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VOORWOORD

Het onderzoek waarvan dit werkdocument verslag doet kent een lange voorgeschiedenis. Nadat het
Sociaal en Cultureel Planbureau de Rapportage jeugd 1994 uitgaf werd in overleg met het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - de opdrachtgever van de jeugdrapportages - besloten om de
volgende editie met name te richten op jeugd met problemen. Hoewel het ontwikkelingsproces van
kinderen vrijwel altijd enige horten en stoten kent, is er een categorie jeugdigen die tijdens dit proces
met meer dan de normale problemen te maken krijgt. Deze categorie kan vroeger of later met fysieke
en psychische klachten te kampen krijgen of gedragsproblemen gaan vertonen. Het was echter al snel
duidelijk dat er weinig gegevens beschikbaar zijn over deze jeugdigen en dat aanvullende
dataverzameling nodig zou zijn. Omdat het niet haalbaar leek om op korte termijn op landelijk
niveau gegevens te verzamelen, werd besloten tot het uitvoeren van een pilotstudy in de regio
Rotterdam. De resultaten daarvan zouden dan verwerkt worden in de jeugdrapportage, hetgeen
geschiedde. De Rapportage jeugd 1997 kon echter geen recht doen aan de veelheid van gegevens die
het onderzoek heeft opgeleverd. Dit werkdocument bevat een meer uitgebreid verslag van het
onderzoek, waaraan naast verschillende medewerkers van het Sociaal en Cultureel Planbureau ook
Cilia ten Den van het onderzoeks- en adviesbureau Intraval heeft bijgedragen.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een financiële bijdrage geleverd aan de
dataverzameling voor het onderzoek.

september 1999
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1 INLEIDING

1.1 Achtergrond van het onderzoek

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport rapporteert het Sociaal en
Cultureel Planbureau periodiek over de leefsituatie van de jeugd in Nederland. In 1994 verscheen de
Rapportage jeugd 1994. Hierin werd aan de hand van een aantal indicatoren een algemeen beeld
geschetst van de 0-25 jarigen in Nederland. Logischerwijze lag het accent daarbij op de circa 90%
van de jeugdigen met wie het over het algemeen goed gaat: deze jeugdigen zijn gezond, voelen zich
doorgaans gelukkig, hebben niet echt een hekel aan school en groeien op in redelijk harmonieuze
gezinnen. De relatief kleine groep jeugdigen met wie het niet goed gaat, bijvoorbeeld omdat zij
opgroeien onder bedreigende omstandigheden, psychische problemen hebben of in de criminaliteit
belanden, kwam in de eerste rapportage daardoor slechts in beperkte mate ter sprake. Het zijn echter
juist déze jeugdigen die, zowel in het dagelijks leven als vanuit het beleid, extra zorg en aandacht
nodig hebben wil men hun problematiek adequaat kunnen aanpakken. Daarom stond in de
Rapportage jeugd 1997 (Beker en Maas 1998) niet de grote groep niet-problematische jeugdigen
centraal, maar juist de kleine groep die wel problemen heeft en/of zelf moeilijkheden veroorzaakt.
Het rapport dat nu voorligt heeft een ander karakter. Het is niet een derde Rapportage jeugd, maar
een tussentijds rapport met het verslag van een door het SCP uitgevoerde pilotstudy onder jeugdigen
in de regio Rotterdam. Dit onderzoek is opgezet omdat bij het verzamelen van gegevens voor de
Rapportage jeugd 1994 al was gebleken dat de landelijk beschikbare data in een aantal opzichten
tekorten vertonen. Ten eerste ontbreekt het op diverse onderdelen aan recente informatie over de
leefsituatie van kinderen beneden 12 jaar. Ten tweede is betrekkelijk weinig bekend over leerlingen in
het speciaal onderwijs, omdat zij buiten het reguliere Scholierenonderzoek vallen. Ten derde is er -
mede als gevolg van de genoemde tekorten - geen mogelijkheid om voor verschillende groepen
jeugdigen systematisch na te gaan of er een samenhang bestaat tussen kenmerken van het kind, zoals
het gezin waarin het opgroeit, zijn schoolbeleving, zijn contacten met vriendjes en dergelijke, en het
al dan niet vóórkomen van verschillende vormen van psychische problemen en probleemgedrag van
het kind, of, meer algemeen geformuleerd, het psychisch welzijn van het kind. 
In het onderzoek waarvan dit rapport verslag doet is geprobeerd tot op zekere hoogte in deze tekorten
te voorzien. De studie zou meer informatie moeten bieden over jeugdigen waar weinig gegevens over
beschikbaar zijn (kinderen onder de 12 jaar en kinderen uit het speciaal onderwijs). Maar gezien de
functie van het onderzoek voor de Rapportage jeugd 1997 zou het accent moeten liggen op jeugdigen
met problemen. Besloten werd tot het uitvoeren van een onderzoek in een grootstedelijk gebied waar
de kans om jeugd met problemen in de steekproef te treffen relatief groot is. Dat onderzoek kreeg het
karakter van een pilotstudy krijgen waarin geprobeerd is een onderzoeksinstrument te ontwikkelen
dat ook in toekomstig onderzoek gebruikt zou kunnen worden om jeugd met problemen op te sporen.
Het gaat daarbij uitdrukkelijk om een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksinstrument, het heeft geen
diagnostische functie.
Bij het onderzoek, waarvan de dataverzameling mede mogelijk was dankzij een financiële bijdrage
van de Commissie Jeugdonderzoek (CJO), waren bijna 3.000 jeugdigen betrokken: ruim 800 kleuters
en hun ouders, circa 950 leerlingen uit groep 6 en 7 van het basisonderwijs, bijna 1000 scholieren uit
klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs en ruim 200 leerlingen van het (voortgezet) speciaal
onderwijs (dit betrof LOM en MLK). De kinderen hebben vragen beantwoord over allerlei aspecten
van hun leefsituatie en over eventuele zorgen of problemen die zij hebben. Door de samenstelling van
de onderzoekspopulatie is enigszins in twee eerstgenoemde tekorten voorzien. Dit rapport biedt dan
ook informatie over jeugdigen van verschillende leeftijdsgroepen en uit zowel het reguliere als het
speciale onderwijs. De verslaglegging in dit werkdocument is echter toegespitst op het derde
knelpunt: de samenhang tussen kenmerken van het kind en het psychisch welzijn c.q. het vóórkomen
van probleemgedrag.
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1.2 Probleemstelling

De probleemstelling die in dit rapport centraal staat luidt als volgt:
"In hoeverre zijn kenmerken van het kind, het gezin waarin het opgroeit en de wijdere
omgeving waarin het verkeert, van invloed op het psychisch welzijn van het kind?"

Deze centrale probleemstelling valt onder te verdelen in enkele deelvragen. Zo is het niet alleen
interessant om te bezien in hoeverre de veronderstelde samenhang tussen kenmerken in (de omgeving
van) het kind (zogenoemde risicofactoren) en het psychisch welzijn van het kind (psychische
problemen, probleemgedrag) inderdaad empirisch kan worden aangetoond, maar ook of deze
samenhang voor alle groepen jeugdigen in gelijke mate geldt. In het verlengde daarvan ligt de vraag
welke groepen er wat betreft de kenmerken en het psychisch welzijn het slechtst voor staan. Een
volgende vraag is of er kenmerken zijn aan te tonen die juist een gunstig effect hebben op het
psychisch welzijn van het kind, in het bijzonder doordat ze de effecten van negatieve kenmerken
neutraliseren (zogenoemde protectieve factoren)? Daarnaast kent het onderzoek twee secundaire
vragen. Geven de resultaten met betrekking tot het psychisch welzijn van de jeugdigen aanleiding tot
de veronderstelling dat er bij een aantal van hen sprake is van een (niet gehonoreerde) hulpvraag?
En: bieden de onderzoeksresultaten aangrijpingspunten voor beleid en voor eventueel verder onder-
zoek?
Voor alle duidelijkheid zij nog eens gesteld dat de resultaten van het onderzoek gezien de
steekproefsamenstelling niet algemeen generaliseerbaar zijn. Het doel van het onderzoek is voor
verschillende groepen jeugdigen na te gaan op welke wijze diverse kenmerken gerelateerd zijn aan
het welzijn van het kind. In de steekproef is daarvoor doelbewust een overrepresentatie van bepaalde
groepen gecreëerd. Ook behoort het niet tot de opzet van de studie om volgtijdelijke verbanden vast te
stellen. Zo zijn in de diverse vragenlijsten geen retrospectieve vragen gesteld.
Over enkele eerste uitkomsten van het onderzoek werd overigens al in de Rapportage jeugd 1997
(SCP 1998) gerapporteerd. Deze Rapportage kon echter -gegeven de beperkt beschikbare ruimte-
geen recht doen aan de veelheid aan gegevens die het onderzoek heeft opgeleverd. Daarom is tot deze
afzonderlijke publicatie besloten. 

1.3 Opbouw van het rapport

De opzet van het rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 start met de beschrijving van het theoretisch kader
van het onderzoek. Daarbij gaat de aandacht allereerst uit naar de twee theoretische modellen, het
ecologisch en het meervoudig risicomodel, die de grondslag vormen voor de centrale probleemstelling
van het onderzoek en die als leidraad fungeren bij de verdere analyses. Vervolgens wordt nader
ingegaan op hetgeen uit eerder onderzoek bekend is over de werking van risico- en protectieve
factoren in relatie tot (aspecten van) het psychisch welzijn van het kind. Ook de onderzoeksvragen
worden hier gepresenteerd. Hoofdstuk 3 bevat een bespreking van de onderzoeksopzet en het verslag
van het veldwerk. In dit hoofdstuk zijn ook de kenmerken van de steekproef opgenomen.
In de resterende hoofdstukken wordt gepoogd de bovengenoemde onderzoeksvragen te beantwoorden.
Hoofdstuk 4 biedt een eerste overzicht van de resultaten over de risico- en protectieve factoren zoals
die in dit onderzoek zijn ingevuld, en presenteert gegevens die een indicatie bieden voor
achtereenvolgens risicovolle dan wel beschermende omstandigheden en het psychisch welzijn van het
kind. In hoofdstuk 5 staat de samenhang tussen de verschillende variabelen centraal. Welke
verbanden zijn er tussen achtergrondfactoren, risico/protectieve factoren en het psychisch welzijn van
het kind. Het rapport eindigt met een slotbeschouwing (hoofdstuk 6) waarin alle onderzoeksvragen in
het kort nogmaals de revue passeren en waarin wordt gereflecteerd op de gehanteerde
onderzoeksmethode en -instrumenten en de waarde en implicaties van het onderzoek.
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2 THEORETISCH KADER

2.1 Inleiding

In de wetenschappelijke literatuur over de psycho-sociale ontwikkeling van kinderen is van oudsher
belangstelling voor risicofactoren. Dat wil zeggen, voor factoren die een bedreiging vormen voor de
ontwikkeling van het kind. De aandacht voor protectieve factoren is daarentegen betrekkelijk recent.
Pas toen kinderen werden ontdekt die het ondanks allerlei risico's 'goed deden', ontstond onderzoek
naar de kenmerken die de veerkracht van deze kinderen konden verklaren.
In dit hoofdstuk zal in kort bestek uiteen worden gezet wat vanuit onderzoek bekend is over de
werking van risico- en protectieve factoren in relatie tot het psychisch welzijn van het kind (2.3).
Deze bespreking mondt uit in de presentatie van het conceptueel model waarop het verdere onderzoek
is gebaseerd (2.4). Allereerst wordt echter aandacht besteed aan een tweetal theoretische modellen die
in het onderzoek ten grondslag liggen aan de ordening van de risico- en protectieve factoren en die de
basis vormen voor de centrale vraagstelling (2.2).

2.2 Het ecologisch en het meervoudig risicomodel

De twee theoretische modellen die in het onderzoek als leidraad hebben gefungeerd, zijn het
ecologisch en het meervoudig risicomodel. 

Het ecologisch model
In het ecologisch model staat niet het individu centraal, maar wordt de nadruk gelegd op de
interacties tussen individu (in dit geval het kind) en zijn omgeving. Kind en omgeving worden
daarbij gezien als een samenhangend geheel. Zij vormen tezamen één systeem. Visueel voorgesteld is
de leefsituatie van het kind een kringmodel met het kind als middelpunt en de verschillende
omgevingen in concentrische cirkels er omheen. Dit zijn de zogenoemde ecologische zones. Volgens
de ecologische benadering maakt het kind in de loop van zijn ontwikkeling met steeds meer
omgevingen kennis. Dicht bij het ecologisch centrum ligt het gezin. In de eerste levensjaren is dit
voor het kind verreweg de belangrijkste omgeving. Naarmate het kind ouder wordt, komt het in de
verder verwijderde ecologische zones waarin bijvoorbeeld de school, clubs en verenigingen zijn
gesitueerd. Het ecologisch model is transactioneel van aard, waarmee wordt bedoeld dat het model
rekening houdt met veranderingen in het kind en in zijn omgeving en in de wisselwerkingen
hiertussen die gedurende de ontwikkeling plaatsvinden. Er is sprake van een wederzijdse
beïnvloeding tussen het kind en de personen in zijn omgeving.
Idealiter is het systeem, dat kind en omgeving tezamen vormen, in evenwicht. Dat wil zeggen dat er
geen discrepantie is tussen de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind enerzijds en de eisen en
verwachtingen van de omgeving anderzijds. Indien het evenwicht is verstoord, dienen interventies ten
doel te hebben het systeem opnieuw te laten functioneren. De interventies kunnen betrekking hebben
op alle onderdelen van het systeem, dus zowel op het kind als op aspecten van de omgeving. 
Een belangrijk element van de ecologische benadering is de opvatting dat veranderingen niet alleen
door professionele hulpverleners te bewerkstelligen zijn. Zeker zo belangrijk zijn mensen in de
directe omgeving van het kind, zoals familieleden, buren, vrienden of leerkrachten. Aan hen wordt
een positieve invloed op het kind toegeschreven (Van der Ploeg en Scholte 1990). Hierbij wordt
voorbijgegaan aan het gegeven, dat deze personen ook een negatieve invloed zouden kunnen
uitoefenen. Het ecologisch model besteedt geen aandacht aan de kwaliteit van de omgeving. Niet
nader wordt ingegaan op de vraag in hoeverre in de omgeving van het kind risico- dan wel
protectieve factoren zijn aan te wijzen, die een bedreiging, respectievelijk een bescherming vormen
voor de ontwikkeling van het kind. Het tweede model dat in dit rapport als leidraad fungeert, besteedt
wel nadrukkelijk aandacht aan de kwaliteit van de omgeving.
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Het meervoudig risicomodel
De uitwerking van de theorie rond het meervoudig risicomodel is in Nederland onder anderen door
Veerman (1988) en Vuyk (1987) ter hand genomen. Zij hebben zich toegelegd op het opsporen van
factoren die bedreigend dan wel beschermend zijn voor, wat zij noemen, het functioneren en het
welzijn van het kind. Zij hanteren het ecologisch model als ordeningsprincipe voor de verschillende
factoren waarbij, volgens hen, de gezinsgerelateerde factoren een centrale plaats innemen binnen het
totaal van de omgevingsfactoren. Voor jongere kinderen geldt dit in nog sterkere mate dan voor
oudere, omdat voor de jongsten ook de invloed van de wijdere omgeving vrijwel uitsluitend via het
gezin loopt. In het meervoudig risicomodel zijn naast de omgevingsfactoren ook de kindgebonden
factoren van belang als potentiële risico- of protectieve factoren (Peeters 1995).
In hoeverre de aanwezigheid van een risicofactor leidt tot problemen voor het kind, is niet zonder
meer aan te geven. Uiteraard speelt de zwaarte van de risicofactor een rol, evenals de mate waarin
protectieve factoren aanwezig zijn, maar in zijn algemeenheid geldt dat één risicofactor nog niet
direct tot problemen aanleiding geeft. Het psychisch welzijn en het functioneren van het kind komen
meer onder druk te staan naarmate het wordt geconfronteerd met meer risicofactoren. Dit is het
zogenoemde cumulatief effect. Het bewijs voor deze cumulatieve werking is overtuigend geleverd
door Rutter (1978). Hij identificeerde zes risicofactoren met betrekking tot het gezin, te weten: lage
sociaal-economische status (SES) van de vader, crimineel gedrag van de vader, depressieve
stoornissen van de moeder, grote gezinnen, tijdelijke uithuisplaatsingen van het kind en
huwelijksproblemen. Het bleek dat kinderen uit gezinnen waar één van deze factoren aanwezig was
niet meer risico liepen een psychiatrische stoornis te ontwikkelen dan kinderen uit gezinnen waar
geen bedreigende factoren waren. Bij twee bedreigende factoren verdrievoudigde het risico echter en
bij vier of meer factoren vertienvoudigde het risico zelfs. De verschillende factoren bleken elkaar
wederzijds te versterken, waardoor er geen sprake was van een langzame geleidelijke stijging, maar
van een sprongsgewijze, waarbij het effect van elke toegevoegde factor groter is dan dat van de
voorgaande.
Het meest opmerkelijke van het onderzoek van Rutter is echter dat zelfs onder de meest extreme
omstandigheden bijna vier op de vijf kinderen geen psychiatrische stoornis vertoonden. Met andere
woorden, hier moeten andere -beschermende- factoren werkzaam zijn die een tegenwicht bieden voor
de risicofactoren. In de volgende paragraaf zal hier nader op worden ingegaan.

2.3 Risicofactoren, protectieve factoren en het psychisch welzijn van het kind

De omschrijving van risico- en protectieve factoren is ingebed in de traditie van het epidemiologisch
onderzoek. Dit is het onderzoek naar het vóórkomen van stoornissen in een bevolkingsgroep en het
opsporen van factoren die de frequentie van deze stoornissen beïnvloeden. Factoren geassocieerd met
een groter-dan-gemiddelde kans op het ontstaan van een stoornis worden bedreigend genoemd (ook
wel: risicofactor) en factoren die de kans op het krijgen van een stoornis verkleinen, krijgen het
predikaat ‘beschermend’ (ook wel: protectieve factor) (Veerman 1988). Deze omschrijving van de
begrippen risico- en protectieve factoren laat nog open om wat voor stoornissen het gaat. Met andere
woorden: voor wat zijn risicofactoren bedreigend of waarvoor bieden protectieve factoren bescher-
ming? In onderzoekstermen luidt de vraag: wat is de afhankelijke variabele? 

Psychisch welzijn
Het begrippenpaar risico-protectie blijkt, samen met verwante begrippen als (on)kwetsbaarheid en
stressresistentie, op verschillende gebieden te worden gebruikt. Zo is onder meer onderzoek gedaan
naar kinderen met een verhoogd risico voor stoornissen rond de geboorte, is studie gemaakt van het
risico van blootstelling aan stoffen als kwik en alcohol, is er vanuit de ontwikkelingspsychologie
aandacht voor kinderen met gedragsstoornissen en wordt in de ontwikkelingspsychopathologie
gezocht naar factoren die een gunstige invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen ondanks de
aanwezigheid van stress. 
Op deze twee laatstgenoemde, en voor dit onderzoek relevante, gebieden hebben Ten Brink en
Veerman (1998) onderzoek gedaan naar, wat zij noemen, de risico-uitkomsten. Op basis van een
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literatuurscan werden de risico-uitkomsten uit 286 publicaties nader geanalyseerd. Van de 90
gevonden uitkomsten vielen er 20 onder leer- en cognitieve problemen en 70 onder de categorie
probleemgedrag. In de ontwikkelingspsycho(patho)logie is met andere woorden vooral onderzoek
verricht naar de invloed van risico/protectieve factoren op emotionele en gedragsproblemen. Dit
probleemgedrag kon als volgt verder worden onderverdeeld: 7% betrof geïnternaliseerd
probleemgedrag (emotionele stoornissen, depressie, angststoornissen en dergelijke), bij 23% ging het
om geëxternaliseerd probleemgedrag (onder meer delinquentie, gedragsproblemen, aandachtste-
kortstoornissen, antisociale problemen), 7% betrof ontwikkelingsgebonden problemen, ook wel
pervasieve ontwikkelingsproblemen genoemd (autisme, psychotische stoornissen, schizofrenie en
dergelijke) en 41% viel ten slotte onder de noemer 'algemeen probleemgedrag', zijnde een vergaarbak
voor uiteenlopende problemen als psychische stoornissen, klinische stoornissen en geestelijke
gezondheid.
In het onderzoek onder jeugdigen in de regio Rotterdam is de invloed van bedreigende en
beschermende factoren onderzocht op het 'psychisch welzijn van het kind', hetgeen een
overkoepelende term is voor onder meer de algemene stemming van het kind (zoals blij, verdrietig en
piekeren) en allerlei in- en extern gerichte gedragsproblemen (zoals gebrek aan zelfvertrouwen, laag
zelfbeeld, psychosomatische klachten, pesten, spijbelen en criminele activiteiten). In vergelijking tot
de bovengenoemde indeling van Ten Brink en Veerman zijn in dit onderzoek de ontwikkelingsge-
bonden problemen buiten beschouwing gelaten. Het begrip psychisch welzijn en de bijbehorende
indicatoren worden in de hoofdstukken 4 en 5 nader uitgewerkt.

Risicofactoren
Nu een antwoord is gegeven op de vraag: 'Risico op wat?', is de volgende voor de hand liggende
vraag: 'Welke factoren zijn van invloed op het psychisch welzijn en de ontwikkeling van de
verschillende vormen van probleemgedrag?' Uit de literatuur komt een groot aantal mogelijke
factoren naar voren. Ze kunnen worden ingedeeld in de verschillende ecologische zones: het kind, het
gezin en de wijdere omgeving. Voorbeelden van risicofactoren die op het kind betrekking hebben,
zijn: vroeggeboorte, lage intelligentie, een zwakke gezondheid en een moeilijk temperament. Naar
risicofactoren in de gezinsomgeving is veel onderzoek gedaan. Veerman (1988) komt na bestudering
van een aantal overzichtspublicaties over risicofactoren, tot een veertigtal bedreigende factoren in de
gezinsomgeving. Deze veertig zijn onder te brengen in de volgende categorieën:
- bedreigende factoren in de gezinsomstandigheden, zoals slechte huisvesting, armoede en

veelvuldige verhuizingen;
- bedreigende factoren in de gezinssituatie, zoals echtscheiding, instabiliteit in gezinssamenstelling

en deviante gezinsleden;
- bedreigende factoren in de opvoeder-kind interactie, zoals afwijzing, mishandeling, overmatige

kritiek en overprotectie;
- bedreigende factoren in de overige gezinsinteracties, waaronder ruzies en conflicten tussen

gezinsleden, gebrek aan regels en huwelijksconflicten.
Risicofactoren die in de wijdere omgeving zijn gelegen, kunnen betrekking hebben op school of op de
vriendenkring. Voorbeelden zijn: hekel aan school, blijven zitten, slachtofferschap van pesterijen en
deviante vrienden.
Voor een recent overzicht van risicofactoren in de literatuur kan opnieuw te rade worden gegaan bij
Ten Brink en Veerman (1998). Uit hun onderzoek komt een veelheid aan risicofactoren naar voren.
Tabel 2.1 geeft een indruk van de risicofactoren ingedeeld naar de verschillende vormen van
probleemgedrag die Ten Brink en Veerman onderscheiden. Omdat de ontwikkelingsproblemen buiten
het bestek van het onderhavige onderzoek vallen, zijn de aan deze problematiek gerelateerde
risicofactoren hier verder buiten beschouwing gelaten. Het overzicht biedt overigens geen uitputtend
beeld van alle in de literatuur genoemde risicofactoren, hiervoor zij verwezen naar andere bronnen
(onder meer Groenendaal et al. 1987; Goudema et al. 1988; Peeters 1995; Van der Ploeg en Scholte
1990; Woldringh en Peeters 1995). Voor de met een asterisk aangegeven factoren is in het onderzoek
waarvan dit rapport verslag doet eveneens een indicator opgenomen.
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Tabel 2.1 Risicofactoren voor de ontwikkeling van probleemgedrag in de literatuur
probleemgedrag geïnternaliseerd geëxternaliseerd
algemeen probleemgedrag probleemgedrag

factoren in het kind
- perinatale problemen x x
- school- en leerproblemen * x
- etniciteit * x
- lagere intelligentie x x
- moeilijk temperament x x
- kleine neurologische en/of lichamelijke afwijkingen x
- (chronische) ziekte * x
- een geadopteerd kind zijn x
- communicatiestoornissen * x
- competentiebeleving * x x
- vroege scheidingsangst x
- aanpassingsvermogen x
- mindere relatie met vrienden * x
- verminderd vermogen tot zelfherkenning op lage leeftijd x
- negatieve stemming * x
- negatieve verwachtingen van sociale situatie x
- delinquente vrienden * x
- geslacht * x
- impulsiviteit x
- sensatie zoeken x
- stadium moreel redeneren x
- gedrag in klas op jonge leeftijd x

opvoeder-kindinteracties
- een ongewenst kind zijn x
- communicatie ouder - kind * x x x
- instabiel ouderschap * x
- prestatiedruk, overmatige kritiek x x
- verwaarlozing * x
- ruzies ouder - kind * x
- geweld in gezin * x

overige gezinsinteracties
- niet-harmonisch gezinsfunctioneren * x x x
- ruzie tussen ouders * x x
- huwelijksconflicten x
- ruzies tussen gezinsleden * x
- stabiliteit gezin * x
- gezinscohesie x
- opvoedingsstijl x

gezinssituaties
- psychopathologie ouders (depressie, schizofrenie e.d.) x x x
- alcoholisme ouders / gezinsleden x x
- chronische ziekte ouders / broertje / zusje x
- echtscheiding * x x
- eenoudergezin * x x
- aantal stressvolle gebeurtenissen * x x
- overlijden ouder * x x
- jonge ouders, tienermoeder x
- delinquentie gezinslid * x
- gezinsproblemen x
- wijzigingen in de gezinssamenstelling * x
- grootte van het gezin * x x
- zelfconcept moeder x
Vervolg tabel 2.1



13

probleemgedrag geïnternaliseerd geëxternaliseerd
algemeen probleemgedrag probleemgedrag

- lage opleiding ouders * x
- aandachtstekort ouders x

gezinsomstandigheden
- lage SES, armoede, slechte huisvesting * x x
- dakloosheid kind / gezin x x x
- ontbrekende sociale ondersteuning gezin x x x
- ziekenhuisopnames en andere uithuisplaatsingen kind * x
- veelvuldige verhuizingen x
- werkende moeder * x
- ruigheid buurt x
- wisselingen in primaire verzorger x

factoren wijdere omgeving
- meemaken van natuurramp x
- meemaken van oorlog x
Bron: Ten Brink en Veerman (1998) SCP-bewerking  

Protectieve factoren
Protectieve factoren zijn persoonskenmerken, kenmerken uit de gezinsomgeving en kenmerken van
de omgeving daarbuiten (school, familie, vrienden, buurt) die de uitwerking van negatieve invloeden,
van welke aard dan ook, op de ontwikkeling van het kind verminderen of hiervoor compenseren
(Woldringh en Peeters, 1995). Van nagenoeg alle in het bovenstaande overzicht genoemde factoren
bestaat een positieve variant die een gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van het kind en die
bescherming biedt tegen eventuele risico's. Conceptueel kunnen protectieve factoren vrijwel alle
worden afgeleid van reeds bekende risicofactoren. Het zijn als het ware twee zijden van dezelfde
medaille. Veelvuldige ruzies in het gezin bijvoorbeeld, vormen een bedreiging voor de ontwikkeling
van het kind. Een harmonieus gezin kan daarentegen het kind bescherming bieden tegen mogelijke
andere bronnen van risico. 
Dat de meeste variabelen zowel een risico- als een protectief effect kunnen hebben, werd onder andere
aangetoond door Stouthamer et al. (1993). Zij onderzochten drie groepen van 500 jongens in de
leeftijd van respectievelijk 7, 11 en 14 jaar. Het betrof leerlingen van openbare scholen in Pittsburgh.
Onderzocht werd in hoeverre 35 onafhankelijke variabelen een protectief, een neutraal of een negatief
(lees risico-)effect hebben op de afhankelijke variabele 'delinquent gedrag'. De onafhankelijke
variabelen waren bijvoorbeeld drugsgebruik, sociale klasse, relatie met de ouders, gedrag van
klasgenoten enzovoorts. Slechts enkele variabelen bleken uitsluitend een risico-effect te hebben. Dit
gold bijvoorbeeld voor ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). De aanwezigheid van
ADHD verhoogt de kans op later delinquent gedrag, maar de afwezigheid ervan betekent niet dat het
kind een predispositie heeft om níet delinquent te worden. Géén van de variabelen bleek uitsluitend
een protectief effect te hebben.
Ook protectieve factoren kunnen worden ingedeeld naar de verschillende ecologische zones. Als
voorbeelden van factoren met betrekking tot het kind kunnen worden genoemd: een goede gezondheid
en een makkelijk temperament. Voorbeelden met betrekking tot het gezin zijn: het sociaal
geïntegreerd zijn van het gezin, beschikbaarheid van sociale steun (gezinsomgeving), positieve
gezinssfeer (gezinsrelaties), goede relatie van het kind met tenminste één van de ouders en ouders die
opvoeden tot 'copen' (ouder(s)-kind relatie). Als protectieve factoren met betrekking tot de wijdere
omgeving kunnen worden genoemd: een goede relatie van het kind met leeftijdgenoten en een
speciale vriend of vriendin (Woldringh en Peeters 1995).

Werking protectieve factoren
Over de werking van protectieve factoren is nog niet zo veel bekend. Punt van discussie is
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bijvoorbeeld of protectieve factoren sowieso een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van
kinderen of dat zij uitsluitend werkzaam zijn in aanwezigheid van risico. Veerman (1988) is deze
laatste mening toegedaan. In zijn visie is het belangrijk niet alleen te spreken van een protectieve
factor, maar eveneens aan te geven tegen welk risico de factor bescherming biedt. Enkele in de
literatuur genoemde protectieve effecten zijn: een makkelijk temperament van het kind beschermt
tegen een slechte ouder-kind relatie en tegen zorgen in het gezin; een goede ouder-kind relatie
beschermt tegen huwelijksproblemen en tegen (de negatieve omstandigheden) van echtscheiding; een
goede huwelijksrelatie beschermt tegen een lage SES. Veerman bestudeerde vooral gezinsfactoren en
komt tot de conclusie dat er sprake is van specifieke beschermende effecten binnen de gezins-
omgeving: goede relaties tussen ouder en kind en tussen de overige gezinsleden beschermen tegen
ongunstige situaties of omstandigheden van het gezin, maar omgekeerd bieden gunstige omstandig-
heden geen bescherming tegen minder goede relaties in het gezin. 
Terwijl Veerman uitgaat van een compenserende werking van protectieve factoren in aanwezigheid
van risico, zijn andere onderzoekers zoals Peeters en Woldringh (1995) van mening dat aan protectie-
ve factoren een algemeen beschermende invloed op de ontwikkeling van kinderen kan worden
toegeschreven. Beschermende factoren modificeren daarnaast echter ook het effect van risicofactoren.
In hun eigen onderzoeken naar de relatie tussen risico- en protectieve factoren en het functioneren
van het kind kon de verwachte compenserende werking van protectieve factoren -op één uitzondering
na- niet worden aangetoond (Peeters 1995; Woldringh en Peeters 1995). De uitzondering betreft een
goede sociale integratie van het gezin: deze beschermt tegen risicofactoren in de ouder-kind relatie en
tegen risico's in de gezinsrelaties. De onderzoekers geven zelf aan dat het uitblijven van de verwachte
resultaten wellicht mede te wijten is aan de samenstelling van de steekproef. Het betrof een
betrekkelijk kleine (500 kinderen) willekeurige steekproef uit de totale bevolking van Nederlandse 0-
12 jarigen. In de onderzoekspopulatie waren daardoor weinig risico-kinderen opgenomen, waardoor
het onderzoek naar de effecten van risicofactoren en de mogelijk compenserende werking van
protectieve factoren slechts beperkt kon zijn.

2.4 Onderzoeksmodel

Het onderhavige onderzoek in de regio Rotterdam is zodanig opgezet dat het de bovengenoemde
tekorten met betrekking tot de steekproef niet kent. Op basis van een omvangrijke steekproef met
daarin een groot aandeel jeugdigen die in risicosituaties verkeren wordt in dit onderzoek opnieuw
onderzocht wat de invloed is van diverse risicofactoren en een aantal achtergrondkenmerken op het
psychisch welzijn van het kind, en wordt nagegaan welke rol protectieve factoren spelen. De
onderzoeksvragen luiden als volgt:
1 Wat is de relatie tussen enkele achtergrondgegevens van het kind enerzijds en de mate van

risico/protectie en het psychisch welzijn anderzijds?
2 Kan de veronderstelde negatieve relatie tussen risicofactoren in (de omgeving van) het kind en

het psychisch welzijn van het kind empirisch worden aangetoond?
3 Gelden eventueel gevonden samenhangen voor alle onderzochte doelgroepen in dezelfde mate of

doen zich verschillen voor?
4 Welke groepen scholieren bevinden zich in een (extreem) slechte positie, dat wil zeggen: hebben

een hoog risico en/of een laag welzijn?
5 Kan de werking van protectieve factoren worden aangetoond? Zo ja, hoe is de werking van deze

factoren in relatie tot risicofactoren en het psychisch welzijn van het kind? Geldt deze relatie voor
alle onderscheiden groepen in dezelfde mate of doen zich belangrijke verschillen voor? 

Een lastige kwestie is nu hoe om te gaan met het gegeven dat van vrijwel alle factoren die als
risicovol worden bestempeld, de tegenpool als protectief kan worden benoemd. Voor dit probleem zijn
verschillende oplossingen denkbaar. Zo kan er op theoretische of praktische gronden van te voren een
keuze worden gemaakt welke variabelen of factoren als risico- of protectieve variabelen/factoren
worden opgenomen. Ook kan op empirische gronden worden vastgesteld of een factor als risicofactor
of protectieve factor fungeert.
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In dit onderzoek is gekozen voor een oplossing waarin zowel het risicokarakter als het protectieve
karakter van een variabele wordt bestudeerd. In eerste instantie wordt nagegaan in hoeverre sprake is
van het vóórkomen van risico- en protectieve factoren bij verschillende categorieën jeugdigen.
Daarbij worden de in het onderzoek betrokken variabelen eerst afzonderlijk bestudeerd (zie hoofdstuk
4). Vervolgens zijn op basis van de verschillende variabelen drie maten geconstrueerd om de
samenhang tussen risicofactoren, protectieve factoren en het welzijn van jeugdigen te analyseren (zie
hoofdstuk 5). Iedere respondent krijgt daardoor een score op de drie maten, waarbij soms sprake zal
zijn van een hoog risico - dus een grote kans op het voorkomen van problemen - en soms van een laag
risico. In dat laatste geval zou een protectieve werking kunnen optreden (zie voor de meer
gedetailleerde toelichting op de gehanteerde werkwijze hoofdstuk 5).
Het is eveneens mogelijk dat een variabele zowel tot de risico/protectieve factoren valt te rekenen als
opgevat kan worden als een uitdrukking van het welzijn van het kind. Dit is bijvoorbeeld het geval
met de (psychosomatische) gezondheidsklachten. In de literatuur worden gezondheidsklachten soms
gerekend tot kindgebonden risicofactoren en soms tot het welzijn van het kind. Een ander voorbeeld
is het zelfoordeel van het kind. In dit onderzoek is echter op voorhand een keuze gemaakt waartoe de
variabelen gerekend worden, tot risico- en protectieve factor of tot indicator voor het welzijn van het
kind, omdat een variabele niet tegelijkertijd als onafhankelijke- en als afhankelijke variabele in de
analyse kan worden opgenomen. Zo zijn in dit onderzoek bijvoorbeeld gezondheidsklachten als
risicofactor opgevat, terwijl een positief zelfoordeel wordt beschouwd als een indicator voor een goed
functioneren van het kind.
Voordat in de hoofdstukken 4 en 5 antwoord wordt gegeven op de verschillende onderzoeksvragen,
zal in het komende hoofdstuk allereerst worden ingegaan op de opzet en uitvoering van het
onderzoek.
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3 ONDERZOEKSOPZET EN VERSLAG VAN HET VELDWERK

3.1 Inleiding

Bij het onderzoek in de regio Rotterdam waren bijna 3000 jeugdigen betrokken. Het gaat om
jeugdigen van verschillende leeftijdscategorieën en van verschillende schooltypen. De kinderen
hebben vragen beantwoord over diverse aspecten van hun leefsituatie en over eventuele zorgen of
problemen die ze hebben. Naast de vragenlijsten voor de kinderen zijn ook andere meetinstrumenten
gebruikt. Paragraaf 3.2 biedt een overzicht van de verschillende instrumenten die ten behoeve van het
onderzoek zijn ontwikkeld. In 3.3 wordt vervolgens de samenstelling van de steekproef besproken.
Het veldonderzoek is in opdracht van SCP uitgevoerd door het Centrum voor Onderzoek en Statistiek
(COS) en de GGD Rotterdam en heeft plaatsgevonden in het schooljaar 1995/1996.

3.2 Meetinstrumenten

In het onderzoek in de regio Rotterdam zijn verschillende instrumenten gebruikt: vragenlijsten,
checklisten en administratielijsten.

Vragenlijsten
Ten behoeve van het onderzoek zijn voor de verschillende categorieën jeugdigen aparte vragenlijsten
ontwikkeld. De vragenlijst voor de leerlingen van het basisonderwijs gold daarbij als basislijst. De
andere lijsten zijn daarvan afgeleid en aangepast aan het niveau en de leefwereld van de leerlingen.
Concreet betekent dit een uitbreiding van het aantal vragen in het voortgezet onderwijs over
bijvoorbeeld rookgedrag en het gebruik van alcohol, en een verkorting/vereenvoudiging van de lijsten
in het speciaal onderwijs.
Bij het ontwerpen van de vragenlijsten zijn andere reeds bestaande vragenlijsten geraadpleegd. Zo is
onder andere gebruik gemaakt van de vragenlijsten van het Nationaal Scholieren Onderzoek en van
het Leefsituatie-onderzoek 0-12 jarigen (ITS 1991). Voorts zijn items overgenomen uit de Korte
Depressie Vragenlijst voor Kinderen (KDVK: De Wit 1987). Daarnaast zijn over vele onderwerpen
nieuwe vragen geformuleerd. De conceptvragenlijsten zijn besproken met een aantal deskundigen en
vervolgens in de praktijk getoetst. Hierbij werd duidelijk dat een aantal retrospectieve vragen, met
name voor de jongere kinderen en voor de leerlingen in het speciaal onderwijs, te moeilijk waren.
Tevens bleek dat de lijst voor het speciaal onderwijs verder moest worden ingekort en vereenvoudigd.
Op basis van deze praktijkervaringen zijn de verschillende lijsten aangepast. De vragenlijst voor de
leerlingen van het basisonderwijs is als bijlage 1 in het rapport opgenomen.
Met uitzondering van de kleuters zijn de jeugdigen allen via de school benaderd. De leerlingen
hebben de vragenlijsten in de klas ingevuld. Bij het speciaal onderwijs is vanuit het COS extra
begeleiding ingezet om vragen en problemen van de leerlingen met betrekking tot de vragenlijst te
helpen oplossen. Alle leerlingen die aan het onderzoek hebben meegewerkt, deden dit met
toestemming van hun ouders. 
Ten aanzien van de kleuters is een andere strategie gevolgd. Omdat het voor deze jonge kinderen
noodzakelijk was ook de ouders bij het onderzoek te betrekken, is de GGD als ingang gekozen. Alle
kleuters worden door deze Dienst rond hun vijfde verjaardag opgeroepen voor het periodiek
geneeskundig onderzoek (pgo) door de schoolarts. Hierbij is doorgaans één van de ouders of
verzorgers aanwezig. Aansluitend op het pgo zijn de kinderen en de ouders geïnterviewd aan de hand
van gestructureerde vragenlijsten. Bij de kleuters ging het om enkele vragen, bij de ouders om een
variant van de basislijst. De ouders was ruim van te voren schriftelijk om medewerking aan het SCP-
onderzoek verzocht.



18

Checklisten
In aanvulling op de vragenlijsten zijn, in samenwerking met de GGD, zogenoemde checklisten
ontwikkeld. De leerkrachten/mentoren is gevraagd deze lijst voor elke leerling afzonderlijk in te
vullen. De checklist bevat drie clusters van vragen die betrekking hebben op de thuissituatie van het
kind (bijvoorbeeld de harmonie in het gezin, het pedagogisch vermogen van de ouders en de
stabiliteit van het gezin), kenmerken en gedrag van het kind (zoals faalangst, concentratieproblemen
en de algehele ontwikkeling) en het kind in relatie tot leeftijdgenoten (waaronder: slachtoffer van
pesterijen, ruzie zoeken en vechten). Vraag daarbij is steeds of de genoemde aspecten reden tot zorg
geven. Voor de kleuters zijn de checklisten door de schoolarts ingevuld. De checklist bestemd voor de
leerkrachten is bij wijze van voorbeeld als bijlage 2 in dit rapport opgenomen.

Schooladministraties
Naast de vragenlijsten en de checklisten zijn de schooladministraties als informatiebron gebruikt.
Omdat uit andere onderzoeken steeds weer blijkt, dat het voor kinderen erg moeilijk is vragen te
beantwoorden over zaken als opleiding en beroep van de ouders, is de administratie van scholen
geraadpleegd voor dit soort gegevens. Ook dit onderdeel van het onderzoek geschiedde met
medeweten en toestemming van de ouders.

3.3 Steekproef, respons en representativiteit

Gezien de doelstellingen van de pilotstudy is bij de steekproeftrekking niet gestreefd naar een
landelijk representatieve steekproef. Dit betekent dat de resultaten niet landelijk generaliseerbaar zijn.
Om de trefkans op jeugdigen met problemen te vergroten zijn de Rotterdamse scholen die zijn
benaderd voornamelijk gelegen in wijken met een hoge achterstandsscore. Vervolgens zijn nog
andere selectiecriteria gehanteerd bij de benadering van scholen: spreiding over de
(levensbeschouwelijke) richtingen, spreiding over de wijken, grootte van de school en percentage
allochtonen. Daarnaast is een beperkt aantal scholen buiten Rotterdam bij het onderzoek betrokken.
Buiten Rotterdam zijn scholen benaderd in Hoek van Holland, Barendrecht, Capelle aan de IJssel,
Krimpen aan de IJssel en Ridderkerk.
Het onderzoek kende een moeizame start omdat de bereidwilligheid van de scholen om mee te werken
aan het onderzoek tegenviel. Het meest geuite argument om niet mee te willen werken was dat de
scholen bedolven werden onder allerlei onderzoeken. Het gevolg is dat er een zekere ongewenste
selectiviteit in de deelnemende scholen ontstond. Zo zijn onder de 20 deelnemende basisscholen de
protestants-christelijke scholen oververtegenwoordigd en onder de 8 deelnemende scholen van het
voortgezet onderwijs de openbare scholen. Ook de deelnemende scholen van het speciaal onderwijs (4
basis- en 4 voortgezet onderwijs) komen meer dan gemiddeld uit openbare hoek. De
oververtegenwoordiging van scholen uit achterstandswijken was opzettelijk. De selectiviteit in de
steekproefopzet vindt (uiteraard) zijn weerslag in de achtergrondkenmerken van de respondenten (zie
tabel 3.2). Alvorens daartoe over te gaan volgt in tabel 3.1 eerst een overzicht van de responsgegevens
op het niveau van de leerlingen per schooltype.
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Tabel 3.1 Overzicht van benaderde jeugdigen, respons, non-respons en complete enquêtes

basisonderwijs (voortgezet) speciaal onderwijs
(bo) voortgezet onderwijs (vo) ((v)so) kleutersa

geplande respons 900 900 200 900
benaderd 1040 1067 236 b

non-respons 95 93 24 166
respons 945 974 212 812

checklist ontbreekt 0 210 0 0
geen schooladministratie-
gegevens 10 30 0 n.v.t.
totaal aantal volledige
enquêtes 935 734 212 812

 Het betreft hier scholen voor moeilijk lerende kinderen (mlk) en voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemena

(lom).
 Geen exact aantal aan te geven: een onbekend aantal ouders is meer dan één keer benaderd omdat zij niet op deb

eerste oproep reageerden.

Bron: SCP (Pilot Jeugdigen Rotterdam 1996, hierna te noemen: PJR 1996) 

In tabel 3.1 zijn tot de non-respons de kinderen gerekend van wie geen ingevulde vragenlijst
beschikbaar is. Het gaat voornamelijk om kinderen die op de dag van het onderzoek wegens ziekte
niet aanwezig waren of die van hun ouders niet aan het onderzoek mochten meewerken. Deze laatste
categorie is overigens erg klein. Het ging hierbij om nog geen 5% van de totale non-respons. In vier
gevallen werd door de leerkracht medegedeeld dat juist een kind met problemen niet aan het
onderzoek mocht meewerken.
De relatief hoge non-respons bij de kleuters is voornamelijk het gevolg van gebrek aan tijd bij de
ouders. Het geneeskundig onderzoek van de GGD vergt al de nodige tijd en veel ouders hadden in
hun planning geen ruimte om aansluitend nog aan het SCP-onderzoek mee te werken. Het aantal
principiële weigeraars bedroeg ongeveer 10% van de non-respons bij de kleuters. De ouders die hun
medewerking aan het onderzoek uit principe weigerden, waren vooral geconcentreerd in de
randgemeenten en de meer landelijke gebieden.
Bij de jeugdigen (of hun ouders) die wel hebben meegewerkt aan de vragenlijst ontbreken soms de
schooladministratiegegevens of de checklist. Niet alle scholen beschikken over een
schooladministratie die 'up-to-date' en volledig is. Vooral in het voortgezet onderwijs ontbreekt het
veelvuldig aan informatie over beroep, opleiding en werksituatie van de ouders. Van ongeveer de
helft van de leerlingen zijn deze gegevens van de vader bekend, van de moeder in slechts circa 200
gevallen. De gegevens uit het basisonderwijs over de werksituatie van de ouders zijn veelal niet
recent. Doorgaans wordt hier slechts op het moment van inschrijving naar gevraagd en worden in de
verdere schooljaren geen tussentijdse wijzigingen geregistreerd.
De jeugdartsen hadden in de regel geen bezwaar tegen het invullen van de checklist. Bij de
leerkrachten varieerde dit. In het basisonderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs leverde het
invullen over het algemeen geen problemen op, omdat de leerkrachten hun leerlingen vrij goed
kennen en er bij het merendeel geen principieel bezwaar bestond tegen het verstrekken van de
gevraagde informatie. In het voortgezet onderwijs lag dit anders. Hier hebben van 160 leerlingen de
leerkrachten de lijst niet ingevuld omdat zij niet voldoende op de hoogte waren van de
thuissituatie/achtergrond van hun leerlingen. Daarnaast waren er wat 50 leerlingen betreft
leerkrachten die om principiële redenen geweigerd hebben. Van de leraren die wel de lijst hebben
ingevuld, heeft ongeveer de helft bij de vragen met betrekking tot het gezin, gekozen voor het
antwoord 'onbekend'.

Achtergrondkenmerken
De samenstelling van de steekproef blijkt uit tabel 3.2 waarin de verdeling naar enkele
achtergrondkenmerken wordt gepresenteerd.
In de steekproef zijn de jongens in het (voortgezet) speciaal onderwijs oververtegenwoordigd: circa
driekwart van de scholieren is een jongen. In dit type onderwijs zijn de kinderen uit
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eenoudergezinnen eveneens oververtegenwoordigd en is er relatief vaak sprake van dat de scholieren
uit een achterstandsbuurt afkomstig zijn. Deze gegevens lijken overeen te komen met het landelijke
beeld.

Tabel 3.2 Samenstelling van de steekproef, naar enkele achtergrondkenmerken (in procenten)
regulier onderwijs speciaal onderwijs

kleuters basis voortgezet basis voortgezet
etniciteita

Nederlands 57 53 49 45 36
Surinaams 10 14 14 14

16
Antilliaans 2 3 1 8
Marokkaans 6 10 10 13 18
Turks 8 9 12 12 11
anders 17 12 14 14 12

geslacht
jongen 52 50 54 73 75
meisje 48 50 46 28 26

leeftijd   
   4 -5 jaar 88 - - - -
   6 -7 jaar 11 - - - -
   8 -10 jaar - 79 - 69 -
   11-12 jaar - 21 - 31 -
   13-15 jaar - - 93 - 98
   16 jaar en ouder - - 7 - 2

gezinsgrootte
  2 personen 5 3 5 5 8
  3 personen 19 12 13 14 17
  4 personen 45 31 34 38 27
  5 personen 18 23 30 22 22
  6 of meer personen 13 31 18 21 25

gezinstypologie
ouders( + broer/zus) 70 66 63 65 44
ouders 12 9 5 8 5
1-ouder + broer/zus 10 10 14 11 22
1-ouder 5 3 3 6 13
anders 3 12 14 10 16

woonplaats kind
in Rotterdam 88 68 56 71 81
buiten Rotterdam 12 32 45 29 19

status woonwijk kindb

  hoog 22 29 28 25 5
  midden 4 7 10 28 4
  laag 74 64 62 47 91

N 833 885 961 100 100c c

 Etniciteit is vastgesteld op basis van het geboorteland van het kind en van diens ouders.a

 Dit is een maat die is samengesteld voor wijken op basis van gegevens over inkomens, werkloosheid enb

opleidingsniveau; een lage status betekent een relatief hoge mate van achterstand (zie Knol 1998).
 Na opschoning van het bestand zijn precies 100 respondenten overgebleven in het basis en in het voortgezetc

speciaal onderwijs. Respondenten die meer dan 3 missing values hadden op de variabelen van de risico- en
welzijnsmaten (zie hoofdstuk 5) zijn buiten beschouwing gelaten.

Bron: SCP (PJR 1996) 

Vergeleken met de algemene landelijke cijfers blijkt dat allochtone kinderen in de steekproef zijn
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oververtegenwoordigd. Van alle 0-14 jarigen in Nederland behoort 10% tot een van de grootste
minderheidsgroepen: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Arubanen. In de steekproef
loopt hun aandeel uiteen van ruim 25% bij de kleuters en de leerlingen van het basisonderwijs tot
50% bij de leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. Ook kinderen uit eenoudergezinnen
komen meer dan evenredig voor in de steekproef. Van alle minderjarigen in ons land verblijft
namelijk slechts 9% in een eenoudergezin, terwijl dit percentage in de steekproef varieert van 13% tot
35%.

Opleiding en werkzaamheden ouders
Zoals eerder werd aangegeven zijn de gegevens met betrekking tot de opleiding en de
werkzaamheden van de ouders slechts in beperkte mate aanwezig. De tabellen 3.3 en 3.4 tonen het
beeld op basis van de beschikbare gegevens.
Meer dan driekwart van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs heeft ouders met een
opleiding op ten hoogste lo/lbo-niveau. Over het geheel genomen hebben de moeders een iets lagere
opleiding dan de vaders. 

Tabel 3.3 Hoogst voltooide opleiding van de ouders (in procenten)
regulier onderwijs speciaal onderwijs

kleuters basis voortgezet basis voortgezet
opleiding vader:
  lo/lbo 40 55 29 48 76
  mbo/mavo/mulo 30 23 12 33 16
  havo/mms/wo//hbs 11 7 28 15 4
  hbo/univ. 18 15 31 5 -
N 665 594 208 61 25

opleiding moeder
  lo/lbo 43 55 31 43 78
  mbo/mavo/mulo 34 30 17  44 12
  havo//mms/vwo/hbs 11 6 31 10 7
  hbo/univ 12 9 21 3 2
N 750 706 179 70 41
Bron: SCP (PJR 1996) 

Tabel 3.4 Werksituatie ouders (in procenten)
regulier onderwijs speciaal onderwijs

kleuters basis voortgezet basis voortgezet
gegevens m.b.t. de vader:
  heeft werk 84 84 93 94 63
  is werkloos/werkzoekend 11 15 5 3 25
  is huisman - - - 2 2
  anders 5 1 2 2 101

N 677 648 386 63 48

gegevens m.b.t. de moeder:
  heeft werk 35 30 58 29 21
  is werkloos/werkzoekend 5 1 1 - 6
  is huisvrouw 55 65 34 65 71
  anders 4 3 1 1 -a

N 766 704 238 79 72
Waaronder: onderwijsvolgend, arbeidsongeschikt en bijstand ontvangend.a

Bron: SCP (PJR 1996) 

Minimaal vijf op de zes kleuters en scholieren uit de steekproef hebben - voor zover bekend - een
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werkende vader, met uitzondering van de scholieren in het voortgezet speciaal onderwijs. Slechts
twee-derde van de vaders van deze scholieren heeft werk. Er zijn beduidend minder moeders met
werk. In het voortgezet onderwijs is dit nog ruim de helft, in het voortgezet speciaal onderwijs een
vijfde. 

Woonsituatie
Bijna 50% van de kleuters uit de steekproef woont in een eengezinswoning of in een benedenwoning
met tuin, 3% in een benedenwoning zonder tuin en ruim 45% in een flat of bovenwoning. 70% van
de kinderen heeft de beschikking over een eigen kamer en 64% heeft, volgens de ouders, binnen
voldoende speelruimte.
De woonsituatie van de oudere kinderen valt af te lezen uit tabel 3.5. Van hen woont de helft in een
huis met een tuin. De leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs blijken vaker dan de andere
leerlingen in een flat te wonen. In vergelijking met de kleuters kunnen evenveel oudere kinderen over
een eigen kamer beschikken (70%).

Tabel 3.5 Woonsituatie scholieren (in procenten)

regulier onderwijs speciaal onderwijs

allen s voortgezet basis voortgezet
basi

woningtype
huis met tuin 50 47 52 53 36
portiekwoning 15 17 17 13 19
flat 19 18 19 19 30
twee op 1 trap 6 7 4 6 9
anders 9 12 9 8 7

Bron: SCP (PJR 1996) 

Het merendeel van de ondervraagde ouders en jeugdigen is tevreden met de huidige woonsituatie. Er
zijn er echter ook die klachten hebben ten aanzien van de woning of de wijk. In het volgende
hoofdstuk, waar een slechte woonsituatie als risicofactor wordt aangemerkt, wordt hierop nader
ingegaan.
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4 RISICOFACTOREN, PROTECTIEVE FACTOREN EN HET PSYCHISCH WELZIJN VAN
JEUGDIGEN, EEN EERSTE VERKENNING

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de scores van de diverse groepen jeugdigen op de belangrijkste indicatoren
van risico en protectie uit de vragenlijsten beschreven (4.2 en 4.3). Eveneens aan bod komen de
scores op de belangrijkste indicatoren voor het psychisch welzijn van de kinderen (4.4). Bij het be-
schrijven van de resultaten wordt een onderscheid gemaakt tussen kleuters enerzijds en scholieren
van het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs anderzijds. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan enkele achtergrondkenmerken, zoals geslacht, leeftijd, etnische herkomst en schooltype.
In deze paragrafen wordt aldus een eerste indruk gegeven van de relatie tussen enkele
achtergrondgegevens van het kind en de mate van risico/protectie en het psychisch welzijn
(onderzoeksvraag 1).In de laatste paragraaf (4.4) worden voor zowel kleuters als scholieren de
resultaten van de checklisten gepresenteerd. Daarbij komen zowel risico- en protectieve factoren als
het psychisch welzijn van de kinderen aan bod.

4.2 Risicofactoren

Over risicofactoren, ook wel bedreigende factoren genoemd, is een grote hoeveelheid literatuur
verschenen. Hoewel de verschillende definities van het begrip wel enigszins afwijken, wordt in het
algemeen onder risicofactoren verstaan: persoonskenmerken, kenmerken uit de gezinsomgeving en
kenmerken uit de wijdere omgeving (school, buurt, vrienden), die een negatieve invloed hebben op de
ontwikkeling van het kind en die de kans op probleemgedrag (in de toekomst) vergroten. Hierbij geldt
dat het psychisch welzijn en het functioneren van het kind meer onder druk komen te staan naarmate
het wordt geconfronteerd met meer risicofactoren (het zogenoemde cumulatieve effect).
Op basis van literatuurstudie zijn in de vragenlijsten items opgenomen die betrekking hebben op
verschillende risicofactoren. In tabel 2.1 is reeds aangegeven van welke risicofactoren zoal een
indicator is opgenomen in de vragenlijst. Enkele van de antwoorden op deze risicovragen worden in
het navolgende gepresenteerd. De ordening die daarbij wordt aangehouden is die van het ecologisch
model: kind, gezin en wijdere omgeving.

Kindgebonden risico’s
Een van de risicofactoren die in het kind gelegen zijn, is een zwakke gezondheid van het kind. Bij de
kleuters in het algemeen gaat het in totaal om 8%, bij de Turkse en Marokkaanse kinderen om 12%.
Deze kinderen hebben, volgens hun ouders, een matige tot slechte gezondheid. Een vijfde van de
kleuters heeft vaak last van symptomen zoals hoofdpijn, buikpijn en misselijkheid, zonder echt ziek te
zijn (tabel 4.1).

Tabel 4.1 Enkele gegevens met betrekking tot de gezondheid van de kleuters (in %)

eens met de vraag

gezondheid van het kind is matig tot
slecht 8
kind heeft een ziekte of een handicap 4
kind heeft last van symptomen 19
kind heeft altijd moeite om in slaap te
komen 9
kind plast overdag in zijn broek 8

Bron: SCP (PJR1996)  
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Ook aan de scholieren van het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs zijn vragen over hun
gezondheid gesteld. Last van symptomen zonder echt ziek te zijn heeft meer dan één op de drie
scholieren. Ook heeft één op de drie moeite met slapen. Meisjes en allochtone leerlingen hebben
vaker dit soort klachten, evenals leerlingen van het speciaal basisonderwijs (tabel 4.2). Ongeveer één
op de 14 scholieren zegt last te hebben van een ziekte of een handicap. Het kan daarbij om
uiteenlopende klachten gaan. Een willekeurige greep uit de antwoorden is: astma, bronchitis, allergie
en dyslexie. Dit soort en andere klachten komen in het speciaal onderwijs beduidend vaker voor.

Tabel 4.2 Gezondheidsklachten van scholieren (in procenten)

geslacht leeftijd etnische herkomst onderwijssoort

allen n meisje 2 >12 n n bo bso vo vso
jonge #1 autochtoo allochtoo

ik heb last van hoofdpijn 3
35 27 44 39 31 30 39 8 44 30 40

ik heb moeite met slapen 3
32 30 35 37 27 31 33 5 50 28 26

ik slaap de laatste tijd niet zo 2
goed 23 22 25 24 23 22 26 4 28 23 21
ik ben niet zo lekker de 2
laatste tijd 21 15 27 21 21 17 25 0 25 21 21
ik heb last van ziekte of
handicap 7 7 7 8 6 8 6 7 14 6 13

Bron: SCP (PJR 1996)

De ouders van de kleuters zijn verder vragen voorgelegd die betrekking hebben op het karakter of het
temperament van het kind. Moeilijk in de omgang is 5% vaak en 18% soms. Ruzie zoeken en/of
vechten doet 8% vaak en 25% soms. Bijna de helft van de ouders is van mening dat hun kind vaak
veel aandacht vraagt (tabel 4.3).

Tabel 4.3 Enkele (karakter)eigenschappen van de kleuter, volgens de ouders (in procenten)
vaak soms nooit

makkelijk in de omgang 79 19 3
driftig 14 49 37
verlegen 26 48 26
nerveus 10 31 60
ruziezoeker / vechtersbaas 8 25 67
spontaan 76 17 7
moeilijk in de omgang 5 18 76
angstig 9 38 53
drukteschopper 27 32 42
stil / teruggetrokken 8 33 59
vraagt veel aandacht 46 30 24
tobberig / zorgelijk 8 20 73
vrolijk 92 8 -
snel afgeleid 33 25 42
doorzetter 63 23 14
Bron: SCP (PJR 1996) 

Risicofactoren in het gezin
Aan het eind van de vragenlijst is de kinderen de mogelijkheid geboden om nog iets te vertellen of
om aan te geven wat zij zouden willen veranderen wanneer zij de baas van de wereld zouden zijn.
Deze gelegenheid is door relatief veel kinderen aangegrepen om zich in negatieve zin uit te laten over
het gezin waarin ze leven. Voorbeelden van gemaakte opmerkingen zijn: "Ik zou graag willen dat het
bij mij thuis wat gezelliger werd, omdat ik helemaal niet van ruzie hou. Ik hou veel van mijn ouders,
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maar wij hebben geen ideaal gezinnetje" (leerling voortgezet onderwijs). "Ik zou aan de minister van
Financiën willen vragen of ze mijn familie wil helpen, want we zijn met zijn achten en mijn ouders
kunnen niet alles betalen en we hebben ook schulden aan personen en winkels; we moeten toch eten!"
(leerling voortgezet onderwijs). Ook de relatie met ander gezinsleden, in het bijzonder met ouders of
andere verzorgers, wordt regelmatig naar voren gebracht, zoals blijkt uit de volgende citatien. "Ik wil
de Kindertelefoon wel bellen, maar ik weet het nummer niet en ik durf het niet want als mijn moeder
me betrapt gaat ze me heel hard slaan" (leerling basisonderwijs). "In mijn huis is er niemand die
Nederlands kan praten en niemand die met mijn huiswerk kan helpen" (leerling basisonderwijs).
"Mijn moeder en vader hebben heel vaak ruzie en dan gaat mijn vader mijn moeder slaan of smijt hij
iets kapot, maar ik mocht van mijn moeder aan niemand iets zeggen" (leerling voortgezet onderwijs).
Naast deze spontane opmerkingen is op andere plaatsen expliciet gevraagd naar aspecten van de
gezinsomgeving. Allereerst zullen enkele gegevens over de gezinssituatie van de kleuters worden
gepresenteerd. 

Verreweg de meeste ouders geven aan dat in het algemeen de thuissituatie goed is. In meer dan 90%
van de gezinnen is er niet met regelmaat ruzie en leeft men heel erg met elkaar mee. En als er dan al
eens ruzie is, dan wordt daar met elkaar over gesproken. Niet dat de problemen daarmee gelijk op
straat komen te liggen: bij 60% worden de moeilijkheden binnen het gezin gehouden. Zo op het eerste
gezicht lijken er weinig risicofactoren in het gezin. Niettemin wordt in ruim een kwart van de
gezinnen wel eens geslagen, is er bij 5% thuis vaak ruzie over geld en wordt bij eenzelfde percentage
wel elke dag ruzie gemaakt (tabel 4.4).
Over de woonsituatie toont één op de drie ouders van de kleuters zich ontevreden. Het meest
genoemde bezwaar tegen de huidige woning is dat deze te klein is. Verder worden regelmatig als
klachten genoemd: te weinig speelruimte, onveilige buurt/drugsoverlast en meer algemeen: de
achteruitgang van de buurt. De kleuters zelf geven vergelijkbare wensen te kennen, dit bij de
algemene vraag wat zij zouden veranderen als zij de baas zouden zijn: "de junken en dealers moeten
weg" en "de stad veranderen met meer speelruimte voor kinderen".

Tabel 4.4 Enkele gegevens over de thuissituatie van de kleuters (in procenten)

(helemaal) mee eens eens noch oneens (helemaal) mee oneens
thuis veel vaste regels 61 14 25
vaak ruzie over geld 5 4 91
gezin leeft erg met elkaar mee 93 5 2
er wordt thuis wel eens geslagen 28 12 61
we leven langs elkaar heen 6 8 86
over problemen wordt gesproken 90 6 5
elke dag ruzie 5 5 91
we houden problemen binnen het gezin 58 13 29
Bron: SCP (PJR 1996) 

Ook de scholieren hebben een beeld geschetst van de thuissituatie: 5% zegt het thuis (helemaal) niet
leuk of gezellig te vinden. In het speciaal onderwijs is 9% deze mening toegedaan. Bovendien zijn de
ouders bij 15% van de kinderen thuis vaak boos op hen en geeft 13% aan dat ze thuis strenger zijn
dan bij anderen. 'Ons huis is niet fijn om in te wonen' vindt 10% van de scholieren. De achtergrond
van die ontevredenheid met de woning varieert. Te weinig ruimte of geen eigen kamer is een veel
geuite klacht, evenals ruzie met of overlast van de buren. Een enkeling noemt kakkerlakken, spinnen
of schimmel als reden. Diverse scholieren hebben bovendien opmerkingen gemaakt over wijzigingen
in hun woonomgeving die zij wenselijk vinden, voorbeelden zijn: "Er moeten meer stoplichten en
klaarovers komen op de wegen" (leerling basisonderwijs), "meer speeltuinen voor oudere kinderen"
(leerling speciaal basisonderwijs), en "geen junks, geen drugs, straat veilig en stoplichten" (leerling
voortgezet speciaal onderwijs).
Tabel 4.5 laat zien dat er nauwelijks verschillen zijn in de beleving van de thuissituatie tussen
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jongens en meisjes. Allochtone scholieren zijn minder positief over hun thuissituatie. Hetzelfde geldt
voor scholieren in het speciaal onderwijs, in het bijzonder het voortgezet speciaal onderwijs. In
vergelijking met de autochtone scholieren zijn zij over vrijwel de gehele linie negatiever. Bij de
leerlingen van het speciaal onderwijs zijn ze thuis vaker boos. Ook voelen deze leerlingen zich thuis
minder vaak veilig. In het voortgezet speciaal onderwijs hebben de leerlingen daarbij ook nog vaker
te maken met strenge ouders.

Tabel 4.5 Beleving van de thuissituatie van scholieren (in procenten)

geslacht leeftijd etnische herkomst onderwijssoort

allen jongen meisje 2 >12 n n bo bso vo vso
#1 autochtoo allochtoo

thuis vaak boos op je 15 16 14 17 13 11 19 17 20 12 21
thuis strenger dan bij anderen 13 15 11 15 11 9 17 16 10 10 21
huis niet fijn om in te wonen 11 10 12 9 12 7 14 9 12 12 14
thuis voel ik me niet veilig 6 6 5 5 6 5 6 5 7 5 11
thuis (helemaal) niet zo
leuk/gezellig 5 6 5 5 6 3 8 4 9 6 8

Bron: SCP (PJR 1996)  

Het overgrote deel van de scholieren vindt het thuis gezellig. Bij 15% zijn ze echter thuis wel vaak
boos op hen. Tabel 4.6 geeft een overzicht van waarin zich dat uit. Het merendeel van de scholieren
blijkt een standje te krijgen. Het minst wordt op hen gescholden of worden ze geslagen: beide gebeurt
toch nog bij één op de tien scholieren.
'Ik krijg een standje' zeggen in verhouding meer meisjes en meer scholieren jonger dan 13 jaar.
Groter nog is het verschil tussen autochtonen en allochtonen: meer dan de helft van de autochtone
kinderen krijgt een standje, tegenover een kwart van de allochtone kinderen. Aan de andere kant
krijgen allochtone kinderen vaker straf, wordt er vaker op ze gescholden en krijgen ze vaker een klap.
Dit geldt in het bijzonder voor Marokkaanse kinderen. Overigens krijgen jongens in vergelijking tot
meisjes ook vaker een klap.

Tabel 4.6 Als ze thuis boos zijn gebeurt er dit: (scholieren, in procenten)

geslacht leeftijd etnische herkomst

allen jongen meisje #12 >12 autochtoon allochtoon

ik krijg een standje 38 36 41 43 34 53 25
ik krijg straf 28 30 26 32 24 21 34
er gebeurt iets anders 15 13 16 7 22 12 20
er wordt op me gescholden 10 9 10 5 13 8 11
ik krijg een klap 10 12 7 13 7 7 10

Bron: SCP (PJR 1996)  

Deviante gezinsleden vormen eveneens een risicofactor in het gezin. Desgevraagd geeft bijna 20%
van de scholieren aan dat een van de gezinsleden het afgelopen jaar een of meer keer iets heeft
gedaan dat niet door de beugel kan. Overtredingen waarnaar is gevraagd betreffen bijvoorbeeld
diefstal, het aanrichten van vernielingen, vechtpartijen en zwartrijden. Bij 13% ging het om een
eenmalige gebeurtenis, bij 6% om twee of meer.

Risicofactoren in de wijdere omgeving
Naast negatieve aspecten van het gezin zijn door de scholieren bij de open vragen vooral ook
opmerkingen gemaakt over school en vrienden: "Ik word op school geplaagd en ik word geslagen,
uitgescholden: ze haten me" (leerling basisonderwijs). "Ik zou het liefste willen dat ik niet meer
zoveel ruzie had op school en dat ze me niet steeds om geld vragen" (leerling voortgezet speciaal



27

onderwijs). "Ik wil meer vrienden maken en niet meer uitgescholden worden" (leerling voortgezet
onderwijs). Deze uitspraken laten niets aan duidelijkheid te wensen over. De vraag is hoe de andere
leerlingen over de schoolsituatie denken.
Volgens de ouders van de kleuters vindt de overgrote meerderheid (97%) van de kinderen het (heel)
leuk op school. Bij 93% van de kleuters wordt thuis over school gepraat, 12% krijgt extra hulp op
school en eenzelfde percentage is -volgens de ouders- slachtoffer van pesterijen. Een aantal vragen
over school zijn ook aan de kleuters zelf gesteld. De antwoorden van de ouders en de kleuters blijken
elkaar niet veel te ontlopen, met uitzondering van het onderwerp pesten. De kleuters geven zelf drie
keer zo vaak aan te worden gepest dan de ouders dachten dat het geval was.
De meningen over het onderwijs van de scholieren zijn niet onverdeeld positief. Eén op de zes
scholieren zegt het op school (helemaal) niet leuk te vinden. 'Ik heb een hekel aan school' zegt zelfs
12% van de scholieren en bijna een kwart van de ondervraagden gaat meestal niet graag naar school.
Jongens, oudere leerlingen en leerlingen in het speciaal onderwijs zijn negatiever over school. Bij de
allochtone leerlingen is het beeld wisselend: enerzijds geven zij vaker dan de autochtone scholieren
aan de school niet leuk te vinden en een hekel aan school te hebben, anderzijds scoren zij lager op de
uitspraak 'meestal ga ik niet graag naar school' (tabel 4.6).

Tabel 4.7 Gegevens over de schoolsituatie voor scholieren (in procenten)

geslacht leeftijd etnische herkomst onderwijssoort

allen jongen e #12 >12 n toon bo bso vo vso
meisj autochtoo alloch-

meestal ga ik niet graag naar
school 23 27 18 16 29 26 20 15 27 31 17
school is (helemaal) niet leuk 16 18 14 14 19 15 17 13 22 18 30
ik heb een hekel aan school 12 15 9 11 14 11 13 10 18 13 22
ik heb ruzie met kinderen uit de
klas 10 11 10 16 5 8 12 17 12 4 17

Bron: SCP (PJR 1996)

Ongeveer een kwart van de ondervraagde leerlingen is een of meer keren blijven zitten. Een tiende
geeft aan vaak te worden gepest. Pesten komt vaker voor in het basisonderwijs en het basis speciaal
onderwijs; van de kinderen jonger dan 12 jaar geeft 16% aan vaak gepest te worden tegenover 5%
van de kinderen van 12 jaar en ouder. 
Met betrekking tot de vriendenkring wordt algemeen aangenomen, dat 'het hebben van de verkeerde
vrienden' een risicofactor is. Wat dit aangaat loopt iets minder dan de helft van de ondervraagde
leerlingen een risico: 47% heeft vrienden of vriendinnen die het afgelopen jaar een of meer keren een
overtreding hebben begaan in de sfeer van de kleine criminaliteit.

4.3 Protectieve factoren 

Protectieve factoren zijn persoonskenmerken, kenmerken uit de gezinsomgeving en kenmerken van
de omgeving daarbuiten (school, familie, vrienden, buurt) die de uitwerking van negatieve invloeden,
van welke aard dan ook, op de ontwikkeling van het kind verminderen of hiervoor compenseren
(Woldringh en Peeters, 1995). Zoals we reeds zagen kunnen beschermende factoren conceptueel
grotendeels worden afgeleid van reeds bekende risicofactoren. Het zijn als het ware twee zijden van
dezelfde medaille. Protectieve factoren kunnen anderzijds ook worden benoemd op basis van
wetenschappelijke inzichten over ontwikkelingsbevorderende factoren in het algemeen. Zo wordt
bijvoorbeeld verondersteld dat het hebben van een goede band met de ouders (een goede gehechtheid)
gunstig is voor de ontwikkeling van het kind. 
Omdat protectieve factoren voor een groot deel kunnen worden beschouwd als de conceptuele
tegenpool van risicofactoren, zijn veel van de indicatoren voor protectie in de vragenlijsten in de
vorige paragraaf impliciet al aan de orde gekomen bij de bespreking van de risicofactoren. Deze
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zullen hier niet opnieuw uitgebreid de revue passeren. Hieronder zullen slechts in het kort enkele
gegevens worden gepresenteerd, sommige daarvan geïllustreerd met uitspraken van de kinderen.

Protectieve factoren met betrekking tot het kind
Uit de literatuur is bekend dat een goede gezondheid een belangrijke protectieve factor is. Aan de
leerlingen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs is de vraag gesteld hoe zij hun eigen gezondheid
ervaren. Ongeveer vier op de vijf leerlingen beantwoorden deze vraag met 'goed'. Jongens en
autochtone leerlingen zijn wat vaker positief over de eigen gezondheid, evenals leerlingen van het
voortgezet speciaal onderwijs (tabel 4.8).
Bij de kleuters geeft ruim driekwart van de ouders aan dat hun kind vaak makkelijk in de omgang is
(niet in tabel).

Tabel 4.8 Gezondheid van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs (in procenten)

geslacht etniciteit onderwijssoort

allen autoch-
jongen meisje toon allochtoon vo vso

eigen gezondheid

goed 79 83 73 82 73 78 84

matig 20 16 24 18 24 20 14

slecht 2 1 3 0 3 2 3

Bron: SCP (PJR 1996)  

Protectieve factoren met betrekking tot het gezin en de wijdere omgeving
Bij de open vragen aan het eind van de vragenlijst zijn door de kinderen niet alleen negatieve
aspecten van het gezin naar voren gebracht, ook positieve aspecten die worden genoemd hebben vaak
betrekking op het gezin: "Thuis heb ik geen problemen, het is gewoon een leuk gezin samen en ik hou
van mijn gezin" (leerling voortgezet onderwijs); "Teveel criminaliteit in de wijk, maar wel leuk thuis"
(leerling voortgezet onderwijs). Daarnaast verwezen de kinderen vaak naar speciale personen in hun
omgeving: "Ik heb een lieve juf en zij helpt mij met veel dingen" (leerling basisonderwijs); "Ik ben
erg blij met mijn gezin en mijn beste vriendin" (leerling voortgezet onderwijs).
Een positieve factor voor de ontwikkeling van een kind is of het personen in het gezin of daarbuiten
heeft waarmee het kan praten. Dit is voorgelegd aan de scholieren. Eén op de tien maakt zich zorgen
of heeft een probleem waarover hij/zij graag wil spreken. Ruim vier op de vijf van hen geeft aan
hierover met een of meer personen te kunnen praten. Uit tabel 4.9 blijkt dat er wat dit betreft
duidelijke verschillen zijn tussen verschillende groepen scholieren. Zo hebben in verhouding vooral
scholieren ouder dan 12 jaar, scholieren in het regulier voortgezet onderwijs en scholieren uit
eenoudergezinnen niemand waarmee ze kunnen praten. Dit geldt eveneens voor allochtone
scholieren, in het bijzonder voor Turkse/Marokkaanse scholieren. Van deze laatste groep heeft maar
liefst één op de drie scholieren die graag over een probleem wil praten niemand om dat mee te doen.

Tabel 4.9 Percentage scholieren dat een probleem heeft waarover hij/zij wil praten en percentage scholieren met zo'n
probleem dat wel/niet iemand heeft om mee te praten

wil praten over probleem praten niemand om mee te praten
heeft iemand om mee te

geslacht
jongen 5 89 11
meisje 13 83 17

leeftijd
12 jaar of jonger 8 95 5
ouder dan 12 jaar 10 77 23

etniciteit
autochtoon 7 88 12
allochtoon 10 82 18

gezinstype
twee-ouders 8 88 12
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een-ouder 12 73 27
anders 13 83 17

schoolsoort
bo 8 94 6
bso 7 100 0
vo 10 76 24
vso 8 87 13

allen 9 85 15
Bron: SCP (PJR 1996)  
Uit tabel 4.10 blijkt dat bij problemen het meest wordt gepraat met (één van de) ouders. Ook broers
en zussen en vrienden worden geregeld ingeschakeld. Meisjes praten vooral meer met vrienden dan
jongens: 45% tegenover 20%. Kinderen jonger dan 12 jaar praten meer met hun vader of moeder,
kinderen van 12 jaar en ouder met hun vrienden. Allochtone kinderen praten in verhouding meer met
hun broers of zussen.

Tabel 4.10 Met wie praat het kind bij problemen (leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, in procenten)

geslacht leeftijd etniciteit

allen autochtoo allochtoo
jongen meisje # 12 >12 n n

vader of moeder 62 63 61 69 55 73 52

vrienden 32 20 45 21 42 34 35

broers of zussen 23 20 25 19 26 19 27

andere familie 11 11 12 11 11 11 12

juf/meester op school 10 9 10 12 7 7 10

iemand anders  4 3 5 4 4 3 4

trainer/clubleider  3 4 1 3 3 3 3

niemand 18 20 15 18 17 13 21

Bron: SCP (PJR 1996)  

Aan scholieren uit het voortgezet onderwijs is bovendien gevraagd of zij makkelijk of moeilijk praten
over dingen die hen dwars zitten. Iets minder dan de helft geeft hierbij aan dat dit makkelijk is. Voor
jongens is dit 51% tegenover 41% van de meisjes. Ook autochtonen zeggen iets vaker hier makkelijk
over te praten dan allochtonen (49% tegen 44%). Sommige leerlingen geven aan dat ze het prettig
vonden om via dit onderzoek wat over hun problemen te kunnen schrijven, zie bijvoorbeeld de
volgende uitspraak van een leerling uit het voortgezet onderwijs: "Ik wil zeggen dat het heel erg
oplucht dat ik dit kan vertellen, zonder dat jullie weten wie het heeft geschreven".
Ruim de helft van de ouders van de kleuters heeft zich het afgelopen jaar zorgen gemaakt over hun
kind: 54% van deze ouders heeft naar aanleiding van deze zorgen gesproken met of advies gevraagd
aan (deskundige) personen of instanties. Tabel 4.11 laat zien dat vooral vaak advies is gevraagd van
familie of vrienden, de huisarts en de leerkracht. Meer dan de helft van de ouders heeft zich tot deze
personen gewend. Een kwart tot een derde van de ouders heeft zich tot de schoolarts, het consulta-
tiebureau of de specialist gewend. Het ziekenhuis, de RIAGG en het maatschappelijk werk zijn door
slechts een klein deel van de ouders die steun hebben gezocht om advies gevraagd.

Tabel 4.11 Personen/instanties die door ouders die zich zorgen maken over hun kleuter zijn geraadpleegd, inclusief het
resultaat (in procenten)

advies gevraagd veel steun gekregen gekregen
geen/weinig steun

familie of vrienden 57 54 46
huisarts 55 46 54
leerkracht 53 66 34
schoolarts/verpleegkundige hulp 33 48 52
consultatiebureau 23 54 46
specialist 22 63 37
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ziekenhuis 14 56 44
RIAGG 7 50 50
maatschappelijk werk 4 57 43

Bron: SCP (PJR 1996) 

In tabel 4.11 staat tevens aangegeven of de ouders daadwerkelijk steun hebben ondervonden van de
persoon of de instelling waarbij advies is ingewonnen. Daaruit blijkt dat ongeveer twee op de drie
ouders veel steun heeft ontvangen van de leerkracht en de specialist. Ruim de helft van de ouders die
advies hebben gevraagd heeft veel steun ontvangen van familie of vrienden en het consultatiebureau.
Hetzelfde geldt voor het ziekenhuis en het maatschappelijke werk. De ouders zijn wat minder
tevreden over de huisarts, de schoolarts en het RIAGG. De helft of meer geeft aan weinig of geen
steun te hebben ontvangen nadat ze zich tot deze personen of instanties hadden gewend voor advies.
Als protectieve factor wordt in de literatuur eveneens aandacht geschonken aan de sociale relaties van
het gezin, of het kind. Het blijkt, tot slot, dat van de kleuters 84% wel eens bij een vriendje of
vriendinnetje gaat spelen. Bij eenzelfde percentage komt een vriendje of vriendinnetje op bezoek.

4.4 Psychisch welzijn

In deze paragraaf wordt een overzicht geleverd van enkele gegevens over het psychisch welzijn van
de kinderen. Allereerst wordt ingegaan op de wijze waarop de kinderen tegen zichzelf en hun leven
aan kijken, gevolgd door de problemen die ze ervaren inclusief mogelijke zelfmoordpogingen.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de stemming van de kinderen en hun eventuele criminele
activiteiten.

Zelfoordeel
Volgens de meeste kleuters gaat het goed met henzelf. Meer dan negen op de tien kleuters denken dat
anderen hen aardig vinden. Tabel 4.12 bevat een aantal uitspraken die weergeven hoe de scholieren
over zichzelf en hun leven denken. Uitspraken waarin één op de drie of vier kinderen zich herkennen
zijn: 'ik ben bang om fouten te maken', 'ik denk dat het toch zal mislukken', 'ik zou willen dat het
leven anders was' en 'iets vervelends komt door mij'. Ook 'ik denk vaak aan vervelende dingen' hoort
in dit rijtje thuis. Voor 14% van de scholieren is de situatie zodanig dat ze aangeven: 'soms zou ik
liever dood zijn'. Dit is een hoger percentage dan bijvoorbeeld het aantal scholieren dat zichzelf
dommer vindt dan anderen, dat denkt dat anderen hen stom vinden of van zichzelf vindt dat hij altijd
alles verkeerd doet.
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Tabel 4.12 Zelfoordeel scholieren (in procenten)
geslacht leeftijd etnische herkomst onderwijssoort

al- #1 allochtoo
len jongen meisje 2 >12 autochtoon n bo bso vo vso

ik ben bang om fouten te
maken 34 29 40 38 30 25 43 39 29 30 35
ik denk dat het toch zal misluk-
ken 25 22 29 30 21 18 32 31 22 20 32
ik zou willen dat het leven an-
ders was 23 21 24 24 22 17 28 22 35 20 34
iets vervelends komt door mij 23 18 29 27 19 18 27 28 21 19 24
ik denk aan vervelende dingen 21 18 24 23 19 16 26 23 26 18 28
ik denk dat anderen mij niet
leuk vinden 18 14 23 20 17 18 18 21 11 15 25
ik voel me vaak eenzaam 17 14 21 21 14 13 21 21 23 13 18
ik denk wel eens over
weglopen 16 16 17 17 16 16 16 16 27 15 23
later zal het niet goed gaan 16 16 17 15 18 15 19 15 18 17 23
meestal ben ik niet tevreden
over mezelf 15 11 20 14 16 15 14 14 13 17 13
soms zou ik liever dood zijn 14 11 17 12 15 9 19 12 13 16 14
meesten vinden mij niet aardig 13 14 12 16 10 13 12 18 7 9 17
ik vind mezelf dommer dan
anderen 9 7 11 10 8 8 9 10 10 8 8
anderen vinden mij niet aardig 7 7 8 8 7 8 6 8 5 7 9
ik doe altijd alles verkeerd 7 6 8 9 5 6 8 9 8 5 5
anderen vinden mij stom 6 5 7 8 5 5 7 8 4 4 7
Bron: SCP (PJR 1996)

In tabel 4.12 worden enkele verschillen tussen groepen scholieren op een rijtje gezet. Uit de tabel
blijkt dat meisjes zich in het algemeen vaker zorgen maken dan jongens. Zo is 40% van de meisjes
bang om fouten te maken, tegen 29% van de jongens. 'Meestal ben ik niet tevreden over mezelf' zegt
één op de vijf meisjes, tegen één op de tien jongens. Een uitzondering hierop is dat iets meer jongens
dan meisjes denken dat de meesten hen niet aardig vinden. Ook scholieren die jonger zijn dan 13 jaar
zijn over bijna de gehele linie bezorgder dan de oudere scholieren.

Allochtonen zijn negatiever dan autochtonen als het gaat om de wijze waarop zij tegen zichzelf en
hun leven aankijken. Vooral de angst om fouten te maken en de gedachte dat het toch zal mislukken
leeft onder allochtone scholieren sterker dan onder autochtonen. Opvallend groot is tevens het
verschil tussen het percentage allochtone en autochtone scholieren dat zegt soms liever dood te willen
zijn: 19% tegen 9%.
Grote verschillen doen zich ook voor tussen de verschillende schooltypen. De verschillen lopen echter
niet altijd langs dezelfde lijn. Scholieren uit het speciaal onderwijs zouden vaker dan hun
leeftijdgenoten uit het regulier onderwijs willen dat het leven anders was. Ook denken ze vaker aan
vervelende dingen en over weglopen. Leerlingen in het basisonderwijs en leerlingen in het voortgezet
speciaal onderwijs zijn het relatief vaak eens met de volgende uitspraken: 'ik ben bang om fouten te
maken', 'ik denk dat het toch zal mislukken', 'ik zou willen dat het leven anders was' en 'de meesten
vinden mij niet aardig'. Gevoelens van eenzaamheid komen tot slot relatief veel voor in zowel het
reguliere als het speciale basisonderwijs. In het geheel genomen zijn de leerlingen in het voortgezet
speciaal onderwijs het minst positief over zichzelf en hun leven.

Problemen
Zoals ook al uit tabel 4.9 bleek zegt 9% van de scholieren een probleem te hebben waar ze over
zouden willen praten. In veel gevallen komen hier trieste beelden uit naar voren. Enkele voorbeelden
waarover ze zouden willen praten zijn: "over alles wat er in mijn leven gebeurd is, wat ik altijd voor
me heb gehouden"; "dat ik me vaak eenzaam voel en dood wil zijn"; "dat ze me niet moeten pesten".
Verschillende uitspraken gaan over problemen van/met de ouders: "over mijn vader en moeder omdat
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ze vaak ruzie hebben"; "waarom mijn vader weg is".
Aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs is de vraag gesteld of ze het afgelopen jaar er wel eens
over gedacht hebben een eind aan hun leven te maken en of ze daartoe ooit een echte poging hebben
ondernomen. Het blijkt dat 3% van de scholieren vaak aan zelfmoord denkt, terwijl 12% er 'een
enkele keer' aan denkt. In het speciaal voortgezet onderwijs zijn meer kinderen te vinden die vaak aan
zelfmoord denken dan in het regulier voortgezet onderwijs (7% tegen 3%).
Een poging tot zelfmoord is door 1% meerdere keren ondernomen, 5% deed dit eenmaal. Beide
percentages liggen hoger in het speciaal onderwijs: 10% één keer en 3% meerdere keren, tegen
respectievelijk 4% en 1% in het reguliere onderwijs.

Algemene stemming
Eén op de vijf kleuters zegt de laatste tijd niet blij of trots te zijn geweest, 40% geeft aan de laatste
tijd verdrietig te zijn geweest of zich zorgen hebben gemaakt.
In tabel 4.13 wordt de algemene stemming van de scholieren weergegeven. Ongeveer één op de zes
scholieren zegt de laatste tijd nogal somber te zijn. Eenzelfde aantal heeft de laatste tijd nergens zin
in. Uit de tabel blijkt verder dat dit vaker geldt voor jongens dan voor meisjes. Allochtone leerlingen
zijn vaker dan autochtonen somber of lusteloos. Daarnaast geldt dit ook vaker voor scholieren uit het
speciaal onderwijs dan uit het regulier onderwijs.

Tabel 4.13 Algemene stemming van scholieren (in procenten)
geslacht leeftijd etnische herkomst onderwijssoort

al- jon- autoch-
len gen meisje #12 >12 toon allochtoon bo bso vo vso

ik ben blij geweest de laatste
tijd 54 49 42 54 54 57 51 54 54 56 34
ik ben verdrietig de laatste tijd 19 14 25 17 20 17 21 17 18 20 17
ik heb de laatste tijd nergens
zin in 17 15 19 16 17 12 21 16 20 17 19
ik ben de laatste tijd nogal
somber 17 15 19 14 20 14 21 14 17 19 23
Bron: SCP (PJR 1996)

Eén op de vijf scholieren zegt de laatste tijd verdrietig te zijn (tabel 4.13). Ook hierbij geldt dat dit
vaker voorkomt bij allochtonen. Nu zijn het echter de meisjes die vaker dan jongens zeggen de laatste
tijd verdrietig te zijn geweest.
Veel kinderen waren verdrietig omdat een familielid, vriend(in) of bekende is overleden. (Ernstige)
ziekte binnen de familie is eveneens voor velen een reden voor verdriet. Andere antwoorden die met
regelmaat werden gegeven hebben betrekking op: slechte cijfers/slechte rapporten, ruzie thuis,
(gevolgen van) scheiding ouders, weggelopen of overleden huisdieren, ruzie met vriend(in) en
problemen thuis. Enkele uitspraken van kinderen over de reden van het verdriet zijn: "Ik mocht niet
meedoen op school met spelletjes" (kleuters); "Dat ik ruzie heb met mijn vader en moeder" (leerling
basisonderwijs); "Ik denk dat ik dom ben en geen goed rapport krijg" (leerling basisonderwijs). Dat
niet alle oorzaken van verdriet (in de ogen van volwassenen) even ernstig zijn blijkt overigens ook uit
de toelichtingen: "ik ben mijn haarspeld kwijt" (kleuter) en "ik mag niet naar een feest" (leerling
voortgezet onderwijs).
Gelukkig was er voor veel kinderen ook reden voor blijdschap. Meer dan de helft van de scholieren is
de laatste tijd wel eens blij geweest. Opvallend laag echter is dit percentage in het voortgezet speciaal
onderwijs. Slechts één op de drie scholieren zegt de laatste tijd blij geweest te zijn.
Vaak heeft de blijdschap betrekking op materiële zaken: nieuwe kleding, (spel)computer en
cadeautjes in het algemeen. Sinterklaas, kerst en verjaardagen worden in dit verband ook vaak
genoemd. Ook immateriële zaken worden genoemd: "Omdat ik nu wat zelfverzekerder ben" (leerling
voortgezet onderwijs). Andere bronnen van vreugde zijn onder meer: goede rapportcijfers en
sportprestaties, uitstapjes met de familie, de geboorte van neefjes of nichtjes en herstelde contacten
met familie of vrienden: "Ik heb het zwemdiploma gehaald" (kleuter); "Omdat ik om de drie weken
naar mijn vader mag" (leerling speciaal basisonderwijs). Oudere leerlingen zijn ook vaak blij omdat
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zij verliefd zijn geworden: "Ik heb verkering" (leerling voortgezet onderwijs). Enkele kinderen geven
geen expliciete reden. Ze zijn "gewoon blij", "gewoon gelukkig" of vinden het "gewoon leuk".

Deviant gedrag
Het 'deviante gedrag' waarnaar in de vragenlijsten is gevraagd is nogal verschillend in ernst: het loopt
uiteen van zonder kaartje reizen tot iemand in elkaar slaan. Zonder kaartje reizen heeft bijna één op
de drie kinderen het afgelopen jaar wel eens gedaan (zie tabel 4.14). Het minst vaak wordt iets met
een spuitbus beklad: één op de 20 scholieren heeft de spuitbus gebruikt.

Tabel 4.14 Deviant gedrag van scholieren in het afgelopen jaar (in procenten)
geslacht leeftijd etnische herkomst onderwijssoort

allen jongen meisje 2 >12 toon n bo bso vo vso
#1 autoch- allochtoo

zonder kaartje gereisd 1
30 35 24 15 44 21 39 3 32 43 51

winkeldiefstal 14 17 10 8 19 15 14 7 16 19 25
iets kapot gemaakt 12 19 4 8 16 13 11 6 23 16 20
door politie ondervraagd ge-
weest 11 16 4 6 15 11 10 5 19 14 23
iemand in elkaar geslagen 10 14 4 10 9 9 9 9 21 8 21
andere diefstal 9 12 5 7 10 9 8 7 10 10 9
iemand lastig gevallen 7 9 4 8 6 6 6 7 12 5 13
iets met spuitbus beklad 5 7 4 4 7 4 6 3 11 7 11
Bron: SCP (PJR 1996)

Op alle fronten maken jongens zich vaker schuldig aan deviant gedrag dan meisjes. Zo is
bijvoorbeeld het percentage jongens dat iets kapot heeft gemaakt of door de politie is ondervraagd
bijna vijf keer zo groot als het percentage meisjes. In veel gevallen is er ook sprake van een
leeftijdseffect. Dit komt het meest tot uiting bij het reizen zonder kaartje en winkeldiefstal. Alleen bij
'iemand in elkaar geslagen' en 'iemand lastig gevallen' doen de kinderen van 13 jaar of jonger niet
onder voor de oudere kinderen. Allochtone kinderen reizen relatief vaak zonder kaartje. Ook komen
er duidelijke verschillen naar voren wanneer naar schoolsoort wordt uitgesplitst. Het blijkt dat in
bijna alle gevallen scholieren uit het speciaal onderwijs vaker deviant gedrag vertonen dan kinderen
uit het regulier onderwijs.

Circa één op de tien jongeren is het afgelopen jaar door de politie ondervraagd, relatief meer kinderen
ouder dan 12 jaar en kinderen uit het speciaal onderwijs. In verreweg de meeste gevallen betreft het
kleine overtredingen of baldadigheden: "ik jatte iets uit de grabbelton"; "vanwege een brandje";
"mijn licht deed het niet". Er worden echter ook ernstigere feiten gemeld, zoals: "ik heb een scooter
gestolen"; "omdat ik een man door een ruit geschopt heb"; "omdat ik iemand met een moordwapen
bedreigde".

4.5 Checklisten: risico/protectieve factoren en psychisch welzijn

In deze laatste paragraaf worden enkele resultaten gepresenteerd van de tweede bron van informatie,
de checklisten. Door de leerkrachten is een checklist ingevuld waarin ze bij een groot aantal
onderwerpen konden aangeven of er bij het betreffende kind in hun ogen sprake was van redenen tot
zorg. Deze vragen betreffen zowel risicofactoren en protectieve factoren als aspecten van het
psychisch welzijn van het kind. 
Uit tabel 4.15 blijkt dat er bij de leerkrachten de meeste zorg bestaat over het zelfvertrouwen of de
faalangst van de scholieren. Overige aspecten met betrekking tot (het functioneren) van het kind die
met regelmaat naar voren wordt gebracht zijn hyperactiviteit / concentratieproblemen, nervositeit, de
algemene ontwikkeling en de houding ten opzichte van medeleerlingen. Bij meer dan één op de tien
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kinderen maken de leerkrachten zich hierover zorgen. Dit geldt eveneens voor de volgende aspecten
met betrekking tot het gezin: pedagogisch vermogen van de ouders en de stabiliteit en harmonie van
het gezin.
De leerkrachten maken zich meer zorgen over kinderen in het speciaal onderwijs. Het meest
zorgwekkend zijn de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Ruim de helft van hen kampt
volgens de leerkrachten met hyperactiviteit / concentratieproblemen. Bij ruim de helft van deze
jeugdigen hebben de leerkrachten zorg over het pedagogisch vermogen van de ouders.

Tabel 4.15 Door de leerkracht ingevulde vragenlijst (slechts de antwoordcategorie 'reden tot zorg' is opgenomen, in
procenten)

allen bo bso vo vso
zelfvertrouwen/faalangst 20 16 43 17 44
pedagogisch vermogen van ouders 17 11 27 17 56
hyperactiviteit / concentratieprobleem 16 16 27 12 46
stabiliteit gezin 15 12 14 16 32
aandacht 15 12 18 13 45
harmonie in het gezin 14 9 18 15 38
nervositeit 13 10 21 13 34
algehele ontwikkeling 12 8 32 9 48
houding t.o.v. medeleerlingen 11 8 20 9 32
contact met medeleerlingen 8 6 11 9 23
pesterijen 8 6 12 7 20
deviante gezinsleden 8 7 8 7 22
lichamelijke en geestelijke integriteit 7 4 8 6 32
normoverschrijdend gedrag 6 4 7 5 28
ziekteverzuim 5 2 2 7 16
spijbelgedrag 3 1 0 4 16
seksuele integriteit 2 1 2 2 7
Bron: SCP (PJR 1996)  

Bij de kleuters komen vergelijkbare aspecten van zorg naar voren. Hierbij zijn de checklisten niet
ingevuld door de leerkracht, maar door de jeugdarts. Bij één op tien kleuters maken de jeugdartsen
zich zorgen om het pedagogisch vermogen van de ouders. Bij iets minder dan één op de tien kleuters
is de situatie volgens hen zorgwekkend met betrekking tot het concentratievermogen / hyperactiviteit,
de algemene ontwikkeling het gebrek aan zelfvertrouwen / het hebben van faalangst. Bij één op de
twintig kinderen maakt de arts zich zorgen om de aandacht voor de fysieke / emotionele behoeften
van het kind en de stabiliteit van het gezin.
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5 SAMENHANG TUSSEN RISICOFACTOREN, PROTECTIEVE FACTOREN EN HET
PSYCHISCH WELZIJN VAN JEUGDIGEN

5.1 Inleiding

Om de onderzoeksvragen één tot en met vijf uit paragraaf 2.4 te kunnen beantwoorden zijn diverse
analysemethoden gebruikt. De analyse kent de volgende stappen. Allereerst zijn met behulp van een
principale-componentenanalyse verschillende schalen geconstrueerd voor de maten van risico en
welzijn. Vervolgens is met behulp van correlaties nagegaan welke samenhang er is tussen welzijn en
risico's voor de gehele groep en voor verschillende categorieën jeugdigen. Met behulp van
variantieanalyse is gekeken in hoeverre achtergrondkenmerken en risicofactoren bepalend zijn voor
het niveau van welzijn. Voor het bestuderen van de eventuele compenserende werking van protectieve
factoren is tot slot vastgesteld welke effecten verschillende combinaties van hoge en lage scores op de
risicomaten hebben op het welzijn van het kind.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze analyses gepresenteerd. Paragraaf 5.2 besteedt
allereerst aandacht aan de schaalconstructie en biedt een indruk van de mate van risico en welzijn
voor de verschillende categorieën jeugdigen. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de eerste
onderzoeksvraag. In paragraaf 5.3 is voor zowel risico als welzijn nagegaan welke jeugdigen tot de
slechtste scoorders behoren (onderzoeksvraag 4). Vervolgens komen in paragraaf 5.4 en 5.5 de
relaties tussen diverse achtergrondvariabelen, risico en welzijn aan bod (onderzoeksvragen 2 en 3).
Paragraaf 5.6 tenslotte gaat in op de invloed van protectieve factoren (onderzoeksvraag 5).

5.2 Risico- en welzijnsschalen

Om de deelvragen te beantwoorden zijn vanuit de literatuur zes gebieden vastgesteld waarmee het
welzijn en de risico's van kinderen gemeten kunnen worden. Drie van deze gebieden gaan over
risico's van kinderen, drie zijn gericht op hun welzijn. Voor elk van deze zes gebieden zijn
indicatoren bij elkaar gezocht die tezamen een beeld zouden moeten schetsen van dat terrein. Met
behulp van een niet-lineaire principale componentenanalyse zijn vervolgens zes factoren bepaald die
de welzijns- en risicogebieden representeren.  1

Scholieren
Tabel 5.1 geeft voor de scholieren een overzicht van de zes factoren, inclusief de daarbij gebruikte
vragen uit de door hen ingevulde vragenlijst. Kort gezegd hebben de zes factoren betrekking op de
volgende vragen: het risico in het kind gaat vooral over gezondheid, de gezinsrisicofactor
voornamelijk over familie en over de (t)huissituatie en de risicofactor met betrekking tot de omgeving
heeft te maken met de schoolsituatie en met vrienden/vriendinnen. De gemoedsgesteldheidsfactor
betreft voornamelijk vragen over gevoelens en piekeren, de factor met betrekking tot geïnternaliseerde
gedragsproblemen gaat vooral over angst, gebrek aan zelfvertrouwen en psycho-somatische klachten.
De factor met betrekking tot geëxternaliseerde gedragsproblemen betreft tot slot gedrags- en concen-
tratieproblemen.
In het vervolg zullen deze factoren aangeduid worden met de overkoepelende begrippen. Voor de
welzijnsgebieden zijn dat: gemoedsgesteldheid; geïnternaliseerde gedragsproblemen en
geëxternaliseerde gedragsproblemen en voor de risicogebieden: risico met betrekking tot het kind,
gezinsrisico en omgevingsrisico.



36

Tabel 5.1 Indicatoren welzijns- en risicomaten scholieren

Welzijnsmaten kind Risicomaten

Algemene gemoeds- Geïnternaliseerd Geëxternaliseerd Risicomaat kind Risicomaat gezin Risicomaat omgeving
toestand probleemgedrag probleemgedrag

Schoolplezier Ik vind me dommer Ruzie met kinderen Last van hoofdpijnThuis gezellig Meestal ga ik graag
dan anderen uit de klas enzovoort naar school

Ik vind me dommer Meesten vinden mij Pest ook wel eens Moeite met slapenThuis strenger dan Ik word vaak gepest
dan anderen aardig anderen bij anderen
Meesten vinden mij Moeilijk om steeds Gespijbeld afgelopen Last van ziekte of Ruzie thuis -nee Ik heb een hekel aan
aardig op te letten maand handicap school
Ruzie met kinderen Ik hoor bij besten Afgelopen jaar van Afgelopen jaar Thuis vaak boos op Frequent dingen
uit de klas van de klas huis weggelopen erg ziek geweest je doen met tegenzin
Anderen vinden Anderen vinden Aantal criminele Als boos welke actie Vriend(in) heeft delict
mij stom mij stom activiteiten gepleegd
Laatste tijd verdrietig Laatste tijd niet zo Vriendjes spelen Zitten blijven

lekker graag bij je
Laatste tijd nogal Slaap laatste tijd Huis fijn om in te In speelkwartier
somber niet zo goed wonen spelen met vrienden
Laatste tijd nergens Meestal tevreden Eigen kamer
zin in over mezelf
Laatste tijd niet zo Bang om fouten te Thuis voel ik me vei-
lekker maken lig
Slaap laatste tijd Doe altijd alles Familie heeft delict
niet zo goed verkeerd gepleegd

Denk dat het toch zal Andere vinden mij wel Verdrietige gebeur-
mislukken aardig tenis
Denk anderen vinden Ik heb moeite met
mij niet leuk leren
Denk aan vervelende
dingen
Het zal later niet
goed gaan
Soms liever dood
Denk weleens over
weglopen
Voel me vaak
eenzaam
Over het algemeen
wel gelukkig

Cronbachs ":
regulier onderwijs 0,69 0,48 0,42 0,60 0,45
0,84
speciaal onderwijs 0,69 0,53 0,40 0,61 0,52
0,81

Bron: SCP (PJR 1996)

Doordat de vragenlijsten voor het regulier en het speciaal onderwijs niet geheel gelijk waren,
verschillen de indicatoren voor beide onderwijstypen enigszins. In het speciaal onderwijs is bij de
factor gemoedsgesteldheid de indicator 'over het algemeen wel gelukkig' vervangen door 'zou willen
dat het leven anders was'. Bij geïnternaliseerde problemen zijn 'laatste tijd niet zo lekker' en 'ik heb
moeite met leren' in het speciaal onderwijs weggelaten. Bij de risico's met betrekking tot het gezin is
'eigen kamer' vervangen door 'iemand thuis bij thuiskomst'. Tot slot zijn bij de risico's met betrekking
tot de omgeving 'zitten blijven' en 'in speelkwartier spelen met vrienden' weggelaten.
Uit de betrouwbaarheidsanalyses komen de schalen voor de gemoedstoestand en het geïnternaliseerde
probleemgedrag als beste naar voren. De overige schalen hebben, mede vanwege het geringe aantal
items, een lagere betrouwbaarheid.

Kleuters
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Ook bij de kleuters zijn drie welzijnsschalen en drie risicoschalen geconstrueerd. Omdat niet de
kleuters zelf, maar vooral hun ouders als informatiebron zijn geraadpleegd, was het niet mogelijk
exact dezelfde maten te construeren als bij de scholieren. Bovendien waren de vragenlijsten
verschillend van aard. Toch is gepoogd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eerder gevonden zes
gebieden bij de scholieren. Tabel 5.2 geeft een overzicht van de gebruikte indicatoren.
De drie risicomaten hebben te maken met het gezin, de schoolsituatie en de omgeving. Het
gezinsrisico, ofwel de thuissituatie, heeft vooral te maken met 'gezinsomgangsvormen' (vast regels,
ruzie, met elkaar praten) en enkele ingrijpende gebeurtenissen (scheiden, geboorte). De schoolsituatie
bevat indicatoren die te maken hebben met onder meer het schoolplezier, pesten en gepest worden.
Het omgevingsrisico gaat voornamelijk over het spelen met of bij vriend(innet)jes, de woonsituatie en
de speelruimte.
De drie welzijnsmaten hebben te maken met: gezondheid/algemeen functioneren; geïnternaliseerde-
en geëxternaliseerde gedragsproblemen. De eerste bevat vooral indicatoren die verwijzen naar de
zorgen die ouders zich al dan niet maken en drie gezondheidsvragen. De beide soorten
gedragsproblemen zijn afgeleid uit vragen aan ouders naar (karakter)eigenschappen van de kleuter.

Tabel 5.2 Indicatoren welzijns- en risicomaten kleuters
Welzijnsmaten Risicomaten

Gezondheid / Geïnternaliseer gedragsproble- Schoolsituatie Omgeving Thuissituatie
algemeen de gedrags- men
functioneren problemen

Geëxternali-
seerde

Symptomen ziekte Nerveus Driftig aardig Bij ander spelen Thuis veel vaste regels
Kinderen

Slapen Angstig Ruziezoeker Bijles Eigen kamer Vaak ruzie over geld

Plassen Tobberig gang Schoolplezier Speelruimte buiten mee
Moeilijk in om- Gezin leeft met elkaar

Zorg over slapen Vrolijk Drukteschopper worden tuatie geslagen
Gepest Tevreden woonsi- Thuis wordt wel eens

Zorg over eten Snel afgeleid dacht Pesten buurt heen
Vraagt veel aan- Leeftijdgenoten in We leven langs elkaar

Zorg over zinde- neren op Over problemen wordt ge-
lijkheid school Frequentie spelen sproken

Zorg: functio-

Zorg over taal/ Toestemming spe-
praten len Elke dag ruzie
Zorg:
ongehoorzaam/ Praat met kind over
brutaal gedrag Thuisspelen school
Zorg over driftbui- Afgelopen jaar
en Lid club/vereniging gescheiden
Zorg over motori- Broertje of zusje gekre-
sche ontwikkeling gen
Zorg over nervosi- Financiële toestand gezin
teit/ angst is verslechterd
Zorg over gebrek
aan
zelfvertrouwen Ervaring opvoeding

Voorlezen
Cronbachs alpha:
0,60 0,50 0,61 0,33 0,61 0,51
Bron: SCP (PJR 1996)  

Uit de betrouwbaarheidsanalyses komen de schalen voor de gezondheid/algemeen functioneren, de
geëxternaliseerde problemen en het omgevingsrisico als beste naar voren. Vooral de schaal voor de
schoolsituatie heeft, mede vanwege het geringe aantal items, een lage betrouwbaarheid.
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Risico en welzijn
Tabel 5.3 biedt voor de leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs een overzicht van de scores
op de risico- en welzijnsschalen per achtergrondvariabele. Hieruit blijkt dat Nederlandse scholieren
relatief een hoog welzijn hebben en weinig risico lopen. Voor Surinaamse en Turkse kinderen is dat
net andersom: die hebben een laag welzijn en lopen relatief meer risico. Antillianen hebben over het
algemeen weinig geïnternaliseerde gedragsproblemen, maar lopen in de omgeving relatief erg veel
risico. Opvallend is dat Marokkaanse scholieren een hoog welzijn hebben en tegelijkertijd meer dan
gemiddeld risico lopen. Voor alle allochtone groepen geldt dat er sprake is van een relatief hoog
gezinsrisico.
Jongens kampen in vergelijking met meisjes vaker met geëxternaliseerde gedragsproblemen. Ook
hebben zij een hoger gezin- en omgevingsrisico. Omgevingsrisico en de geëxternaliseerde
gedragsproblemen hebben te maken met onderwerpen die door hen vaak als 'stoer' worden
gekenschetst. Het gaat hierbij om ruzie met kinderen in de klas, het pesten van klasgenoten, criminele
activiteiten (zelf of van vrienden), spijbelen en niet graag naar school gaan. Meisjes piekeren
daarentegen vaker en hebben meer gezondheidsklachten of nare gedachten (gemoedsgesteldheid en
geïnternaliseerde gedragsproblemen).

Tabel 5.3 Gemiddelde scores van de scholieren op de drie welzijns- en de drie risicofactoren, naar enkele
achtergrondkenmerken 

welzijnsfactoren risicofactoren

gemoeds- geïnternaliseerd seerde risico in het
gesteldhei e gedrags- gedragsproble- kind gezinsrisico omgevingsrisico

d problemen men

geëxternali-

etniciteit
Nederlands .15 .03 .04 -.11 -.23 -.08
Surinaams -.26 -.07 -.19 .14 .31 .10
Antilliaans -.22 .22 .03 .11 .26 .35
Marokkaans .05 .23 .06 .02 .29 .06
Turks -.27 -.16 .08 .29 .21 .00
anders -.02 -.04 -.11 -.02 .04 .12

geslacht
jongen .12 .12 -.16 -.10 .03 .10
meisje -.15 -.14 .19 .13 -.03 -.11

leeftijd
jonger / gelijk aan
12 -.05 -.06 .13 .13 .04 -.09
ouder dan 12 .05 .06 -.13 -.11 -.04 .08

gezinsgrootte
2 personen .00 .04 -.08 -.07 -.13 .05
3 personen -.05 -.07 .01 .01 -.14 .05
4 personen .11 .14 .03 -.03 -.16 -.05
5 personen .03 -.03 .01 -.06 .00 -.03
6 personen -.12 -.10 -.04 .05 .27 -.04
7 of meer
personen -.19 -.18 -.05 .18 .35 .13

gezinstypologie
ouders en
broer/zus .08 .04 .07 -.06 -.07 -.04
ouders .01 .06 .04 -.03 -.22 -.03
1-ouder en
broer/zus -.13 -.11 -.05 .17 .15 .18
1-ouder -.05 .06 -.28 -.07 .02 .05
anders -.28 -.15 -.19 .22 .39 .02

schoolsoort
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regulier basis
onderwijs -.07 -.08 .14 .13 .04 -.09
basis speciaal
onderwijs .06 .09 .01 .12 -.01 -.06
regulier voortgezet
onderwijs .06 .07 -.14 -.11 -.04 .09
voortgezet
speciaal onderwijs -.06 -.09 .00 -.11 .02 .06

Leeswijzer: de gemiddelde score per factor is 0; een negatieve score duidt op een relatief slecht welzijn of juist op
minder risico.

Bron: SCP (PJR 1996) 

Uit tabel 5.4 blijkt dat ook voor de kleuters geldt dat de Nederlandse kinderen een hoog welzijn
hebben en een laag risico. Voor met name de Turkse en Marokkaanse kinderen is dit net omgekeerd.
Met uitzondering van de geëxternaliseerde problemen scoren de Antilliaanse kleuters goed op
welzijn, terwijl ze veel risico lopen, zowel wat betreft school, omgeving als gezin. Verder komt ook
hier het beeld naar voren dat kleuters uit eenoudergezinnen en kleuters uit gezinnen van twee
personen veel risico lopen en een laag welzijn hebben. Over de gehele linie hebben jongens een
enigszins lager welzijn en hoger risico. 

Tabel 5.4 Gemiddelde scores van kleuters op de drie welzijns- en de drie risicomaten, naar enkele
achtergrondkenmerken 

welzijnsfactoren risicofactoren
gezondheid / geïnternaliseerde geëxternaliseerde

algemeen gedragsproble- gedragsprobleme
functioneren men n school omgeving gezin

etniciteit
Nederlands 0,04 0,05 0,08 -0,07 -0,32 -0,29
Surinaams -0,05 0,23 -0,16 0,13 0,42 0,17
Antilliaans 0,20 0,20 -0,20 0,59 1,03 0,70
Marokkaans -0,09 -0,19 -0,15 0,15 0,75 0,38
Turks -0,06 -0,43 -0,28 0,15 0,49 0,58
anders -0,01 -0,06 0,06 0,00 0,15 0,32

geslacht
jongen -0,04 -0,10 -0,19 0,12 0,09 0,03
meisje 0,04 0,11 0,21 -0,11 -0,08 -0,03

gezinsgrootte
2 personen -0,04 -0,46 -0,15 0,23 0,16 0,81
3 personen 0,03 -0,02 0,04 0,07 0,02 0,03
4 personen -0,11 -0,06 0,01 0,01 -0,04 -0,12
5 personen 0,12 0,28 0,08 -0,13 -0,04 -0,14
6 of meer
personen 0,19 0,03 -0,16 0,12 0,18 0,31

gezinstypologie
ouders+broer/zus -0,01 0,02 0,01 -0,03 -0,04 -0,09
ouders -0,02 -0,04 0,04 -0,06 -0,20 -0,26
1-
ouder+broer/zus 0,01 0,05 -0,02 0,22 0,49 0,57
1-ouder -0,04 -0,46 -0,14 0,26 0,09 0,74
anders 0,26 0,07 -0,09 0,16 0,41 0,13

Leeswijzer: de gemiddelde score per factor is 0; een negatieve score duidt op een relatief slecht welzijn of juist op minder
risico.

Bron: SCP (PJR 1996) 

Checklisten
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Zoals reeds eerder is aangegeven, is in het onderzoek niet alleen gebruik gemaakt van vragenlijsten
voor de scholieren, maar is eveneens aan de leerkrachten gevraagd een 'checklist' in te vullen. Aan
hen is gevraagd op 17 items aan te geven of er al dan niet sprake is van reden tot zorg. Deze items
kunnen in drie clusters worden verdeeld: een voor het gezin (7 items), een over het kind (6 items) en
een met betrekking tot de omgeving (4 items).
Wanneer de door de leerkracht gegeven antwoorden naast het hierboven beschreven welzijns- en
risicoschalen worden gelegd, blijkt dat, hoewel de correlaties niet erg hoog zijn, leerkrachten zich
over het algemeen vaker zorgen maken over scholieren met een laag welzijn en een hoog risico.  Met2

andere woorden: hoe vaker een leerkracht aangeeft bezorgd te zijn, hoe slechter het welzijn van die
scholier en hoe hoger zijn risico (tabel 5.5). Het is overigens opmerkelijk dat de correlaties tussen de
scores van de leerkrachten en de scholieren ook voor de corresponderende clusters/maten niet erg
hoog zijn. De correlatie tussen de scores van scholieren op de factor kindgebonden risico en de scores
van de leerkrachten op het cluster 'reden tot zorg kind' is .11, de correlatie tussen gezinsgebonden
risico (score van de scholieren) en reden tot zorg gezin (score van de leerkrachten) .17 en de
correlatie tussen omgevingsgebonden risico en reden tot zorg omgeving .16.
De belangrijkste verklaring voor de lage samenhang is vermoedelijk dat de schalen van de scholieren
iets anders meten dan wat bij de leerkrachten wordt nagegaan. Dit geldt het duidelijkst voor de beide
'kind-maten': de schaal kindgebonden risico omvat vooral items over ziekte en handicaps, terwijl de
vragen aan de leerkracht over de reden tot zorg over het kind ook betrekking hebben op spijbelgedrag,
zelfvertrouwen en hyperactiviteit.

Tabel 5.5 Correlaties tussen de drie clusters van checkvragen aan de leerkrachten en de zes maten (voor scholieren,
Pearson's coëfficiënten)

reden tot zorg kind reden tot zorg gezin reden tot zorg omgeving

gemoedsgesteldheid -.20 -.21 -.15
geïnternaliseerd probleemge-
drag -.15 -.14 -.11
geëxternaliseerd probleemge-
drag -.13 -.20 -.13
kindgebonden risico .11 -.05  .05
gezinsgebonden risico .10 .17 .11
omgevingsgebonden risico .14 .20 .16

Bron: SCP (PJR 1996)  

In tabel 5.6 zijn de correlaties tussen de drie clusters van checkvragen en de zes maten voor
scholieren nog eens uitgesplitst naar schooltype. Het blijkt dat de geringe samenhang tussen de scores
van de leerkrachten en de drie welzijnsmaten en risicomaten voor elke schooltype geldt. Opmerkelijk
zijn de negatieve tekens van een tweetal correlaties tussen risicomaten en de zorgen van de leerkracht
in het speciaal onderwijs. Dit houdt in dat er een omgekeerde relatie bestaat tussen een hoog risico en
zorgen van de leerkracht. Een verklaring zou kunnen zijn dat leerkrachten in het speciaal onderwijs
een andere referentiekader hanteren. De problemen waarmee het kind te maken heeft vallen in
vergelijking met wat men verwacht van kinderen in het speciaal onderwijs wellicht wel mee.

Tabel 5.6 Correlaties tussen de drie clusters van checkvragen aan de leerkrachten en de zes welzijns- en risicomaten
per schooltype (voor scholieren, Pearson's coëfficiënten)

reden tot zorg kind reden tot zorg gezin reden tot zorg omgeving
bo vo so bo vo so bo vo so

gemoedsgesteldheid -.16 -.25 -.23 -.22 -.25 -.10 -.17 -.15 -.15
geïnternaliseerd probleemgedrag -.15 -.20 -.09 -.15 -.20 .03 -.11 -.13 -.08
geëxternaliseerd probleemgedrag -.10 -.14 -.19 -.25 -.18 -.08 -.16 -.08 -.23
kindgebonden risico .08 .17 .09 .02 .16 -.07 .08 .08 -.05
gezinsgebonden risico .04 .14 .14 .19 .19 .09 .06 .15 .16
omgevingsgebonden risico .14 .15 .15 .20 .19 .18 .18 .15 .13
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Bron: SCP (PJR 1996)  

Nadere analyses laten overigens zien dat wanneer wordt geselecteerd voor scholieren met een hoog
kind-, gezins- of omgevingsrisico (een score van +1 standaarddeviatie of hoger) de leerkrachten
minimaal bij één op de tien (gezinsrisico) en maximaal bij één op de vijf van deze scholieren
(kindrisico) aangeeft zich geen zorgen te maken over deze scholier (zie tabel 5.7). Omgekeerd maken
ze zich met regelmaat zorgen om jeugdigen die laag scoren op de risicomaten (score tot -1
standaarddeviatie).

Tabel 5.7 Percentage scholieren met en zonder hoge risicoscores naar de mate waarin de leerkracht al of niet aangeeft
dat er reden tot zorg bestaat

geen reden tot zorg wel enige reden tot zorg

kindrisico
  hoog 53 22
  niet hoog 16 9

gezinsrisico
  hoog 76 12
  niet hoog 8 3

omgevingsrisico
  hoog 72 13
  niet hoog 11 4

Bron: SCP (PJR 1996)  

Wanneer de zes factoren bij de kleuters worden vergeleken met de door de jeugdarts ingevulde
'checklist' komt eenzelfde algemeen beeld naar voren als bij de scholieren: de schoolarts maakt zich
vaker zorgen over kleuters met een hoog risico en over kleuters met een laag welzijn.

5.3 Slechte positie

Aangezien het in dit onderzoek voornamelijk gaat om “probleemjeugd”, is het van belang om te
bekijken welke groepen extreem scoren op de verschillende maten. Een laag welzijn of een hoog
risico betekent immers een grotere kans op een problematische situatie. Hiervoor wordt, per gebied,
gekeken naar de 10% kinderen met het laagste welzijn en de 10% kinderen met het hoogste risico. In
beide gevallen betreft het dus '(extreem) problematische kinderen'. In tabel 5.8 staan de resultaten
voor de scholieren vermeld, in tabel 5.9 voor de kleuters.

Uit tabel 5.8 valt te lezen dat minder dan één op de tien Nederlandse en Marokkaanse scholieren in
een problematische situatie verkeert, zowel als het gaat om hun welzijn als om het risico dat ze lopen.
Er zijn echter relatief veel Surinaamse, Antilliaanse en Turkse scholieren met een laag welzijn en een
hoog risico. Hierop zijn twee uitzonderingen. Ten eerste het grote percentage Marokkaanse scholieren
met een hoog gezinsrisico. Zij maken, samen met Surinaamse kinderen, vaker deel uit van de 10%
slechtste scoorders. Blijkbaar is het bij hen thuis minder goed toeven en hebben ze vaker ruzie dan bij
andere scholieren. Ten tweede zijn er relatief weinig Antilliaanse scholieren die kampen met
(extreem) veel geïnternaliseerde gedragsproblemen. Dit duidt erop dat zij over het algemeen een
hoger zelfbeeld hebben dan andere kinderen.
Uitsplitsing naar geslacht levert eenzelfde beeld op als eerder werd geschetst bij de gemiddelde
scores: de meisjes zijn oververtegenwoordigd in de 10% slechtste scoorders als het gaat om gevoelens
en piekeren, terwijl voor jongens de problematische situatie meer te maken heeft met hun omgeving
en ondernomen ('stoere') activiteiten (als pesten, van huis weglopen en dingen doen met tegenzin). 
Tussen kinderen jonger dan 13 jaar en kinderen van 13 jaar of ouder zijn nauwelijks verschillen te
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constateren. Wel maken de oudere scholieren tweemaal zo vaak deel uit van de meest problematische
groep als het gaat om de geëxternaliseerde gedragsproblemen.
Daarnaast is bij scholieren uit eenoudergezinnen vaker sprake van een problematische situatie.
Kinderen uit twee-oudergezinnen scoren beter op de welzijns- en risicomaten.
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Tabel 5.8 Percentage scholieren dat deel uitmaakt van de 10% met de slechtste scores (laag welzijn, hoog risico), naar
enkele achtergrondkenmerken

welzijnsfactoren risicofactoren

gemoeds- geïnternaliseerde seerde
gesteld- ge- gedragsproble- risico in het gezinsrisic

heid dragsproblemen men kind o omgevingsrisico

geëxternali-

etniciteit
Nederlands 7 9 11 7 7 9
Surinaams 16 13 16 12 17 11
Antilliaans 13 3 13 15 10 15
Marokkaans 8 6 9 10 16 8
Turks 17 12 12 13 10 10
anders 10 10 15 9 9 13

geslacht
jongen 7 7 16 8 11 11
meisje 14 14 7 12 9 9

leeftijd
jonger / gelijk aan
12 10 11 8 12 11 9
ouder dan 12 10 9 16 8 9 11

gezinstypologie
ouders en
broer/zus 8 9 11 8 8 10
ouders 8 8 11 9 8 10
1-ouder en
broer/zus 14 11 12 13 13 10
1-ouder 13 11 25 9 13 11
anders 16 13 17 14 16 10

Leesvoorbeeld: van de Nederlandse scholieren behoort 7% tot de 10% met de slechtste gemoedsgesteldheid. Van de
Surinaamse scholieren is dit 16%.

Bron: SCP (PJR 1996)

Tabel 5.9 Percentage kleuters dat deel uitmaakt van de 10% kleuters met de slechtste scores (laag welzijn, hoog risico),
naar achtergrondkenmerken

welzijnsfactoren risicofactoren

gezondheid / alg. gedragsprobleme geëxternaliseerde
functioneren n gedragsproblemen school omgeving gezin

geïnternaliseerde

etniciteit
Nederlands 10 9 9 8 5 5
niet-Nederlanders 9 11 12 11 17 17

geslacht
jongen 11 12 12 12 12 10
meisje 8 8 8 7 8 10

gezinstypologie
ouders (broer/zus) 10 10 11 9 9 8
1-ouder
(broer/zus) 9 13 8 13 13 22
anders 5 5 5 10 19 19a

Anders wil onder andere zeggen: met een andere volwassene in huis dan een ouder.a

Bron: SCP (PJR 1996)

Bij de kleuters zijn om reden van het beperkte aantal kinderen enkele subcategorieën samengenomen.



44

Tabel 5.9 laat zien dat ook bij de kleuters de allochtonen relatief vaak tot de 10% slechte scoorders
horen, met name wat betreft de risico's. Jongens lopen in vergelijking met meisjes een hoog school-
en omgevingsrisico. Zij behoren vaker tot de 10% laagste scoorders op alle welzijnsmaten. In
tegenstelling tot bij de scholieren behoren de jongens bij de kleuters dus ook vaker tot de 'slechtste
groep' wanneer het gaat om geïnternaliseerd probleemgedrag. Kleuters uit eenoudergezinnen of uit
gezinnen met een andere volwassene in huis dan een ouder lopen veel risico. De kleuters uit
eenoudergezinnen hebben ook vaker te maken met geïnternaliseerde gedragsproblemen.

5.4 Samenhang tussen welzijn en risico

Om antwoord te kunnen geven op de tweede en derde onderzoeksvraag - of de veronderstelde relatie
tussen risicofactoren en het welzijn van het kind empirisch kan worden aangetoond en of dit voor
verschillende categorieën jeugdigen even sterk opgaat - is allereerst gekeken naar de correlaties
tussen de verschillende welzijnsmaten en de risicomaten. Tabel 5.10 en 5.11 geven achtereenvolgens
de samenhangen weer voor de scholieren en voor de kleuters. Uit tabel 5.10 is af te leiden dat er een
relatie is tussen de drie welzijnsgebieden onderling . Dit betekent dat, in het algemeen, een scholier3

met een goede gemoedsgesteldheid weinig geïnternaliseerde en geëxternaliseerde gedragsproblemen
zal hebben en omgekeerd. Ook zijn er verbanden tussen de drie risicogebieden onderling. Een hoog
gezinsrisico gaat vaak samen met een hoog risico in de omgeving en met een hoog risico in het kind.
Daarnaast wordt eveneens duidelijk dat er verbanden bestaan tussen welzijn en risico. In het alge-
meen kan gesteld worden dat scholieren met een hoog risico vaak een laag welzijn hebben. Bij de
scholieren is vooral het verband tussen de gemoedsgesteldheid enerzijds en het kind- en gezinsrisico
anderzijds groot. Blijkbaar gaan piekeren en negatief over jezelf denken vaak samen met een slechte
gezondheid en een slechte thuissituatie. Minder sterk is de samenhang tussen kindgebonden risico en
geëxternaliseerd probleemgedrag enerzijds en omgevingsrisico en geïnternaliseerde problemen
anderzijds.
De vergelijking tussen tabel 5.10 en 5.11 maakt duidelijk dat de verbanden tussen de risicofactoren en
het welzijn van het kind bij de kleuters minder duidelijk zijn dan bij de oudere leerlingen.

Tabel 5.10 Correlaties tussen de zes maten voor scholieren (Pearson's coëfficiënten)

gemoed geïnternaliseerd geëxternaliseerd kind  gezinsrisico sico
risico in het  omgevingsri-

gemoed 1.00
geïnternaliseerd .69 1.00
geëxternaliseerd .31 .16 1.00
risico in het kind -.48 -.34 -.17 1.00
gezinsrisico -.53 -.36 -.32 .31 1.00
omgevingsrisico -.28 -.21 -.28 .13 .25 1.00

Bron: SCP (PJR 1996)

Tabel 5.11 Correlaties tussen de zes maten voor kleuters (Pearsons correlatiecoëfficiënten)

welzijnsgebied risicogebied

 gezondh / alg. geïnternali- geëxternali- gezin school omgeving
functioneren seerd seerd

gezondheid / alg.
functioneren 1.00
geïnternaliseerd 0.37 1.00
geëxternaliseerd 0.32 0.06 1.00
gezinsrisico -0.12 -0.19 -0.18 1.00
schoolrisico -0.27 -0.18 -0.23 0.15 1.00
omgevingsrisico -0.08 -0.13 -0.11 0.26 0.11 1.00

Bron: SCP (PJR 1996) 
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In de tabellen 5.12a tot en met 5.12d zijn de correlaties opgenomen tussen de welzijns- en risicoge-
bieden voor elke schoolsoort afzonderlijk. Daaruit blijkt onder andere dat het verband tussen
gemoedsgesteldheid en gezinsrisico in het voortgezet onderwijs sterker is dan in het basisonderwijs.
Het verband tussen geïnternaliseerde gedragsproblemen en elk van de risicogebieden is (veel) sterker
in het reguliere onderwijs. Wanneer het regulier en speciaal voortgezet onderwijs met elkaar worden
vergeleken, blijkt tevens dat het verband tussen de overige beide welzijnsmaten en risico in het
regulier voortgezet onderwijs veel geringer is.

Tabel 5.12a Correlaties tussen de zes maten voor scholieren van het reguliere basisonderwijs (Pearson's
coëfficiënten)

gemoed d seerd kind gezin omgeving
geïnternaliseer geëxternali- risicomaat risicomaat risicomaat

gemoed 1.00
geïnternaliseerd .68 1.00
geëxternaliseerd .38 .22 1.00
risicomaat kind -.48 -.35 -.23 1.00
risicomaat gezin -.48 -.36 -.35 .32 1.00
risicomaat omgeving -.39 -.24 -.28 .21 .31 1.00

Bron: SCP (PJR 1996)

Tabel 5.12b Correlaties tussen de zes maten voor scholieren van het speciaal basisonderwijs (Pearson's
coëfficiënten)

gemoed d seerd kind gezin omgeving
geïnternaliseer geëxternali- risicomaat risicomaat risicomaat

gemoed 1.00
geïnternaliseerd .48 1.00
geëxternaliseerd .31 .10 1.00
risicomaat kind -.43 -.07 -.20 1.00
risicomaat gezin -.33 -.12 -.32 .33 1.00
risicomaat omgeving -.33 -.02 -.45 .25 .23 1.00

Bron: SCP (PJR 1996)

Tabel 5.12c Correlaties tussen de zes maten voor scholieren uit het regulier voortgezet onderwijs (Pearson's
coëfficiënten)

gemoed geïnternaliseerd d kind risicomaat gezin omgeving
geëxternaliseer risicomaat risicomaat

gemoed 1.00
geïnternaliseerd .74 1.00
geëxternaliseerd .26 .15 1.00
risicomaat kind -.46 -.36 -.15 1.00
risicomaat gezin -.57 -.41 -.30 .29 1.00
risicomaat
omgeving -.34 -.25 -.42 .15 .32 1.00

Bron: SCP (PJR 1996)

Tabel 5.12d Correlaties tussen de zes maten voor scholieren uit het voortgezet speciaal onderwijs (Pearson's
coëfficiënten)

gemoed geïnternaliseerd d kind risicomaat gezin omgeving
geëxternaliseer risicomaat risicomaat

gemoed 1.00
geïnternaliseerd .48 1.00
geëxternaliseerd .50 .18 1.00
risicomaat kind -.57 -.17 -.24 1.00
risicomaat gezin -.60 -.10 -.49 .46 1.00
risicomaat
omgeving -.51 -.14 -.54 .21 .33 1.00

Bron: PJR 1996
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Geconcludeerd kan worden dat de (op basis van theorie en ander onderzoek) veronderstelde negatieve
relatie tussen risicofactoren en het welzijn van jeugdigen ook in dit onderzoek kan worden
aangetoond. Dit geldt in sterkere mate voor de scholieren dan voor de kleuters. Het verband doet zich
verder bij alle schoolsoorten voor, maar niet in dezelfde mate. Vooral de relatie tussen geïnter-
naliseerde gedragsproblemen en het risico dat een kind loopt, op welk gebied dan ook, is in het
reguliere onderwijs sterker dan in het speciaal onderwijs. In hoeverre er sprake is van een causale
relatie tussen welzijn en risico is nog onbekend. Ook is nog onbekend wat de invloed van de diverse
achtergrondvariabelen op risico en welzijn is.
5.5 Welzijn verklaard door achtergrond en risico

Met behulp van variantie-analyse is allereerst de invloed onderzocht van de reeds eerder gebruikte
achtergrondkenmerken op welzijn en risico. Het is immers niet ondenkbaar dat welzijn en risico van
jeugdigen (deels) afhankelijk zijn van bijvoorbeeld hun geslacht, hun leeftijd of hun gezinssituatie.
Vervolgens wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de invloed van de achtergrondkenmerken
gecorrigeerd voor risico. Als significantieniveau in de verschillende variantie-analyses is uitgegaan
van p < .05.

De invloed van achtergrondgegevens op welzijn en risico
In tabel 5.13 zijn de resultaten van de variantie-analyse voor de scholieren op een rij gezet. Het blijkt
dat de invloed van etniciteit, geslacht, leeftijd en gezinstypologie zeer beperkt is. Bij geen van de
welzijnsgebieden, noch bij de risicogebieden wordt meer dan 7% van de variantie door deze gegevens
verklaard. De invloed van het schooltype op zowel het welzijn als het risico blijkt te verwaarlozen.
Hoewel eerder naar voren kwam dat de vier schooltypen van elkaar verschillen in welzijn en risico,
blijken deze verschillen na correctie voor de overige achtergrondkenmerken niet significant te zijn
(schooltype is daarom niet opgenomen in de tabel). Verschillen in welzijn en risico bij scholieren
hebben dus niet zozeer met het schooltype te maken, maar meer met etniciteit, geslacht, leeftijd en
gezinstypologie. Tezamen wordt echter niet meer dan 7% van de variantie verklaard.

Tabel 5.13 De invloed van enkele achtergrondkenmerken op het welzijn en het risico van scholieren (ANOVA-analyse,
bèta-coëfficiënten)

welzijnsfactoren risicofactoren

gemoeds- seerde gedrags- gedragsproblem risico in het
gesteldheid problemen en kind gezinsrisico omgevingsrisico

geïnternali- seerde
geëxternali-

etniciteit
Nederlands .12 -.01 - -.09 -.18 -
Surinaams -.22 -.02 - .07 .25 -
Antilliaans -.09 .28 - -.02 .15 -
Marokkaans .00 .20 - .06 .32 -
Turks -.28 -.17 - .32 .25 -
anders -.03 -.07 - .00 .04 -

bèta .15 .10 n.s. .12 .21 n.s.

geslacht
jongen .12 .13 -.15 -.10 - .11
meisje -.15 -.16 .18 .13 - -.13

bèta .14 .15 .17 .11 n.s. .12

leeftijd
<= 12 jaar -.07 -.06 .12  .14  .05 -.07
> 12 jaar .06  .05 -.11 -.12 -.05 .06

bèta .06 .05 .11 .13 .05 .06

gezinstypologie
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ouders en
broer/zus .06 .03 .05 -.06 -.06 -
ouders .00 .09 -.01 -.04 -.15 -
1-ouder en
broer/zus -.12 -.12 -.06 .23 .13 -
1-ouder -.15 -.00 -.21 .02 .06 -
anders -.23 -.16 -.18 .19 .33 -

bèta .10 .08 .09 .11 .13 n.s.

% verklaarde
variantie 6 4 6 6 7 3
NB: De variabele schooltype bleek geen significante invloed te hebben op enig welzijns- dan wel risicogebied. Dit
kenmerk is daarom uit de tabel gelaten.

Bron: SCP (PJR 1996) 
Bij de kleuters is de invloed op welzijn onderzocht van dezelfde achtergrondkenmerken als bij de
oudere kinderen. Daarbij is leeftijd echter vervallen (bijna alle kleuters zijn van dezelfde leeftijd: 5
jaar). Ook hier blijkt de invloed van de gebruikte achtergrondvariabelen gering (tabel 5.14). De
achtergrondvariabelen verklaren tezamen maximaal 6% van de variantie in de scores op de
welzijnsmaten. Voor de risicofactoren is het beeld enigszins anders. Bij het omgevings- en het
gezinsrisico wordt bijna een vijfde van de variantie door de achtergrondkenmerken bepaald, in het
bijzonder door etniciteit en gezinstypologie. De conclusie is echter dat uitsluitend kijken naar de
invloed van de achtergrondkenmerken op het welzijn van jeugdigen nauwelijks bevredigend resultaat
oplevert.

Tabel 5.14 De invloed van enkele achtergrondkenmerken op het welzijn en het risico van kleuters (ANOVA-analyse, bèta-
coëfficiënten)

welzijnsfactoren risicofactoren
gezondhe geïnternali- geëxternaliseer- school omgeving gezin

id seerde de
gedrags- gedragsproblem

problemen en
etniciteit

Nederlands - .04 .07 - -.30 -.25
Surinaams - .24 -.16 - .34 .02
Antilliaans - .29 -.16 - .96 .48
Marokkaans - -.17 -.13 - .73 .37
Turks - -.47 -.32 - .51 .61
Anders / gemengd - -.03 -.06 - .14 .30

bèta n.s n.s
. .17 .12 . .37 .30

geslacht
jongen - -.09 -.18 .10 - -
meisje - .10 .20 -.11 - -

bèta n.s .10 .19 .10 n.s. n.s.

gezinstypologie
ouders +
broer(s)/zus(sen) - - - - -.01 -.06
ouders - - - - -.16 -.23
1-ouder +
broer(s)/zus(sen) - - - - .28 .46
1-ouder - - - - -15 .65
anders - - - - .24 -.09

bèta n.s n.s n.s
. . n.s. . .38 .22

% verklaarde variantie 1 5 6 4 18 16
De variabele leeftijd bleek geen significante invloed te hebben op één van de zes factoren en is daarom niet in de tabel
opgenomen.

Bron: SCP (PJR 1996) 
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Welzijn door risico verklaard
Om te bepalen of de mate waarin kinderen risico lopen van invloed is op hun welzijn, is voor de
scholieren een variantie-analyse uitgevoerd met de achtergrondkenmerken aangevuld met de drie
risicogebieden (tabel 5.15: model 2) . Uit de tabel is af te lezen dat door het toevoegen van de4

risicomaten het percentage verklaarde variantie stijgt tot 45% voor de gemoedsgesteldheid en 23%
voor de geïnternaliseerde en geëxternaliseerde gedragsproblemen. Vanwege de samenhang tussen de
verschillende risicoschalen zijn in de tabel ook de interactie-effecten tussen de risico's opgenomen.
Duidelijk is echter dat deze interacties niet of nauwelijks bijdragen aan het verklaren van de
variantie. 
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Tabel 5.15 De invloed van achtergrondkenmerken op het welzijn van scholieren (model 1) en de invloed van
achtergrondkenmerken gecorrigeerd voor de risicofactoren op het welzijn van scholieren (model 2) (ANOVA-analyse,
bèta-coëfficiënten)

gemoedsgesteldheid drag probleemgedrag
geïnternaliseerd probleemge- geëxternaliseerd

model 1 model 2 model 1 model 2 model 1 model 2
etniciteit
  Nederlands  .12 - -.01 -.07 - -
  Surinaams -.22 - -.02  .07 - -
  Antilliaans -.09 -  .28  .32 - -
  Marokkaans  .00 -  .20  .30 - -
  Turks -.28 - -.17 -.03 - -
  Anders / gemengd -.03 - -.07 -.05 - -
bèta .15 n.s. .10 .12 n.s. n.s

geslacht
  jongen  .12  .13  .13  .13 -.15 -.12
  meisje -.15 -.16 -.16 -.16  .18  .15
bèta .14 .14 .15 .15 .17 .14

leeftijd
  12 jaar of jonger -.07 - -.06 -  .12  .13
  ouder dan 12 jaar  .06 -  .05 - -.11 -.11
bèta .06 n.s. .05 n.s. .11 .12

schooltype
  regulier onderwijs -  .01  - - - -
  speciaal onderwijs - -.11 - - - -
bèta n.s. .04 n.s. n.s. n.s. n.s.

gezinstypologie
  ouders + broer(s) /
zus(sen)  .06 -  .03 -  .05 -
  ouders  .00 -  .09 - -.01 -
  1-ouder + broer(s) /
zus(sen) -.12 - -.12 - -.06 -
  1-ouder -.15 - -.00 - -.21 -
  anders -.23 - -.16 - -.18 -
bèta .10 n.s. .08 n.s. .09 n.s.

risico in het kind -.30 -.22 -.08
gezinsrisico -.37 -.27 -.22
omgevingsrisico -.21 -.12 -.27
interactie kind- en
gezinsrisico n.s. n.s. -.05
interactie kind- en
omgevingsrisico n.s. n.s. n.s.
interactie gezins- en
omgevingsrisico -.04 n.s. n.s.

% verklaarde variantie 6 45 4 23 6 23
Bron: SCP (PJR 1996)  

Het gezinsrisico heeft de grootste invloed op de gemoedsgesteldheid, gevolgd door het risico in het
kind. De geïnternaliseerde gedragsproblemen worden eveneens voornamelijk verklaard door het
gezins- en kindrisico. Het omgevingsrisico speelt slechts een beperkte rol. Dit risico speelt tezamen
met het gezinsrisico voor de geëxternaliseerde gedragsproblemen juist de belangrijkste rol, terwijl
hier de invloed van het risico in het kind relatief klein is. Samenvattend blijkt het gezinsrisico voor
alle welzijnsgebieden van grote invloed te zijn. Het welzijn van scholieren wordt dus voornamelijk
bepaald door de sfeer thuis. Als het daar veilig en gezellig is, met weinig ruzie en boze woorden, als
het huis fijn is om in te wonen en als er weinig verdrietige gebeurtenissen plaatsvinden, is de kans
groter op een goede gemoedsgesteldheid en weinig gedragsproblemen.
Uit tabel 5.15 blijkt verder dat invloed van de meeste achtergrondkenmerken verdwijnt wanneer
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wordt gecorrigeerd voor risico. Dit houdt in dat er bij de achtergrondkenmerken vooral sprake is van
indirecte effecten via de risicomaten. Toch zijn er ook enkele directe effecten. Zo heeft geslacht een
direct effect op de gemoedsgesteldheid: ongeacht de risicofactoren rapporteren meisjes een
negatievere gemoedstoestand dan jongens. Hetzelfde geldt voor het geïnternaliseerd probleemgedrag.
Hier speelt ook etniciteit een belangrijke rol. Ongeacht de risico's rapporteren vooral de Antilliaanse
en Marokkaanse jeugdigen weinig geïnternaliseerde problemen. Bij geëxternaliseerd probleemgedrag
zijn het juist de jongens die de meeste problemen rapporteren. Een belangrijke bepalende factor bij
geëxternaliseerd probleemgedrag is ook de leeftijd. Het zijn met name de scholieren ouder dan 12 jaar
die gedrags- en concentratieproblemen vertonen. Samenvattend kan worden gezegd dat van de
achtergrondfactoren geslacht de meest bepalende is: er is sprake van een direct effect op alle drie de
welzijnsmaten.

Tabel 5.16 De invloed van achtergrondkenmerken op het welzijn van kleuters (model 1) en de invloed van
achtergrondkenmerken gecorrigeerd voor de risicofactoren op het welzijn van kleuters (model 2) (ANOVA-analyse, bèta-
coëfficiënten)

gezondheid drag probleemgedrag
geïnternaliseerd probleemge- geëxternaliseerd

model 1 model 2 model 1 model 2 model 1 model 2
etniciteit
  Nederlands - - .04 -.03  .07 -
  Surinaams - - .24  .30 -.16 -
  Antilliaans - -  .29  .49 -.16 -
  Marokkaans  -  -.17  -.05 -.13 -
  Turks - - -.47 -.30 -.32 -
  Anders / gemengd - - -.03  .01 -.06 -
bèta n.s. n.s. .17 .15 .12 n.s

geslacht
  jongen  -  -  -.09  - -.18 -.16
  meisje - - .10 -  .20  .17
bèta n.s n.s .10 n.s. 19 .16

leeftijd
  12 jaar of jonger - - - -  -  -
  ouder dan 12 jaar  - -  - - - -
bèta n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

gezinstypologie
  ouders + broer(s) /
zus(sen)  - -  - -  - -
  ouders  - -  - - - -
  1-ouder + broer(s) /
zus(sen) - - - - - -
  1-ouder - - - - - -
  anders - - - - - -
bèta n.s. n.s. n.s n.s. n.s. n.s.

schoolrisico -.27 -.16 -.20
omgevingsrisico -.11 -.09 -.13
gezinsrisico n.s. -.14 n.s.
interactie school-en
gezinsrisico n.s. .07 n.s.
interactie school-en
kindrisico n.s. n.s. n.s.
interactie gezin-en kindrisico n.s. n.s. n.s.

% verklaarde variantie 1 11 5 11 6 12
Bron: SCP (PJR 1996)  

Ook voor de kleuters is een variantie-analyse uitgevoerd met de achtergrondkenmerken aangevuld
met de drie risicogebieden (tabel 5.16: model 2). Terwijl risico een grote invloed heeft op het
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welzijnsniveau van scholieren, blijkt uit tabel 5.16 dat het toevoegen van de drie risicomaten bij de
kleuters een veel kleiner effect heeft; de stijging van de verklaarde variantie is veel geringer. Bij de
geïnternaliseerde gedragsproblemen is er zelfs nauwelijks sprake van enige verbetering. Voor de
gezondheid / het algemeen functioneren verbetert de verklaring wel enigszins. Vanwege de
samenhang tussen de verschillende risicoschalen zijn in de tabel ook de interactie-effecten tussen de
risico's opgenomen. Duidelijk is weer dat deze interacties niet of nauwelijks bijdragen aan het
verklaren van de variantie.
Ondanks de geringe verklarende waarde kan worden gezegd dat het schoolrisico de grootste invloed
heeft op de gezondheid, in tegenstelling tot het gezinsrisico. Bij de geïnternaliseerde problemen speelt
zowel schoolrisico als gezinsrisico een bepalende rol. School- en omgevingsrisico zijn bepalend voor
de geëxternaliseerde problemen. Bij alle welzijnsgebieden speelt het schoolrisico de grootste rol.
Wanneer een kleuter op school vaak pest of gepest wordt, het daar niet leuk vindt of bijles nodig
heeft, stijgt de kans dat hij/zij meer gedragsproblemen en een slechtere gezondheid heeft en in het
algemeen slechter functioneert.
Uit tabel 5.16 blijkt verder dat in het tweede model waarin naast de achtergrondkenmerken ook de
risico's zijn meegenomen slechts twee achtergrondvariabelen een rechtstreeks effect op welzijn
hebben. Gegeven de risico's rapporteren de ouders van de Surinaamse en Antilliaanse kleuters minder
geïnternaliseerde problemen, ouders van jongens rapporteren meer geëxternaliseerde problemen.

5.6 Welzijn, risico en de compenserende werking van protectieve factoren

Uit de literatuur blijkt dat van bijna alle factoren die als risicovol worden bestempeld, de tegenpool
als protectief kan worden benoemd. Ook de drie risicomaten in dit onderzoek hebben ieder een
positieve tegenpool. Om de vijfde onderzoeksvraag naar de werking van protectieve factoren te
beantwoorden is gekeken of één of twee positieve scores op de risicomaten kunnen compenseren voor
één of twee negatieve. Daarbij is de grens voor hoog risico gelegd bij + 1 standaarddeviatie en de
grens voor laag risico bij -1 standaarddeviatie.

Tabel 5.17 Gemiddelde scores van welzijnsmaten voor verschillende combinaties van risicofactoren voor scholieren
combinaties risicofactoren gemoedsgesteldheid geïnternaliseerde geëxternaliseerde

gedragsproblemen gedragsproblemen
kind gezin omgeving
laag laag laag  .66 .52 .40 
laag hoog laag .14 .07 .08 
laag laag hoog .38 .27 -.18 
hoog laag laag .15 .05 .30 
hoog laag hoog -.19 -.03 -.27 
laag hoog hoog .06 -.01 -.35 
hoog hoog laag -.55 -.44 -.13 
hoog hoog hoog -1.16 -.80 -.74 
Bron: SCP (PJR 1996)  

Tabel 5.17 laat voor verschillende groepen respondenten de gemiddelde scores op de drie
welzijnsmaten zien. De groepen onderscheiden zich door verschillende combinaties van scores op de
drie risicofactoren. Begonnen wordt met de groep respondenten die op alle risicofactoren laag scoren
(kleiner dan 0). Vervolgens worden de groepen onderscheiden die op één risicofactor hoog en op de
andere twee laag scoren. De drie daaropvolgende groepen hebben een lage score op een risicofactor
en hoge scores op de andere twee. Ten slotte worden de welzijnsmaten weergegeven van de groep die
in alle opzichten hoge risico's loopt. Aldus wordt een indruk verkregen van het effect van het
toenemen van risico's op het welzijn van jeugdigen en van de mogelijk compenserende effecten van
de risicofactoren onderling.
Het zal geen verbazing wekken dat de drie welzijnsmaten de hoogste waarden bereiken bij de
respondenten die op alle drie de risicofactoren laag scoren en, omgekeerd, de laagste waarden bij de
respondenten die gekenmerkt worden door hoge risico's. Bij de jeugdigen met één risicofactor zijn de
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scores voor de welzijnsmaten lager dan bij de groep met geen enkele risicofactor, maar nog wel
positief. De jeugdigen met twee hoge risicofactoren hebben vrijwel steeds een negatieve score op de
drie welzijnsmaten. Hetzelfde geldt voor drie hoge scores op de risicomaten. In het algemeen kan
worden gesteld dat niet zozeer de aard van de risicofactoren, als wel het aantal risicofactoren
bepalend is voor de gemoedstoestand en de gedragsproblemen. Bij twee of drie hoge risico's slaat de
balans negatief uit, bij één of geen enkel hoog risico slaat de balans positief uit. 
Er zijn twee uitzonderingen. De groep met een hoog omgevingsrisico en een laag risico in zowel het
kind als het gezin heeft een negatieve uitkomst op de maat voor de geëxternaliseerde gedragsproble-
men. In de vorige paragraaf is reeds gebleken dat het omgevingsrisico een belangrijke factor is in het
bepalen van het geëxternaliseerde probleemgedrag. Blijkbaar kunnen een laag kind- en gezinsrisico
niet compenseren voor een hoog omgevingsrisico. Bij nadere uitsplitsing naar enkele
achtergrondvariabelen blijkt dit vooral te gelden voor jongens, leerlingen in het voortgezet onderwijs
(regulier en speciaal), Antillianen en leerlingen vanaf 14 jaar. 
Vooral de tweede uitzondering is echter van belang in het kader van de compenserende werking van
protectieve factoren. Het blijkt dat de respondenten met een laag kindrisico en hoge gezins- en omge-
vingsrisico's een positieve score hebben op de maat voor gemoedstoestand. Eerder is duidelijk
geworden dat zowel het kindrisico als het gezinsrisico een belangrijke invloed hebben op de
gemoedsgesteldheid. Nu lijkt een laag kindrisico te compenseren voor een hoog gezinsrisico in
combinatie met en hoog omgevingsrisico. Omgekeerd is dit niet het geval voor een laag gezinsrisico
in combinatie met een hoog kind- en omgevingsrisico. Er zijn met andere woorden aanwijzingen voor
een protectief effect van een laag kind-risico op de gemoedsgesteldheid van jeugdigen in de situatie
waar het gezins- en omgevingsrisico hoog is. Uitsplitsing naar achtergrondkenmerken laat ook hier
zien dat dit niet voor alle jeugdigen in gelijke mate opgaat. Zo lijkt het protectieve effect vooral te
gelden voor jongens, allochtone leerlingen en leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs.

Tabel 5.18 Gemiddelde scores van welzijnsmaten voor verschillende combinaties van risicofactoren voor kleuters
combinaties risicofactoren gezondheid / geïnternaliseerde geëxternaliseerde

alg. functioneren gedragsproblemen gedragsproblemen
school omgeving gezin N
laag laag laag 84 .28 .34 .29
hoog laag laag 19 .08 .34 .04
laag hoog laag 31 .15 .04 .29
laag laag hoog 20 .21 -.01 -.19
hoog hoog laag 14 -.29 -.66 -.08
hoog laag hoog 9 -.77 -.50 -.26
laag hoog hoog 28 .17 -.18 -.14
hoog hoog hoog 21 -.54 -.83 -.68
Bron: SCP (PJR 1996)  

Tabel 5.18 geeft een overzicht van de gemiddelde scores van de verschillende groepen kleuters op de
welzijnsmaten. In verband met de kleinere aantallen kleuters is bij hen een minder strenge grens
getrokken dan bij de scholieren: voor laag risico is uitgegaan van een score kleiner dan -0.5
standaarddeviatie en voor hoog risico van een score groter dan +0.5 standaarddeviatie. Uit tabel 5.18
wordt duidelijk dat ook bij de kleuters geldt dat niet zozeer de aard van de risicofactoren, als wel het
aantal risicofactoren bepalend is voor de gedragsproblemen en de gezondheid/algemeen functioneren.
Bij twee of drie hoge risico's slaat de balans negatief uit, bij één of geen enkel hoog risico slaat de
balans positief uit. Ook hier zijn enkeleuitzonderingen te constateren. Zo gaat een laag school- en
omgevingsrisico en een hoog gezinsrisico samen met veel geëxternaliseerd probleemgedrag. Voor dit
type problemen is gezinsrisico blijkbaar het meest bepalend. Opmerkelijk is vooral het positief effect
op de gezondheid en het algemeen functioneren van een laag schoolrisico in combinatie met een hoog
omgevings- en gezinsrisico. Ook in de vorige paragraaf kwam het belang van positieve
omstandigheden op school al aan bod voor het welzijn van de kleuter. Nu blijkt dat een positieve
schoolsituatie voor de gezondheid en het algemeen functioneren van de kleuter kan compenseren voor
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een hoog omgevings- en gezinsrisico. Vanwege het geringe aantal kleuters konden hierbij geen
verschillen of overeenkomsten naar achtergrondkenmerken worden vastgesteld.

6 SLOTBESCHOUWING

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de belangrijkste resultaten
samengevat. In 6.3 worden de onderzoeksvragen vragen nog eens opgesomd, waarna de belangrijkste
bevindingen volgen. In 6.2 wordt echter eerst ingegaan op de status van het onderzoek en de betrouw-
baarheid van de onderzoeksgegevens.

6.2 Status en betrouwbaarheid

De onderhavige studie betreft een pilotstudy met als doel inzicht te krijgen in de mate waarin
kenmerken van het kind, het gezin waarin het opgroeit en de wijdere omgeving waarin het verkeert
van invloed zijn op het psychisch welzijn van het kind. Daarbij is uitdrukkelijk ook aandacht
geschonken aan jeugdigen die in het reguliere onderzoek vaak niet of nauwelijks vertegenwoordigd
zijn. Het onderzoek heeft betrekking op ruim 800 kleuters, circa 950 leerlingen uit groep 6 en 7 van
het basisonderwijs en bijna 1000 scholieren uit klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Daarnaast
hebben ruim 200 leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs in het onderzoek geparticipeerd
(LOM en MLK).

Status
Gezien de doelstellingen van deze pilotstudy is bij de steekproeftrekking niet gestreefd naar een
landelijk representatieve steekproef. Om de trefkans op jeugdigen met problemen te vergroten, zijn de
benaderde scholen in de regio Rotterdam voornamelijk gelegen in wijken met een hoge
achterstandsscore. Naast leerlingen in het reguliere onderwijs zijn in verhouding relatief veel
leerlingen benaderd in het speciaal onderwijs. Hierdoor is onder meer een oververtegenwoordiging
van jongens, allochtonen en scholieren uit eenoudergezinnen ontstaan. De resultaten van het onder-
zoek hebben alleen betrekking op de beschreven onderzoeksgroep. Met nadruk wordt gesteld dat de
resultaten niet kunnen worden gegeneraliseerd naar de gehele Rotterdamse of Nederlandse jeugd.
Verder is in verband met de causaliteit belangrijk te benadrukken dat het beeld dat in het onderzoek
wordt geschetst een momentopname is. Er zijn geen retrospectieve vragen gesteld, waardoor geen
volgtijdelijke conclusies kunnen worden getrokken.

Betrouwbaarheid en validiteit
Bij het onderzoek waren verschillende groepen jeugdigen betrokken, met als doel overeenkomsten en
verschillen tussen de groepen ten aanzien van risico/protectie en welzijn te kunnen vaststellen. Om
betrouwbare onderzoeksgegevens te verzamelen, was het echter noodzakelijk om voor de verschil-
lende categorieën jeugdigen (enigszins) uiteenlopende onderzoeksinstrumenten te ontwerpen. Het
verst uiteen liggen de vragenlijst voor scholieren in het regulier voortgezet onderwijs en de vragenlijst
voor de kleuters. In het laatste geval zijn de meeste vragen niet door het kind, maar door een ouder
beantwoord. In het verlengde van de vragenlijsten wijken ook de geconstrueerde maten voor risico en
welzijn af voor de verschillende categorieën jeugdigen. Zo bestaat de maat voor geïnternaliseerde
problemen bij leerlingen in het speciaal onderwijs niet alleen uit minder, maar ook uit andere items.
Voor de kleuters geldt dat niet dezelfde maten voor risico en welzijn konden worden geconstrueerd
als bij de scholieren. 
Ook over de maten voor risico en welzijn zelf dient nog het een en ander te worden opgemerkt.
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Allereerst is er een flinke overlap tussen de items die de maat voor gemoedsgesteldheid en
geïnternaliseerde gedragsproblemen vormen. Verder is de interne consistentie van de maten vaak
laag. Dit geldt in het bijzonder voor de schoolrisicomaat bij de kleuters. Bij de scholieren komen de
maten voor gemoedsgesteldheid en geïnternaliseerde gedragsproblemen als beste naar voren. De
overige maten zijn intern minder consistent. Bij het beoordelen van de hieronder beschreven
onderzoeksresultaten is het belangrijk de genoemde beperkingen van het onderzoek in herinnering te
houden.
Hoewel de vragenlijst voor het grootste deel uit gesloten vragen bestond, konden de jeugdigen hier en
daar ook een eigen toelichting vermelden. Verder is de jeugdigen aan het eind de mogelijkheid
geboden om aan te geven wat zij zouden veranderen wanneer zij de baas van de wereld zouden zijn.
De vele opmerkingen die gemaakt zijn vormen een waardevolle aanvulling op het materiaal zoals dat
uit de gestructureerde vragenlijsten resulteerde en zijn hier en daar in de tekst verwerkt. Bijlage 3
bevat nog een compilatie van opmerkingen over de vraag naar veranderingen als de betreffende
jeugdige de baas van de wereld zou zijn.

6.3 Belangrijkste resultaten bij de onderzoeksvragen

Uit de centrale probleemstelling zijn de volgende deelvragen afgeleid. 
1. Wat is de relatie tussen enkele achtergrondgegevens van het kind enerzijds en de mate van

risico/protectie en het psychisch welzijn anderzijds?
2. Kan de veronderstelde negatieve relatie tussen risicofactoren in (de omgeving van) het kind en

het psychisch welzijn van het kind empirisch worden aangetoond?
3. Gelden -eventueel- gevonden samenhangen voor alle onderzochte doelgroepen in dezelfde mate

of doen zich belangrijke verschillen voor?
4. Welke groepen scholieren bevinden zich in een (extreem) slechte positie, wat wil zeggen dat ze

een hoog risico of een laag welzijn hebben?
5. Kan de werking van zogenoemde protectieve factoren worden aangetoond? Zo ja, hoe is de

werking van deze factoren in relatie tot risicofactoren en het psychisch welzijn van het kind?
Geldt deze relatie voor alle onderscheiden groepen in dezelfde mate of doen zich belangrijke ver-
schillen voor?

Verder zijn twee secundaire vragen geformuleerd.
6. Geven de resultaten met betrekking tot het psychisch welzijn van de jeugdigen aanleiding om te

veronderstellen dat er sprake is van een (niet gehonoreerde) hulpvraag?
7. Bieden de resultaten aangrijpingspunten voor beleid en eventueel verder onderzoek?

In deze paragraaf worden per deelvraag de belangrijkste resultaten gepresenteerd. Hierbij zijn
onderzoeksvraag 2 en 3 samengenomen.

Vraag 1: Risico/protectie en psychisch welzijn naar achtergrond
In hoofdstuk 4 is aandacht besteed aan de eerste bevindingen van de verschillende groepen jeugdigen.
Een belangrijk kindgebonden risico is een slechte gezondheid. Het blijkt dat gezondheidsproblemen
meer voorkomen bij meisjes, allochtone leerlingen en leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Vier
op de vijf scholieren noemt de eigen gezondheid goed. Bij de kleuters is 8% van de ouders van
mening dat de gezondheid van hun kind matig tot slecht is. Daarnaast geeft 5% aan dat hun kind
vaak moeilijk in de omgang is, eveneens 5% vindt dat de kleuter vaak vecht of ruzie zoekt.
Bij de kleuters geeft ruim een kwart van de ouders aan dat er thuis wel eens wordt geslagen en is er
bij 5% van de kleuters dagelijks ruzie. Over de thuissituatie zijn allochtone scholieren en scholieren
van het speciaal onderwijs minder tevreden dan de overige scholieren. Allochtonen krijgen vaker
(fysieke) straf.
De meeste kleuters gaan met plezier naar school. Een derde zegt gepest te worden, tegenover 16%
van de leerlingen in het basisonderwijs en 5% in het voortgezet onderwijs. De scholieren zijn minder
positief over de schoolsituatie dan de kleuters; vooral jongens, allochtonen, scholieren boven de 12
jaar en scholieren in het speciaal onderwijs.
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Voor wat betreft het psychisch welzijn is aan de scholieren gevraagd een zelfoordeel te geven. Het
blijkt dat meisjes, allochtonen en scholieren van het voortgezet speciaal onderwijs negatiever zijn als
het gaat om de wijze waarop ze tegen zichzelf en hun leven aankijken. In het speciaal onderwijs
wordt ook vaker een poging tot zelfmoord ondernomen.
Wat betreft de algemene stemming blijken jongens, allochtonen en scholieren uit het speciaal
onderwijs vaker somber of lusteloos te zijn. Meisjes zijn vaker verdrietig. Scholieren van het voort-
gezet speciaal onderwijs geven opvallend weinig aan de laatste tijd blij te zijn geweest.
Het deviante gedrag dat de scholieren vertonen loopt uiteen van zonder kaartje reizen tot iemand in
elkaar slaan. Jongens en scholieren uit het speciaal onderwijs zeggen vaker dan de overige leerlingen
deviant gedrag te vertonen.

Vraag 2 en 3: Samenhang achtergrondkenmerken, risico en welzijn.
Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen is een zestal maten samengesteld; drie voor risico
en drie voor welzijn. Het kindgebonden risico heeft vooral betrekking op gezondheid, het gezinsrisico
op familie en de thuissituatie en het omgevingsrisico op vrienden en de schoolsituatie. Voor welzijn
zijn de volgende maten samengesteld: gemoedsgesteldheid (gevoelens, piekeren), geïnternaliseerde
problemen (angst, gebrek aan zelfvertrouwen en psycho-somatische klachten) en geëxternaliseerde -
problemen (gedrags- en concentratieproblemen). Voor de kleuters wijken de maten enigszins af.
Uitgaande van deze maten blijkt er een relatie te zijn tussen het welzijn van het kind en het risico dat
het loopt in het gezin, in de omgeving en met betrekking tot zichzelf. Hoe hoger het risico des te
slechter het welzijn van de jeugdige. Vooral de gemoedsgesteldheid en het gezinsrisico correleren
hoog met elkaar. Het verband tussen risico en welzijn geldt sterker voor scholieren dan voor kleuters.
Verder blijkt dat het verband tussen de geïnternaliseerde gedragsproblemen en het risico dat een kind
loopt in het reguliere onderwijs sterker is dan in het speciaal onderwijs.

Welzijn verklaard door risico
Om vast te kunnen stellen in hoeverre achtergrondgegevens en de scores op de risicomaten bepalend
zijn voor de mate van welzijn is variantieanalyse uitgevoerd. Het blijkt dat de achtergrondgegevens en
de risicomaten tezamen 45% van de variantie verklaren bij de maat voor gemoedsgesteldheid en circa
een kwart van de variantie bij de overige beide welzijnsschalen. Bij de kleuters is de verklaarde
variantie veel minder: ruim 10% voor de drie welzijnsmaten.
Door de analyse wordt duidelijk dat het gezinsrisico de grootste invloed op de gemoedsgesteldheid
heeft, gevolgd door het kindgebonden risico. De geïnternaliseerde gedragsproblemen worden
eveneens voornamelijk verklaard door het gezins- en kindrisico. Het omgevingsrisico speelt hier
slechts een beperkte rol. Dit risico speelt tezamen met het gezinsrisico voor de geëxternaliseerde
gedragsproblemen juist de belangrijkste rol, terwijl hier de invloed van het kindgebonden risico
relatief klein is. Samenvattend blijkt het gezinsrisico voor alle welzijnsgebieden van grote invloed te
zijn. Het welzijn van scholieren wordt dus voornamelijk bepaald door de sfeer thuis. Als het daar
veilig en gezellig is, met weinig ruzie en boze woorden, als het huis fijn is om in te wonen en als er
weinig verdrietige gebeurtenissen plaatsvinden, is de kans groter op een goede gemoedsgesteldheid en
weinig gedragsproblemen. Bij de kleuters speelt het schoolrisico de grootste rol.

Welzijn verklaard door achtergrondkenmerken
Uit de analyses blijkt dat de achtergrondkenmerken tezamen slechts een zeer beperkt deel van de
variantie in de scores op de welzijnsmaten kunnen verklaren. Opmerkelijk hierbij is dat het
schooltype, gegeven de overige achtergrondvariabelen, geen verklarende waarde heeft voor welzijn. 
Uit een variantieanalyse waarin naast de achtergrondkenmerken ook de risicomaten zijn opgenomen,
blijkt dat bij de achtergrondkenmerken veelal sprake is van indirecte effecten via de risicomaten.
Toch zijn er ook enkele directe effecten. Zo heeft geslacht een direct effect op de gemoedsgesteldheid:
ongeacht de risicofactoren rapporteren meisjes een negatievere gemoedstoestand dan jongens.
Hetzelfde geldt voor het geïnternaliseerd probleemgedrag. Hier speelt ook etniciteit een belangrijke
rol. Ongeacht de risico's rapporteren vooral de Antilliaanse en Marokkaanse jeugdigen weinig geïn-
ternaliseerde problemen. Bij geëxternaliseerd probleemgedrag zijn het juist de jongens die de meeste
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problemen rapporteren. Een belangrijke bepalende factor bij geëxternaliseerd probleemgedrag is ook
de leeftijd. Het zijn met name de scholieren ouder dan 12 jaar die gedrags- en concentratieproblemen
vertonen. Samenvattend kan worden gezegd dat van de achtergrondfactoren geslacht de meest
bepalende is: er is sprake van een direct effect op alle drie welzijnsmaten. Bij de kleuters is er
eveneens sprake van een direct effect van etniciteit op de geïnternaliseerde problemen en van geslacht
op de geëxternaliseerde problemen.

Vraag 4: Jeugdigen in een (extreem) slechte positie
Om vast te kunnen stellen welke jeugdigen in een extreem slechte positie verkeren is gekeken welke
groepen behoren tot de 10% slechtste scoorders op de risico- en welzijnsschalen (hoog risico en laag
welzijn). Het beeld dat hierbij naar voren komt correspondeert met de hierboven vermelde uitkomsten
van de variantieanalyse. Het blijkt dat de Nederlandse scholieren in het algemeen zijn ondervertegen-
woordigd in de 10% met het hoogste risico en het laagste welzijn. Hetzelfde geldt voor Marokkaanse
scholieren, met uitzondering van gezinsrisico. Surinaamse, Antilliaanse en Turkse scholieren zijn in
het algemeen oververtegenwoordigd in de meest problematische groepen. Ook hier is sprake van een
uitzondering: ondanks de hoge risico's hebben relatief weinig Antilliaanse scholieren te kampen met
(extreem) veel geïnternaliseerde gedragsproblemen. Ze hebben relatief weinig angsten, weinig
psycho-somatische klachten en een goed zelfvertrouwen.
Jongens behoren vaker tot de 10% slechtste scoorders wanneer het gaat om geëxternaliseerde
gedragsproblemen en meisjes wanneer het gaat om de overige beide welzijnsmaten. Meisjes hebben
vaker een hoog kindrisico (gezondheid), bij jongens is vaker sprake van een (extreem) hoog gezins-
en omgevingsrisico.
Kinderen ouder dan 12 jaar maken twee keer zo vaak deel uit van de meest problematische groep als
het gaat om geëxternaliseerde gedragsproblemen. Tot slot is bij scholieren uit eenoudergezinnen en
uit grotere gezinnen vaker sprake van een extreem problematische situatie, zowel wat betreft risico als
welzijn.
Bij de kleuters komt een gelijksoortig beeld naar voren. Een belangrijk verschil is dat de jongens hier
bij alle drie welzijnsmaten vaker tot de meest problematische groep behoren.

Vraag 5: Protectieve factoren
Protectieve factoren zijn kenmerken in (de omgeving van) het kind die de uitwerking van negatieve
invloeden op de ontwikkeling van het kind, van welke aard dan ook, verminderen of hiervoor
compenseren. Kennis over protectieve factoren kan van belang zijn voor preventie en hulpverlening.
Wanneer een jeugdige of een groep van jeugdigen aan bepaalde risico's bloot staat, dan is de eerste
stap in het kader van preventie of hulpverlening doorgaans het wegnemen van het risico. Wanneer dit
niet kan of wanneer het risico reeds een onomkeerbaar effect teweeg heeft gebracht, kan als
alternatief worden gezocht naar protectieve factoren.
Gekeken is naar het effect op welzijn van een of meer hoge risico's in samenhang met een of meer
lage risico's. Daaruit blijkt dat in het algemeen niet zozeer de aard van de risicofactoren bepalend is
voor het welzijn, maar het aantal. Bij twee of drie hoge risico's slaat de balans negatief uit. Er is
aanwijzing gevonden voor één protectief effect bij de scholieren. Ten aanzien van de gemoedsgesteld-
heid lijkt een laag kindrisico te compenseren voor een hoog gezins- en omgevingsrisico. Dit blijkt
vooral te gelden voor jongens, allochtone leerlingen en leerlingen in het regulier voortgezet
onderwijs. Bij de kleuters is eveneens sprake van een protectief effect: ten aanzien van de gezondheid
en het algemeen functioneren van de kleuter compenseert een positieve schoolsituatie voor een hoog
omgevings- en gezinsrisico.
 
Vraag 6: Hulpvragen
Met betrekking tot mogelijke (niet gehonoreerde) hulpvragen kan het volgende worden gezegd. Circa
de helft van de ouders van de kleuters heeft zich het afgelopen jaar zorgen gemaakt over (de
opvoeding van) het kind. Ruim de helft heeft hierbij steun gezocht bij (deskundige) personen of in-
stellingen. Van degenen die steun zochten heeft minimaal een derde weinig of geen daadwerkelijke
steun ervaren.
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Van de scholieren wil één op de tien graag spreken over een probleem. Hiervan heeft 15% niemand
om mee te praten (1% van de totale onderzoeksgroep). Dit geldt het sterkst voor Turkse en
Marokkaanse scholieren: één op de drie Turkse/Marokkaanse scholieren die graag over een probleem
wil praten heeft niemand om mee te praten. 

Vraag 7: Aangrijpingspunten voor beleid en onderzoek
Voor een succesvolle aanpak van problemen is het doorgaans belangrijk dat de problematiek
vroegtijdig wordt gesignaleerd. Een algemene gedachte is dat de school een goede vindplaats is van
problematiek bij jeugdigen. In dit onderzoek hebben de leerkrachten van de scholieren en de
schoolartsen van de kleuters middels checklisten als tweede bron van informatie over (de situatie van)
het kind gefungeerd. Wanneer de informatie uit deze tweede bron overeenkomt met de informatie die
door de jeugdigen zelf is geleverd, kan worden geconcludeerd dat de school via de checklist voor de
leerkrachten en de schoolartsen inderdaad kan functioneren als een vindplaats van problematiek. 
Ten eerste zij in herinnering gebracht dat de leerkrachten uit het voortgezet onderwijs in ruim 15%
van de gevallen de checklist niet invulden omdat zij vonden onvoldoende op de hoogte te zijn van de
achtergrond en thuissituatie van hun leerlingen. Ook de helft van degenen die de checklist wel
invulden gaf op de vragen naar het gezin het antwoord 'onbekend'. Voor het voortgezet onderwijs is
het hanteren van een dergelijke checklist dus maar in beperkte mate zinvol.
Ten tweede blijkt uit de bevindingen dat de leerkrachten en de schoolartsen zich het meest zorgen
maken om jeugdigen met hoge risico's en een laag welzijn. De correlaties tussen de clusters van
vragen over het kind, het gezin en de wijdere omgeving en de scores op de risicomaten zijn echter
niet erg hoog. Hiervoor kunnen verschillende verklaringen worden gegeven. Aannemelijk lijkt, dat
ondanks het feit dat beide instrumenten risico en welzijn meten, ze toch niet hetzelfde meten. De
relatief lage correlaties kunnen ook worden veroorzaakt door de lage betrouwbaarheid van een of
beide instrumenten. Met de huidige gegevens is echter niet duidelijk welk instrument het beste risico
en welzijn meet. Aangenomen kan worden dat wanneer zowel leerlingen als leerkrachten aangeven
dat er op bepaalde terreinen sprake is van een hoog risico of een laag niveau van welzijn, het
aannemelijk is dat er sprake is van een problematische situatie.

In het kader van preventie en hulpverlening is ook de kennis van protectieve factoren van belang. De
resultaten met betrekking tot protectieve factoren zijn in deze pilot geringer dan waarop werd
gehoopt. Dit wil echter niet zeggen dat het concept van protectieve factoren direct overboord moet
worden gegooid. In deze pilot is voor zowel de kleuters als de scholieren slechts gekeken naar drie
mogelijke protectieve factoren (de drie risicomaten). Daarbij is ten tijde van de opzet van deze pilot
gekozen voor het uitgangspunt dat risico en protectie twee zijden van dezelfde medaille vormen. Voor
het vaststellen van hoog of laag risico is een arbitraire indeling gemaakt (-1 en +1 standaarddeviatie;
kleuters -0.5 en +0.5 standaarddeviatie). Momenteel wordt dit idee van risico en protectie als
positieve tegenpool in twijfel getrokken door onder meer Ten Brink en Veerman (1998). Volgens hen
kan pas worden gesproken van een protectief effect wanneer er sprake is van een gunstig effect op het
functioneren van een kind in de context van bedreiging en stress, terwijl er geen effect is voor
kinderen die niet in hun functioneren worden bedreigd. Het is heel goed mogelijk dat bij andere en
specifiekere definities van risico/protectie en welzijn meer protectieve factoren of effecten kunnen
worden aangetoond dan in dit onderzoek het geval is. 
Toch moet worden opgemerkt dat het resultaat van onderzoek naar protectieve factoren over het
algemeen tegenvalt. Misschien zijn er minder algemeen geldende protectieve factoren aan te wijzen
dan waarop in het kader van preventie en hulpverlening wordt gehoopt. Zo wordt in diepte-interviews
met jongeren vaak duidelijk dat bepaalde positieve of negatieve wendingen in het leven worden
bepaald door een zeer individuele en welhaast willekeurige samenloop van omstandigheden. Wellicht
geldt ook voor protectieve factoren dat ze juist vanwege deze kwaliteiten moeilijk zijn te meten en aan
te tonen.

Tot slot was dit onderzoek bedoeld als een verkennende studie waarin onder meer werd geprobeerd
een onderzoeksinstrument te ontwikkelen. Het is duidelijk dat dit instrument nog niet volmaakt is.
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Bij de scholieren zijn de PRINCALS-analyses uitgevoerd voor basis en voortgezet onderwijs tegelijkertijd. Dit maakt het onder1

andere mogelijk om verschillen tussen beide schooltypen, ook in vergelijking met de 'algemene' maten, te maken. Een
noodzakelijke voorwaarde is wel geweest dat de ten behoeve van de maat gebruikte variabelen in beide vragenlijsten
voorkwamen. Na deze datareductie worden in de vervolganalyses de op deze wijze ontstane schalen gebruikt.
Hiertoe is geteld hoe vaak een leerkracht per cluster aangeeft dat er reden tot zorg is. Overigens is dit bij elk cluster uitsluitend2

gedaan voor die leerkrachten die alle items hebben beantwoord.
Dat de correlatie tussen gemoedsgesteldheid en geïnternaliseerde gedragsproblemen (veel) hoger is dan de overige correlaties3

wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in beide maten een aantal dezelfde variabelen voorkomen. Dat bij enkele schalen van
dezelfde variabelen gebruik is gemaakt, heeft te maken met het feit dat deze variabelen voor beide schalen van belang zijn. Op
theoretische gronden is bovendien niet goed aan te geven dat een dergelijke variabele beter bij de een dan wel beter bij de
andere schaal zou horen. In feite is de gemoedsgesteldheid meer overkoepelend begrip, waarvan de andere twee welzijnsmaten
verbijzonderingen vormen. Daardoor is er een gedeeltelijke overlap. Overigens doet dit probleem zich voornamelijk voor bij de
schalen met betrekking tot de gemoedsgesteldheid en de geïnternaliseerde gedragsproblemen. Geen enkele variabele komt
zowel bij een welzijnsschaal als bij een risicoschaal voor.
Overigens is hierover in de Rapportage jeugd 1997 met betrekking tot en deel van de steekproef al eerder gerapporteerd.4

Daarbij is in tegenstelling tot het onderhavige onderzoek gebruik gemaakt van een multivariate methode, te weten lisrel-
modellen. Omdat het in deze pilotstudy de bedoeling is om ook over kleuters en scholieren van verschillende schooltypes te
rapporteren is deze methode hier minder geschikt (het zou resulteren in een groot aantal modellen). De resultaten van de lisrel-
methode en de hier gebruikte variantie-analyse zijn goed met elkaar te vergelijken. 

Alhoewel met behulp van de vragenlijsten en checklist een beeld wordt verkregen van de mate van
welzijn en de mate waarin verschillende groepen jeugdigen te kampen hebben met risico, moet
worden geconstateerd dat de geconstrueerde maten voor risico/protectie en welzijn te wensen
overlaten. Bij een eventueel volgend gebruik van het instrument zal hiervoor een oplossing moeten
worden gevonden.

NOTEN
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BIJLAGEN
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BIJLAGE C  COMPILATIE VAN OPMERKINGEN VAN KINDEREN

Aan het eind van de vragenlijst was een vraag opgenomen om kinderen de gelegenheid te bieden nog
dingen te uiten die ze graag kwijt zouden willen. Deze vraag luidde:

”We hebben je een heleboel vragen gesteld, maar misschien is er nog iets anders wat je ons zou
willen vertellen over bij jou thuis, over school of over iets wat jij zou veranderen als jij de baas
zou zijn. Als je nog iets wilt vertellen dan kun je dat hieronder opschrijven.”

Hierna is een selectie weergegeven van de opmerkingen die de verschillende categorieën jeugdigen
hier maakten. De antwoorden van de kleuters zijn kort samengevat weergegeven door de enquêtrice.

Kleuters:
- altijd jarig zijn
- zeggen dat de kinderen op moeten houden met pesten
- monster doodmaken
- papegaai voor zichzelf kopen
- Power Ranger worden later
- dat er vrede was
- dat mijn barbie echt was
- dat de mensen die zielig zijn en niets hebben ook iets krijgen
- nooit meer naar school
- heel de dag naar school
- clown worden
- terugslaan als iemand mij slaat
- stoute kinderen veranderen
- ik zou graag een vlinder zijn
- iedereen naar het strand sturen met mooi weer
- de stad veranderen, meer speelruimte voor kinderen
- autorijden in een Ferrari en die voor je vader kopen
- alle stoute mensen in de gevangenis zetten

Leerlingen  basisonderwijs:
- als ik de baas was zou ik de mensen die dood waren opwekken en de slechte tot goede mensen

maken en geen oorlogen meer laten bestaan want dan hebben mensen pijn
- het was leuk om de vragen te beantwoorden. Het was erg gezellig, wanneer doen we het nog
eens?
- nou, altijd als ik buiten speel met de kinderen, doe ik iets fout. Maar als ik bijv. stickers heb dan

komt de helft van de klas op me af. Maar als ik niets heb gaan ze stomme dingen doen. Maar als
ik iets heb dan willen ze altijd vriendinnen zijn

- als ik de baas zou zijn zou ik alle moordenaars en gemene mensen op laten zoeken en ze eens een
pak slaag op hun billen geven en ze in de gevangenis stoppen

- wij hebben een broertje van Foster Parents geadopteerd, dat vind ik erg leuk
- dat ik het leuk vond om deze bladeren te maken
- ik zou niet zo dik willen zijn
- als ik de baas zou zijn zou ik de oorlog wegtoveren en arme kinderen, geld en eten en kleding

geven
- ik flippo’t heel graag en ik heb er 120
- ik wil een kamermeisje voor mijn kamer, en ik wil een 10 voor mijn rekenen en een leuke sfeer in

de klas. Er moet niet zoveel gemopperd worden
- ik ben heel tevreden met mijn leven en ik zou met niemand willen ruilen

Leerlingen voortgezet onderwijs:
- ja, ik zou het WNF willen steunen en zorgen dat alle kernproeven zouden stoppen
- mijn vader heeft af en toe geld problemen en leent geld van me (omdat ik werk)
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- ik maak op vakantie makkelijk vrienden, maar op school niet
- ik zou willen toveren en alles wat leeft veranderen
- het is zoveel dat het hier niet past
- omdat ik verliefd ben op twee jongens. Daar kan ik thuis niet over praten en dat vindt ik moeilijk

om dat te verbergen
- ik vind het moeilijk om over jongens te praten. Iedereen heeft wel eens gezoend, ik ben bijna 15

en ik heb nog nooit gezoend of een vriend gehad
- ik heb verder niets te vertellen maar ik wou dat mijn leven anders was
- ik vertel verder niets want jullie kunnen er niets aan doen om mijn moeder terug te brengen
- ik vond het heel leuk om dit te doen en ik wilde graag nog even zeggen dat ik over het algemeen

een heel leuk leven heb, maar soms nergens zin meer in heb. Ik denk dat het gewoon de leeftijd is
zoals jullie volwassenen altijd zeggen

- als ik de baas zou zijn, dan zou ik alle pistolen in de hele wereld vernietigen en een speciale
poepplaats voor alle honden maken

- ik heb het heel leuk thuis. Er gebeuren geen ‘rare’ dingen meer (zoals seksueel misbruiken). Ik
ben heel gelukkig

- ik zou geen oorlogen willen en ook geen discriminatie
- hoera ik ben klaar
- ik vind alles goed zo. Alleen ik zou willen om meer “nee” te kunnen zeggen, als ik iets niet wil 

doen
- deze vragen slaan nergens op, zonde van de tijd, thuis heb ik het toch goed
- als ik de baas zou zijn zou er heel veel illegaal spul in mijn huis zijn en zou ik alle asielzoekers

doodmaken en beroven van hun spullen want zij stelen ons geld en dus ook het mijne
- als ik de baas zou zijn zal ik meisjes zoals ik meer vrijheid gunnen
- ik vind deze vragen erg asociaal, want sommige dingen gaan jullie niks aan
- ik wil dat alle daklozen onderdak krijgen en iedereen genoeg te eten heeft
- mijn ouders verwisselen in andere ouders
- zou willen dat mijn ouders niet zo bezorgd zijn
- dat ik me heel vaak eenzaam voel en dood willen zijn maar aan de andere kant ben ik bang voor

de dood
- daar schrijf ik liever niet over

Leerlingen speciaal basisonderwijs:
- als ik de baas was zou ik regels verzinnen: als de kinderen weggaan, zeggen waar je heen gaat en

dan geef ik toestemming
- ik zit op voetballen en we verliezen steeds en ik wil graag dat we winnen
- had ik een supernintendo gekocht
- als ik meester ben ga ik iedereen straf geven

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs:
- ik wil heel erg graag mijn echte moeder zien na al die jaren
- ik ben de king, okee, mond dicht
- dat er vrede op aarde is, dat er geen dieren dood worden gemaakt
- jongeren moeten stoppen met drugs
- ik wil graag dat ik nooit meer ruzie krijg met mijn ouders
- als ik de baas zou zijn dan zou ik de arme mensen geld geven
- dat ik graag van roken af wil maar mijn ouders mogen er niet achter komen
- thuis vond ik het heel leuk, maar aan school heb ik de pest. Ik zou veel liever op een gewone

school zitten. Ik krijg hier veel huilbuien over dat ik mijn school jaren heb verpest. Ik wou altijd
douane worden en ik denk dat dit niet meer lukt hoe ik op deze school zit. Maar ik heb goede
cijfers en doe mijn best ervoor om van deze school af te gaan.
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