand meer dan 10 glazen.

– aangeschoten of dronken gevoeld afgelopen maand
1 heeft niet gedronken; 
2 is niet aangeschoten geweest; 
3 1x keer aangeschoten; 
4 minstens 2 x aangeschoten.

Cronbachs alpha = . 79
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b. Items schaal ‘drugsgebruik’

Gebruik kalmerende middelen:
1 afgelopen jaar nooit gebruikt;
2 soms gebruikt; 
3 regelmatig gebruikt en afgelopen maand 1-7 keer; 
4 regelmatig gebruikt en de afgelopen maand meer dan 7 keer

Gebruik softdrugs: 
1 afgelopen jaar nooit gebruikt;
2 soms gebruikt;
3 regelmatig gebruikt en afgelopen maand 1-10 keer;
4 regelmatig gebruikt en de afgelopen maand meer dan 10 keer

Gebruik xtc:
1 afgelopen jaar nooit gebruikt;
2 soms gebruikt; 
3 regelmatig gebruikt en afgelopen maand 1-7 keer; 
4 regelmatig gebruikt en de afgelopen maand meer dan 7 keer 

Gebruik bewustzijnsverruimende middelen:
1 afgelopen jaar nooit gebruikt;
2 soms gebruikt;
3 regelmatig gebruikt en afgelopen maand 1-10 keer;
4 regelmatig gebruikt en de afgelopen maand meer dan 10 keer

Gebruik harddrugs: 
1 afgelopen jaar nooit gebruikt;
2 soms gebruikt;
3 regelmatig gebruikt en afgelopen maand 1-10 keer;
4 regelmatig gebruikt en de afgelopen maand meer dan 10 keer

Cronbachs alpha = .87

4. Cognitieve ontwikkelingsstaat

a. Perceptie op cognitieve staat (losse items; geen schaal)

Vergeleken met je klasgenoten, hoe vind jij je schoolprestaties in het algemeen?
1. slecht; 2. matig; 3. voldoende; 4. goed.

Hoe zijn in het algemeen je cijfers voor… 
Nederlands 

1. voldoende/2. onvoldoende/3. heb ik niet
Engels 

1. voldoende/2. onvoldoende/3. heb ik niet
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Wiskunde
1. voldoende/2. onvoldoende/3. heb ik niet

Deze vragen zijn samengenomen tot een variabele bestaande uit de categorieën: 
1. geen enkele voldoende op deze vakken; 2. 1 voldoende/2 onvoldoendes; 
3. 2 voldoendes/1 onvoldoende; 4. alles voldoende.
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(eur 6,80)

85 Intramurale AWBZ-voorzieningen. Achtergronden bij gebruik en eigen bijdragen (2002). 

isbn 90-377-0102-7 (eur 6,80)

86 Memorandum quartaire sector 2002-2006 (2002). isbn 90-377-0103-5 (eur 10)

87 Naar een agenda voor de jeugd. Voorstellen voor een positief lokaal jeugdbeleid (2002).

isbn 90-377-0105-1 (eur 6,80)

88 Kenniscentra in Nederland. Een inventariserend onderzoek naar kenmerken en groei van het aantal 

kenniscentra (2002). isbn 90-377-0122-1 (eur 11)
89 Modellering van de care-sectoren in het Ramingsmodel Zorg (2003). isbn 90-377-0123-x

(eur 17,50
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Overige publicaties
On Worlds of Welfare. Institutions and their effects in eleven welfare states. isbn 90-377-0049-7 ($ 19.95/

eur 22). (Integrale vertaling van De maat van de verzorgingsstaat.) 

Report on the Elderly 2001. isbn 90-377-0082-9 (eur 34) (integrale vertaling van Rapportage ouderen 2001)

Essay Waarom blijven boeren? (2001). isbn 90-377-0084-5 (eur 4,50)

Doelmatigheid in de publieke sector in perspectief (2001). isbn 90-377-0081-0 (eur 7)

Particulier initiatief en publiek belang (2002). isbn 90-377-0086-1 (eur 19,90)

Uitgewerkt! (2002). isbn 90-377-0085-3 (eur 7)

De oplossing van de civil society (2002). isbn 90-377-0107-8 (eur 4,50)

Leeft Europa wel? Een verkenning van de Europese Unie in de publieke opinie en het onderwijs (2002). 

isbn 90-377-0117-5 (eur 6,80) 

De veeleisende samenleving. Psychische vermoeidheid in een veranderde sociaal-culturele context (2002). 

isbn 90-377-0119-1 (eur 6,80)

Armoedebericht 2002 (2002). isbn 90-377-0121-3 (eur 9,90)

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

(eur 7,50)
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