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Bi j lage 1:  Voedingsge b ieden van de  betrokken  
instant ies  

 

Arrondissement 

Rotterdam 

Bureau Jeugdzorg 

Stadsregio Rotterdam 

Politieregio Rotterdam 

Rijnmond 

Gemeente Rotterdam 

 

Albrandswaard Albrandswaard Albrandswaard  

Barendrecht Barendrecht Barendrecht  

Bergschenhoek Bergschenhoek Bergschenhoek  

Berkel en Rodenrijs Berkel en Rodenrijs Berkel en Rodenrijs  

Bernisse Bernisse Bernisse  

Bleiswijk Bleiswijk Bleiswijk  

Brielle Brielle Brielle  

Capelle a/d IJssel Capelle a/d IJssel Capelle a/d IJssel  

Dirksland  Dirksland  

Goedereede  Goedereede  

Hellevoetsluis Hellevoetsluis Hellevoetsluis  

Hoek van Holland Hoek van Holland Hoek van Holland Hoek van Holland 

Krimpen a/d IJssel Krimpen a/d IJssel Krimpen aan den 

IJssel 

 

Middelharnis  Middelharnis  

Maassluis Maassluis Maassluis  

Oostflakkee  Oostflakkee  

  Pernis Pernis 

Ridderkerk Ridderkerk Ridderkerk  

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam 

Rozenburg Rozenburg Rozenburg  

Schiedam Schiedam Schiedam  

Spijkenisse Spijkenisse Spijkenisse  

Vlaardingen Vlaardingen Vlaardingen  

Westvoorne Westvoorne Westvoorne  
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Bi j lage  2:  Doss ie rana lyse - ins t rument  

 

1. Persoonsgegevens 

Respondentgroep  

Respondentnummer  

Naam   

Voornamen  

Geslacht  

Geboortedatum  

Geboorteplaats   

Geboorteland  

Etniciteit  

Gezag berust bij 

o Ouder(s) 
o Gezinsvoogdij/jeugdzorg: 

Naam gezinsvoogd: 
Naam instelling: 

o Anderen namelijk: 

  

2. Broninstanties van dit dossier 

 

0  OM dossier                                    (rood) 
0  Politie JCO & CVJ                   (zwart) 
0  Jeugdzorg  Stadsregio Rotterdam    (blauw) 
0  William Schrikkergroep                  (blauw) 
0  Leger des Heils Jeugdreclassering    (blauw) 
0  Leerplicht                                       (groen) 
0  Raad voor de Kinderbescherming 
0  Overige namelijk………………………………. 

 

3. Voorlopige hechtenis mbt strafbare feiten onderzoek 2004 op basis van OM info 

Parketnummer  

Parketnummer hoofdzaak  

Datum inverzekering-
stelling 

 

Startdatum:  Periode Prev. Hechtenis 
(start 01-01-2004 t/m     
30-06-2004) Einddatum:  

Plaats prev. hechtenis  

Reden ophef voorlopige 
hechtenis 

 

Schorsingsperiode 1  

Reden schorsing 1 
(obv beschikking) 

 

Voorwaarden schorsing 1 
(obv beschikking) 

 

Reden ophef schorsing 1  

Opmerkingen tav  
schorsingen 
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Datum strafzitting  

Vonnisdatum  

Vonnis  

Voorwaarden  

Hoger Beroep? J / N 

Voorzetting VH tijdens 
HB? 

J / N 

Voortzetting JR tijdens 
HB? 

J / N 

Vonnis na HB  

1. Maatschappelijke kwalificatie:   
Delict 1 

1. Artikel   

2. Maatschappelijke kwalificatie:   Overige delicten (bij 
voeging) 

2. Artikel   

 

4. Processen verbaal  als verdachte (in geval van meer dan 10 zaken gebruik vervolgblad) 
op basis van JCO/ Cliëntvolgsysteem Jeugdcriminaliteit   

  0 vernieling/ Openbare Orde Aantal … keer 

 0 vermogen Aantal … keer 
Aantal PV’s in JCO in 
2002 

    0 geweld Aantal … keer 

  0 vernieling/ Openbare Orde Aantal … keer 

 0 vermogen Aantal … keer 
Aantal PV’s in JCO in 
2003 

    0 geweld Aantal … keer 

Aantal PV’s in JCO in 
2004 

1. 2. 3. 4. 5. 

Aard/Maatsch klasse      

Wetsartikel (politie)      

Pleegplaats      

Gemiddelde pleegdatum 
mm-jaar 

     

Valt pleegdatum in 
schorsingsperiode? 

J  /  N J  /  N J  /  N J  /  N J  /  N 

  0 vernieling/ Openbare Orde Aantal … keer 

 0 vermogen Aantal … keer 
Aantal PV’s in JCO in 
2003 

    0 geweld Aantal … keer 

4a. Contacten overige instellingen en frequentie op basis van JCO/Cliëntvolgsysteem 
Jeugdcriminaliteit   

Vóór delict Frequentie   Opmerkingen 

0 RvdK   

0 Jeugdreclassering   
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0 William Schrikker 
groep 

  

0    

0    

Tijdens schorsings-
periode 

Frequentie   Opmerkingen 

0 RvdK   

0 Jeugdreclassering   

0 William Schrikker 
groep 

  

0    

0    

Ná vonnis Frequentie Opmerkingen 

0 RvdK   

0 Jeugdreclassering   

0 William Schrikker 
groep 

  

0    

0    

 
5. Informatie jeugdreclassering/raad (richt je zo veel mogelijk op het 
feit/parketnummer van het onderzoek en baseer je met name op de stamkaart en 
(evaluatie) Plan van Aanpak en briefrapportages jeugdreclassering) 

0 Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam Jeugdzorg  
0 William Schrikkergroep 
0 Jeugdreclassering Leger des Heils 
0 Raad voor de Kinderbescherming 

5a. dossierstukken gebruikt voor onderstaande info 

0 Vroeghulpverslag RvdK 
0 Basisonderzoek/Vervolgonderzoek RvdK 
0 Adviesstukken RvdK 
0 PV 
0 Processtukken (beschikking schorsing VH, verslag verloop VH) 
0 (Forensisch) persoonlijkheidsonderzoek 
0 Stamkaar Bureau jeugdzorg 
0 Plan van Aanpak 
0 Evaluatie Plan van Aanpak 
0 Briefrapportages 
0 Voorlichtingsrapportages 
0 Contactverslagen 
0 Anders namelijk 

Jeugdreclasseringtitel: 
(subsidietitel) 

0 uitvoering ‘voorlopige opdracht’ (toezicht en begeleiding in vrijwil-
lig kader) 
0 uitvoering maatregel Hulp en Steun ikv ‘voorwaardelijke niet-
vervolging’ 
0 uitvoering maatregel Hulp en Steun ikv ‘schorsing VH’ 
0 uitvoering maatregel Hulp en Steun bij voorwaardelijke veroorde-
ling 
0 uitvoering maatregelen Toezicht en begeleiding 
0 ITB Harde Kern bij schorsing VH 
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0 ITB Criem bij schorsing VH  
0 ITB Harde Kern bij vonnis 
0 ITB Criem bij vonnis 
0 Anders namelijk 

Datum ingang maatregel 
bij schorsing 

 

Datum expiratie maatregel 
bij schorsing 

 

Datum ingang maatregel 
bij vonnis 

 

Datum expiratie maatregel 
bij vonnis 

 

5b. Inhoud van de jeugdreclassering 

 In schorsingsperiode Na vonnis (incl 2005) 

Frequentie van de contac-
ten 

  

Overige contacten (exter-
ne deskundigen) 

  

Cursussen/modules    

Zwaartepunt van de hulp   

Doelstellingen c.q hulp-
vraag 

  

Verloop van de hulp    

Belangrijke informatie 
aangaande leefgebied  
gezin 

  

Belangrijke informatie 
aangaande leefgebied 
vrije tijd/vrienden 

  

Belangrijke informatie 
aangaande leefgebied 
school 

  

Belangrijke informatie 
aangaande leefgebied 
werk 

  

Belangrijke informatie 
aangaande leefgebied  
politie/justitie 

  

Belangrijke informatie  
overig 

  

Evaluatie van de gestelde 
doelen (overall beeld) 

0 behaald 
0 grotendeels behaald 
0 grotendeels niet behaald 
0 niet behaald 

0 behaald 
0 grotendeels behaald 
0 grotendeels niet behaald 
0 niet behaald 
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6. Achtergronden jongere op basis van Jeugdzorginformatie 

Het is de bedoeling dat je aankruist of onderstaande items zijn besproken,  vervolgens in een 
steekwoord melden wat er in de rapportage staat. Niet interpreteren, feitelijke info weergeven. 

6a. Karakterbeschrijving/indruk (indien niet in onderstaande categorieën te plaatsen) 

 
 

6b. Ontwikkelingsanamnese 

Bijzonderheden (geboorte, kinderleeftijd, puberteit & life events) 
 

6c. Delictgedrag  

Motieven, namelijk 

Beleving delict, namelijk 

Overige informatie: 

6d. Cognitieve ontwikkeling 

Intelligentie 

0  Begaafd    0  Laaggemiddeld 
0  Hooggemiddeld   0  Zwakbegaafd 
0  Gemiddeld    0  Onbekend 

6e. Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Seksualiteit 

0  Traumatische jeugdervaringen, namelijk 
0  Misbruik, namelijk 
0  Overige informatie, namelijk 

Verslaving en genotmiddelen etc. 

0  Alcohol 
0  nee 

 0  ja, soms (>maandelijks) 
 0  ja, vaak (dagelijks, wekelijks) 

0 Softdrugs 
0  nee 
0  ja, soms (>maandelijks) 

 0  ja, vaak (dagelijks, wekelijks) 

0 Harddrugs 
0  nee 
0  ja, soms (>maandelijks) 
0  ja, vaak (dagelijks, wekelijks 

0 Gokken  
0   nee 
0   ja, soms (>maandelijks) 
0   ja, vaak (dagelijks, wekelijks) 

0 Verslaving  
0   nee 
0   ja, alcohol 
0   ja, drugs 
0  ja, gokken 

Gewetensfuncties 

0 Normen en waarden, namelijk 
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6f. Psychiatrische problematiek 

0 Neen 
0 Ja , namelijk  
         0  Seksuele stoornissen (functies en gedragingen), namelijk………………………….. 
         0  Gedragsstoornissen met en zonder sociale betrokkenheid (agressie, drugs, wapens,  
  brandstichting etc., oppositioneel, impulsief, prikkelgevoeligheid, spijbelen, liegen,  
  vechten), namelijk………………………….. 
 0  Persoonlijkheidsstoornissen (in ontwikkeling) (borderline, schizofrenie, narcisme,  
  antisociaal, extreem gebrek aan empathie etc.), namelijk…………….  
         0  Ontwikkelingsstoornissen (zwakbegaafdheid, zwakzinnigheid, taal- en spraakstoor- 
  nissen, autisme etc.), namelijk…………… 
         0  anders, namelijk …………………. 

6g. Overige  informatie: 

 

6h. Opvoeding en Gezin 

Woont jongere bij ou-
der(s)/ stiefouders? 

0  biologische vader en biologische moeder 
0  biologische vader  
0  biologische moeder 
0  biologische ouder en stiefouder 
0  anders, namelijk………………………… 

Heeft jongere altijd in 
thuissituatie gewoond? 

0  Ja 
0  Neen namelijk………………… 

Opvoeding 

Pedagogische kwaliteit opvoeder(s) 
0  slecht 
0  matig  
0  goed 

 
Toezicht door opvoeder(s) in thuissituatie 

0  slecht 
0  matig  
0  goed 

 
Betrokkenheid opvoeder(s) bij jeugdreclassering/hulp 

0  slecht 
0  matig  
0  goed 

 
Betrokkenheid opvoeder(s) bij verschillende leefgebieden 
(school,werk, vrije tijd) 

0  slecht 
0  matig  

 0  goed 

6i. Gezondheid 

 
0  Goed 
0  Niet goed, namelijk.. 
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6j. School (dit item ook baseren op leerplichtdossiers en leerlingen administratie 
Dienst JOS gemeente Rotterdam) 

Aantal scholen Voort-
gezet Onderwijs  

 

Verlaging van het 
niveau schooltype? 

J  /  N 

Spijbelgedrag  

Reactie op spijbelge-
drag 

 

Voortgezet onderwijs 
schoolcarrière periode 
vóór delict/voorlopige 
hechtenis (vorige scho-
len, diploma’s etc.) 

Korte beschrijving 
schoolsituatie 

 

Naam school: 
Speciaal onderwijs: ja / nee 
Schooltype:  0 vmbo theoretische leerweg 
                   0 vmbo gemengde leerweg 
                   0 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 
                   0 vmbo basisberoepsgerichte leerweg 
                   0 leerwerktraject 
                   0 havo 
                   0 vwo 
                   0 gymnasium 
                   0 mbo 
                   0 roc 
                   0 anders namelijk 
Niveau: 
Klas: 

Spijbelgedrag  

Schoolcarrière tijdens 
voorlopige hechtenis 
(incl. schorsingsperiode) 

Korte beschrijving 
schoolsituatie 

 

contacten/opmerkingen 
in schorsingsperiode 

 

Naam school: 
Speciaal onderwijs: ja / nee 
Schooltype:  0 vmbo theoretische leerweg 
                   0 vmbo gemengde leerweg 
                   0 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 
                   0 vmbo basisberoepsgerichte leerweg 
                   0 leerwerktraject 
                   0 havo 
                   0 vwo 
                   0 gymnasium 
                   0 mbo 
                   0 roc 
                   0 anders namelijk 
Niveau: 
Klas: 

Spijbelgedrag  

Schoolcarrière ná vonnis 
2004 

Schoolsituatie  

Schoolcarrière ná vonnis 
2005 

Naam school: 
Speciaal onderwijs: ja / nee 
Schooltype:  0 vmbo theoretische leerweg 
                   0 vmbo gemengde leerweg 
                   0 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 
                   0 vmbo basisberoepsgerichte leerweg 
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                   0 leerwerktraject 
                   0 havo 
                   0 vwo 
                   0 gymnasium 
                   0 mbo 
                   0 roc 
                   0 anders namelijk 
Niveau: 
Klas: 

contacten/opmerkingen 
na vonnis/detentie 

 

6k.Werk 

Werksituatie vóór de-
lict/voorlopige hechtenis 

0  Nee 
0  Ja,vast werk……………………………. 
0  Ja, vakantiewerk/bijbaantje…………………………………. 

Werksituatie tijdens voor-
lopige hechtenis (incl. 
schorsingsperiode) 

0  Nee 
0  Ja,vast werk……………………………. 
0  Ja, vakantiewerk/bijbaantje…………………………………. 

Werksituatie ná vonnis 
2004 

0  Nee 
0  Ja,vast werk……………………………. 
0  Ja, vakantiewerk/bijbaantje…………………………………. 

Werksituatie ná vonnis 
2005 

0  Nee 
0  Ja,vast werk……………………………. 
0  Ja, vakantiewerk/bijbaantje…………………………………. 

6l. Financiën 

Inkomen vóór de-
lict/voorlopige hechtenis 

0  Nee 
0  Ja, zakgeld                               € …  per……………… 
0  Ja, uit arbeid                            €…… per……………… 
0  Ja,……………………………                 €…… per……………… 

Inkomen tijdens voorlo-
pige hechtenis (incl. 
schorsingsperiode) 

0  Nee 
0  Ja, zakgeld                               € …  per……………… 
0  Ja, uit arbeid                            €…… per……………… 
0  Ja,……………………………                 €…… per……………… 

Inkomen ná vonnis 2004 

0  Nee 
0  Ja, zakgeld                               € …  per……………… 
0  Ja, uit arbeid                            €…… per……………… 
0  Ja,……………………………                 €…… per……………… 

Inkomen ná vonnis 2005 

0  Nee 
0  Ja, zakgeld                               € …  per……………… 
0  Ja, uit arbeid                            €…… per……………… 
0  Ja,……………………………                 €…… per……………… 

Inkomen uit delinquen-
tie? 

 

6m. Vrije tijd 

Vóór delict/ voorlopige hechtenis: 

Omgang leeftijdgenoten 
(delinquentie?) 

 

Overige sociale contacten  

Activiteiten  

Tijdens (schorsing) voorlopige hechtenis: 

Omgang leeftijdgenoten  
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(delinquentie?) 

Overige sociale contacten  

Activiteiten  

Na vonnis: 

Omgang leeftijdgenoten 
(delinquentie?) 

 

Overige sociale contacten  

Activiteiten  

7. Contacten Instellingen 

(hulp) bij opvoeding 
0 nee 
0   ja, namelijk (+ tijdsaanduiding) Ouders 

 (hulp) bij eigen problemen 
0 nee 
0   ja, namelijk (+ tijdsaanduiding) 

Vóór delict/ voorlopi-
ge hechtenis 

Tijdens (schorsing) 
voorlopige hechtenis 

Na vonnis 

Jongere/verdachte 

Ambulant  
0 nee 
0 ja, namelijk (+ 

tijdsaanduiding) 
 

Residentieel  
0 nee 
0 ja, namelijk (+ 
tijdsaanduiding) 

Ambulant  
0 nee 
0 ja, namelijk (+ 

tijdsaanduiding) 
 

Residentieel  
0  nee 
0  ja, namelijk (+ 
tijdsaanduiding) 

Ambulant  
0 nee 
0 ja, namelijk (+ 

tijdsaanduiding) 
 

Residentieel  
0  nee 
0 ja, namelijk (+ 
tijdsaanduiding) 

8. Overige informatie 

 
 
 

9. Ontbrekende informatie 
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B i j l age  3 :  V ragen l i j s t  doss ie rana lyse - ins t rument  

 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 14 

 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 15 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 16 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 17 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 18 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 19 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 20 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 21 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 22 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 23 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 24 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 25 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 26 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 27 

Bi j lage  4:  Indel ing  van misdr i jven naar  aard  en  ernst  
 

 

Onderstaande delicten zijn wat ernst betreft, ingedeeld op basis van de strafdreiging 

zoals ook door het WODC bij de Recidivemonitor gehanteerd. Dit levert de volgende 

categorieën op: 

- Ernstscore 1: delicten met een strafdreiging minder dan vier jaar 

- Ernstscore 2: delicten met een strafdreiging van vier tot acht jaar én delicten met een straf-

dreiging minder dan vier jaar waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan 

- Ernstscore 3: delicten met een strafdreiging van meer dan acht jaar  

 

De indeling in delictstypen is gebeurd op basis van de WODC Recidivemonitor. en de 

maatschappelijke kwalificaties van politie/justitie. 

 

E r n s t s c o r e  1  W e t s a r t i k e l  T y p e  d e l i c t  

Eenvoudige belediging (onder verzwa-
rende omstandigheden) 

Sr 266.1 en 267.2 Agressie 

Niet voldoen aan ambtelijk bevel Sr 184.1 Overig 

Wederspannigheid Sr 180 Agressie 

Schuldheling Sr 417bis.1A Vermogen zonder geweld 

Bezit/handel/smokkel harddrugs OW 2.1 Drugs 

Bezit/handel softdrugs OW 3.1 Drugs 

Besturen onder invloed  WVW 8 Verkeer 

Doorrijden na een ongeval WVW 7.1A  Verkeer 

Dood of zwaar lichamelijk letsel na 
verkeersongeval 

WVW 6 Verkeer 

Huisvredebreuk Sr 138.1 Agressie 

Schennis van de eerbaarheid Sr 239.1 Zeden 

Vernieling/beschadiging Sr 351.1 Agressie 

Verbod wapen categorie I WWM 13.1 Overig 

 

Verbod voorhanden hebben wapens of 
munitie categorieën I en II 

WWM 26.1 Overig 

 
E r n s t s c o r e  2  W e t s a r t i k e l  T y p e  d e l i c t  

Bedreiging Sr 285.1 Agressie 

Begunstiging Sr 416.1A Overig 

Diefstal met braak Sr 311.1.5 Vermogen zonder geweld 

Eenvoudige diefstal Sr 310 Vermogen zonder geweld 

Joyriding WVW 11 Verkeer 

Eenvoudige mishandeling, zwaar  
lichamelijk letsel 

Sr 300.1, 300.2 Agressie 

Gezamenlijke openlijke geweldpleging  Sr 141.1 en 141.2.1 Agressie 

Overige gekwalificeerde diefstal Sr 311.1.4 Vermogen zonder geweld 

 Valsheid in geschrifte Sr 225 Vermogen zonder geweld 

 

Verduistering Sr 321 Vermogen zonder geweld 
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E r n s t s c o r e  3  W e t s a r t i k e l  T y p e  d e l i c t  

Aanranding Sr 246 Zeden 

Afpersing Sr 317.1 Vermogen 

Diefstal met geweld Sr 312.1 en 312.2.2 Vermogen met geweld 

Zware mishandeling Sr 302.1 Agressie 

Gezamenlijke openlijke geweldpleging 
met zwaar lichamelijk letsel 

Sr 141.1 en 141.2.2 Agressie 

Doodslag (waaronder poging) Sr 287 Agressie 

Moord (waaronder poging) Sr 289 Agressie 

 

Verkrachting Sr 242 Zeden 
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Bijlage 5: Overzicht strafbare feiten die aanleiding  
 geven voor voorlopige hechtenis van de  
 onderzoeksgroep 
 
 

Strafbaar feit (N=209) Aantal 

jongeren 

Percentage 

jongeren 

1. Straatroof (waaronder tasjesroof) 

 Diefstal (Sr 310) 

 Diefstal met geweld (Sr 312)  

 Afpersing (Sr 317)   

76 

64 

1 

11 

36.4% 

2. Zedenzaken overig 

 Verkrachting (Sr 242) 

 Gemeenschap met persoon onder 12 jr (Sr 244) 

 Aanranding (Sr 246) 

24 

18 

2 

4 

11.5% 

3. Inbraak  

 Inbraak bedrijf/kantoor (Sr 310) 

 Inbraak school (Sr 310) 

 Inbraak overige objecten (Sr 310) 

16 

11 

3 

2 

7.7% 

4. Overige aantasting persoonlijke integriteit  

 (Sr 282A lid 1 en SR 285 lid 1) 

14 6.7% 

5. Openlijke geweldpleging (Sr 141 lid 1) 13 6.2% 

6. Moord en doodslag 

 Doodslag (Sr 287) 

 Moord (Sr 298) 

11 

8 

3 

5.3% 

Overige 

 Winkeldiefstal (Sr 310) 

 Diefstal (brom)fiets, van/uit auto, uit woning (Sr 310) 

 Diefstal overig (Sr 310) 

 Drugsdelict (OW 2B) 

 Verduistering/heling/oplichting (Sr 416 lid 1a, Sr 321, Sr 326) 

 Rest 

55 

3 

24 

5 

3 

6 

14 

26.3% 
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Bi j lage  6:  Totaa l  aanta l  geregistreerde  de l ic ten   
    1999-2005 
 

Delictomschrijving Aantal Percentage 

Diefstal met geweld 365 21% 

Eenvoudige diefstal 237 14% 

Overige gekwalificeerde diefstal 213 12% 

Diefstal verbreking 210 12% 

Openbare orde 139 8% 

Mishandeling 78 5% 

Heling  77 5% 

Bedreiging 73 4% 

Overige vernieling 68 4% 

Verkrachting 33 2% 

Aanranding 30 2% 

Wet Wapens en Munitie 27 2% 

Gemeengevaarlijke misdrijven 20 1% 

Openbaar gezag 20 1% 

Overige misdrijven SR 19 1% 

Poging Moord en doodslag 15 1% 

Afpersing 15 1% 

Bedrog 13 1% 

Middelen lijst 1 (harddrugs) 11 1% 

Discriminatie 10 1% 

Overige seksuele misdrijven 8 1% 

Valsheid in geschrifte 5  

Joyriding 4  

Misdrijven andere wetten 4  

Verduistering 4  

Verlaten plaats ongeval 4  

Moord en doodslag 3  

Onder invloed auto/motor 3  

Dood/letsel door schuld 2  

Middelen lijst 2 (softdrugs) 2  

Muntmisdrijven 2  

Overige Economische delicten 2  

Overige opiumwet 1  

Totaal 1717  
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Bi j lage  7:  Frequent ie  van de l ic tscores  in  2004 
 
 

Delictscore Frequentie  Percentage van 
onderzoeksgroep 

0 9  4 . 3  

1 14 6 . 7  

2 11 5 . 2  

3 40 1 9 . 0  

4 20 9 . 5  

5 20 9 . 5  

6 14 6 . 7  

7 7 3 . 3  

8 4 1 . 9  

9 12 5 . 7  

10 5 2 . 4  

11 4 1 . 9  

12 9 4 . 3  

13 2 1 . 0  

14 3 1 . 4  

15 1 0 . 5  

16 3 1 . 4  

17 3 1 . 4  

18 3 1 . 4  

19 1 0 . 5  

20 3 1 . 4  

21 2 1 . 0  

22 2 1 . 0  

23 1 0 . 5  

24 1 0 . 5  

25 1 0 . 5  

26 1 0 . 5  

27 2 1 . 0  

28 1 0 . 5  

29 1 0 . 5  

31 1 0 . 5  

32 1 0 . 5  

33 1 0 . 5  

34 2 1 . 0  

35 1 0 . 5  

38 1 0 . 5  

56 1 0 . 5  

101 1 0 . 5  

126 1 0 . 5  
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B i j l age  8 :   U i tgebre ide  beschr i j v ing  van  de  5  typen   

voor lop ig  gehechte  jongeren  

 

Type  1 :  Me i s jes  

De eerste groep bestaat uit 9 meisjes. Dit houdt in dat alle meisjes uit de oorspronke-

lijke onderzoeksgroep deel uitmaken van het dossieronderzoek. 

 

Justitie en politie 

Voor lop ig hechtenis  fe i t  

Bij de groep meisjes zien we dat vooral vermogensfeiten aanleiding geven voor de 

voorlopige hechtenis. Opvallend zijn daarnaast 3 zware geweldsmisdrijven. 1  

 

P laats voor lop ige hechtenis   

Tweederde van de meisjes brengt de gevangenhouding tijdens de voorlopige hechtenis 

door in de justitiële jeugdinrichting Den Hey Acker in Breda. Plaatsing in Den Hey Ac-

ker ligt voor de hand, gezien het feit dat dit de dichtstbijzijnde normaal beveiligde 

inrichting voor meisjes is. Twee meisjes gaan naar gesloten jeugdinrichtingen.  

 

Voor lop ige hechtenis  en schors ing  

Omdat er grote variatie is in het aantal dagen voorlopige hechtenis wordt deze in het 

volgende figuur weergegeven op een tijdsbalk. Het gaat om de periode eerste dag 

voorlopige hechtenis tot de strafzitting. 2  

 

Figuur 5.1 – Aantal dagen begin voorlopige hechtenis tot strafzitting in de groep meisjes (n=9) 

Vijf meisjes worden tijdens hun voorlopige hechtenis geschorst. Bij de meisjes zien we 

alle standaard schorsingsvoorwaarden terug. 3 Vier van de vijf geschorste meisjes 

moeten zich tevens houden aan de aanwijzingen van de jeugdreclassering. Bij een 

meisje wordt expliciet vermeld dat zij weer naar school moet en bij een ander meisje 

dat zij ’s avonds op een bepaald tijdstip binnen moet zijn en op hetzelfde adres moet 

blijven wonen. 

 

Vonnis  en voorwaarden 

Van zeven meisje is bekend dat zij een onvoorwaardelijke jeugddetentie krijgen opge-

legd. Een meisje wordt civiel geplaatst in een behandelsetting. Er wordt in twee geval-

len een werkstraf gegeven. In de voorwaardensfeer zien we ook nu weer dat veel 

meisjes (zeven) zich dienen te houden aan de voorschriften van de jeugdreclassering. 

                                               
1. Bij het lezen van deze paragraaf dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat twee 
(zusjes) van de negen meisjes betrokken zijn geweest bij een levensdelict in de huiselijke sfeer. 
Binnen de totale onderzoeksgroep van 210 voorlopige gehechte jongeren wordt 8 keer melding 
gemaakt van doodslag (Sr 287) en drie keer van moord (Sr 289).  
2. Dit is vaak ook de periode van de voorlopige hechtenis. Tevens is het de periode die van belang 
is in het kader van het onderzoek.  
3. Voor een overzicht van alle in het dossieronderzoek genoemde schorsingsvoorwaarden zie 
bijlage 8. 

 Aantal dagen 
       0   28 44 54 61   74  98 146 232 
 

 
          
         2 jongeren 
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Opvallend is de vonnisvoorwaarde voor een meisje, namelijk het volgen van trauma-

verwerkingstherapie. 

 

Cr iminele loopbanen  

Voor 2004 zien we bij de meisjes vrij weinig strafbare feiten. Er wordt in HKS melding 

gemaakt van enkele misdrijven in de vermogenssfeer en een geweldsgerelateerd mis-

drijf. Voorlopig gehechte meisjes uit het onderzoek staan dus relatief vaak niet geregi-

streerd in HKS. Dat wil zeggen dat ze vaak first offender zijn wanneer ze het feit dat 

aanleiding is voor de voorlopige hechtenis in 2004 plegen . 4 Dit gegeven wordt onder-

steund door het feit dat alle meisje in 2004 een delictscore hebben tussen de 2 en de 

5. Binnen dit onderzoek zouden ze dus gekwalificeerd worden als een relatief lichte 

groep. 

In de periode van schorsing pleegt één meisje opnieuw een vermogensdelict en in de 

periode na de voorlopige hechtenis 5 zien we drie meisjes marginaal (drie keer vermo-

gen en een keer vernieling) terug.  

Wat betreft registratie als bijvoorbeeld betrokkene, slachtoffer of getuige van een 

strafbaar feit en aandachtsvestigingen blijkt tweederde van de meisjes al langer bij de 

politie in beeld te zijn. Vanaf 2002 zien we dat minstens zes meisjes met regelmaat 

onderwerp van mutaties in X-pol zijn in termen van betrokkene, getuige of slachtoffer. 

Opvallend is dat in 2005 drie meisjes zijn gemeld wegens vermissing. 

 

Jeugdreclassering en Raad voor de Kinderbescherming 

Twee meisjes hadden bij aanvang van hun voorlopige hechtenis in 2004 al jeugdre-

classering in het kader van een voorwaarde bij een vorig vonnis. Tijdens de voorlopige 

hechtenis worden 2 meisjes op basis van een voorlopige opdracht aangemeld door de 

Raad voor de Kinderbescherming. 1 meisje krijgt een maatregel ‘Hulp en Steun’ in het 

kader van de schorsing van de voorlopige hechtenis.  

Na het vonnis zien we vier meisjes bij de jeugdreclassering met een maatregel ‘Hulp 

en Steun’. Voor een van deze vier geldt dat zij een verlenging heeft van haar proeftijd 

en de voorwaarde ‘Hulp en Steun’ van een vorig vonnis.  

Opvallend in de groep meisjes is het drietal ondertoezichtstellingen, waaraan later nog 

een civiele gesloten plaatsing wordt toegevoegd.  

Van de negen meisjes is er slechts een meisje dat op geen enkel moment in het traject 

een jeugdreclassering- of voogdijcontact heeft. Twee meisjes hebben een jeugdreclas-

seringcontact bij de William Schrikkergroep. 

 

Ver loop van de begele id ing 

De begeleiding richt zich met name op het psychische welbevinden van de meisjes, 

daarna op het onderwijs en in de derde plaats op het gezin waaruit de jongere afkom-

stig is. Opvallend is dat bij drie meisjes huisvesting een aandachtspunt was, terwijl dit 

bij de jongens uit de steekproef nauwelijks expliciet staat geregistreerd. Dit is mogelijk 

een reactie op het wegloopgedrag, dat we bij meisjes vaker tegenkomen dan bij jon-

gens. Ten tijde van het dossieronderzoek zijn drie maatregelen beëindigd wegens ex-

piratie en/of het behalen van de gestelde doelen. Bij één van de meisjes met een 

                                               
4. Uit JCO (Justitieel Casus Overleg) en X-pol informatie weten we dat het wel zo kan zijn dat een 
jongere al een bekende is van de politie, bijvoorbeeld omdat er geseponeerd is, een Halt-
afdoening of contacten als betrokkene bij strafbare feiten zijn geweest. Deze feiten gaven echter 
geen aanleiding tot een HKS-mutatie. 
5. Data zijn geanalyseerd tot en met 2005. 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 37 

maatregel ‘Hulp en Steun’ is deze voortijdig beëindigd omdat de jeugdreclassering 

geen mogelijkheden meer zag. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een ondertoezichtstel-

ling. 

Op basis van de dossiers kon worden vastgesteld dat bij ruim de helft van de meisjes 

de hulp positief was afgerond of dat het reclasseringstraject positief verliep. Uitgangs-

punt hierbij vormen de gestelde doelen. 

 

Achtergronden 

In termen van het gedrag zien we dat de meisjes met regelmaat worden omschreven 

als brutaal en oppositioneel. Interessant is dat deze kwalificatie twee keer vergezeld 

gaat van onzeker en beïnvloedbaar gedrag en drie keer van manipulatief gedrag. 

Slechts één meisje wordt als impulsief gelabeld. 

In de groep is sprake van één tienerzwangerschap en er is één meisje getrouwd. 

Bij vier van de negen meisjes zien we  een benedengemiddeld of lager IQ. In de dos-

siers wordt relatief vaak melding gemaakt van stoornissen. Het betreft dan gedrags-, 

persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen. 

 

Opvoeding en gez in 

Geen van de meisjes woont zelfstandig ten tijde van hun voorlopige hechtenis. Van 7 

meisjes is bekend dat ze op dat moment in een eenoudergezin wonen.  

Voor drie meisjes geldt dat ze ten tijde van hun voorlopige hechtenis ook een onder-

toezichtstelling hebben. Wanneer op basis van de dossiers de pedagogische kwaliteit 

van de opvoeders wordt ingeschat 6, blijkt deze bij zeven van de negen meisjes slecht 

tot matig te zijn. 

 

Onderwijs 

Wanneer bij de gemeente Rotterdam het leerlingvolgsysteem en de verzuimregistratie 

worden geconsulteerd, blijkt slechts één meisje op het moment van haar voorlopige 

hechtenis nog op dezelfde school voor voortgezet onderwijs te zijn ingeschreven als 

waar ze na de basisschool is gestart. De overige acht meisjes hebben twee tot drie 

keer van school gewisseld. Voor twee meisjes betekent dit dat ze ook een negatieve 

schoolcarrière doormaken. Dat wil zeggen dat ze van een hoger naar een lager onder-

wijstype zijn gegaan. 

De dames uit de steekproef zijn geen doorsneeleerlingen. Dat blijkt uit het feit dat drie 

meisjes in de periode voor het voorlopig hechtenis feit één of meer keren geschorst 

zijn van school en twee meisjes verwijderd. Van vijf meisjes is bekend dat ze hebben 

gespijbeld. In alle gevallen betreft het zeer lange periodes. Door de afdeling leerplicht 

is hierop gereageerd met processen verbaal en bemiddeling. In één geval heeft het 

langdurige spijbelen geleid tot verwijdering van school.  

De meisjes doen het qua niveau relatief goed in het onderwijs. Vier meisjes staan in-

geschreven op een vmbo-opleiding, drie meisjes op een mbo-opleiding (op het Albeda 

College) en een meisje doet havo. Een meisje staat niet ingeschreven, maar is ook 

niet- leerplichtig. Een van de meisjes bezoekt gedurende een jaar het speciaal onder-

wijs. Van vier meisjes is bekend dat zij een benedengemiddeld of lager IQ hebben.  

                                               
6. Deze is beoordeeld op basis van informatie over betrokkenheid bij de jeugdreclassering, toe-
zicht door de ouder en de overige ouderinformatie van de instelling(en) die het dossier vullen. 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 38 

Verder komen er binnen de groep ook gedragsstoornissen voor. Toch betekent deze 

combinatie niet automatisch dat een kind geplaatst wordt op het speciaal onderwijs. 7 

Wanneer wordt bekeken of de jongeren ook tijdens het justitiële traject op school zit-

ten, ontstaat een diffuus beeld. Minimaal vier van de acht meisjes gaan niet naar 

school. Als oorzaken hiervoor wordt aangegeven, verzuim, vakantie, crisisopvang, 

voorlopige hechtenis en detentie.  

Van vijf meisjes staat bij leerlingzaken geregistreerd dat ze na het vonnis weer/nog 

ingeschreven zijn op school. Dit betreft bijna altijd de school waar ze ook voor de 

voorlopige hechtenis naar toe gingen. Het meisje dat havo deed, is verdwenen uit de 

registratie.  

Op basis van de andere dossiers kan echter worden vastgesteld dat er een meisje on-

vindbaar c.q. zwervend is, dat er een meisje naar het Klikproject is gegaan, een meis-

je naar de behandelsetting van Den Hey Acker, een meisje naar de crisisopvang en dat 

twee meisjes gestopt zijn met school (na schoolverzuim en schorsing). Zoals reeds 

eerder vastgesteld, komen de aantallen uit verschillende bronnen niet altijd met elkaar 

overeen.  

 

Werk  

Het is onbekend of de meisjes deelnemen aan het arbeidsproces. Een enkeling heeft af 

en toe een baantje. Van een meisje wordt vermoed dat ze in de prostitutie terecht is 

gekomen. 

 

Contacten overige instellingen 

Slechts van één ouder is bekend dat zij in het verleden professioneel begeleid is door 

de Stichting Mee.  

De jongeren hebben iets meer contacten met hulpverleners gehad voordat zij in 2004 

(opnieuw) met de politie in aanraking kwamen. Bij twee meisjes is sprake van opvang 

in de crisisopvang. Daarnaast wordt melding gemaakt van ‘Pak je kans’ en een agres-

sieregulatietherapie bij FORA, Klik, Maasstad. 

Tijdens de voorlopige hechtenis zien we dat er bij drie meisjes behandeld wordt in de 

justitiële jeugdinrichting. Ook na het vonnis is er volop hulpverlening bij 6 meisjes 

zoals psychiatrische opname, civiele plaatsing in Den Hey Acker, Traumatherapie. In 

één dossier wordt melding gemaakt van een leerwerktraject (Maatwerk). 

 

Bij een beoordeling van de positie van de meisjes op de verschillende besproken the-

ma’s oordelen de onderzoekers dat er bij vijf meisjes sprake is van een (lichte) voor-

uitgang in hun positie en bij twee meisjes van een grote achteruitgang. Voor twee 

meisjes is de informatie te beperkt en te tegenstrijdig om een goed beeld te krijgen 

van hun actuele situatie. 

 

                                               
7. Het vmbo is geschikt voor leerlingen vanaf een IQ van 70. Vooral de basisberoepsgerichte en 
de kaderberoepsgerichte leerwegen, het zogenaamde praktijkonderwijs, zijn geschikt voor leer-
lingen met benedengemiddelde IQ’s (70-80). Een tweede opmerking betreft de indicatiestelling 
voor het speciaal onderwijs. Het initiatief tot aanmelding voor het speciaal onderwijs dient bij de 
ouders/verzorgers te liggen. Wanneer ouders de leerling niet melden of weigeren te melden bij de 
Commissie voor Indicatiestelling of bij het Regionaal Expertisecentrum (REC) wordt geen diag-
nostisch onderzoek gedaan. 
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Type  2 :  Schoo lgaande  jongen s  met  een  l age  de l i c t sco re  

Deze groep bestaat uit 10 schoolgaande jongens met in 2004 een delictscore van 5 of 

lager. 8 

 

Justitie en politie 

Voor lop ig hechtenis  fe i t  

Ook bij de groep schoolgaande jongens met een lage delictscore zijn het de vermo-

gensdelicten die aanleiding geven voor de voorlopige hechtenis. Met uitzondering van 

één zedenmisdrijf betreft het vooral straatroven en drie inbraken.  

 

P laats voor lop ige hechtenis  

Vijf jongeren gaan gedurende de periode van voorlopige hechtenis naar De Hartelborgt 

locatie Kralingen. Dat wil zeggen dat deze jeugdigen nachtdetentie hebben gekregen. 

Daarnaast zien we jongeren in Den Hey Acker en De Sprengen 

 

Voor lop ige hechtenis  en schors ing  

Het aantal dagen vanaf de eerste dag voorlopige hechtenis tot aan de strafzitting 

wordt weergegeven in het volgende figuur. 

 

Figuur 5.2 – Aantal dagen begin voorlopige hechtenis tot strafzitting in de groep schoolgaande 

jongens met een lage delictscore (n=8). 9 

 

 

Van de tien voorlopig gehechte jongens zijn er acht geschorst. Wat ook voor de hand 

ligt gezien het feit dat ze lichte delicten plegen. Bij de jongens zien we bij schorsing 

veel standaardvoorwaarden terug en vijf jongens dienen zich te houden aan de aan-

wijzingen van de jeugdreclassering. 

 

Vonnis  en voorwaarden 

Ook bij deze groep zien we zowel voorwaardelijke als onvoorwaardelijke jeugddeten-

tie. De langste onvoorwaardelijke jeugddetentie is zes maanden. Drie jongeren krijgen 

een werkstraf en de zaak van één jongere uit deze groep wordt geseponeerd wegens 

gering feit. Zes jongeren dienen zich bovendien te houden aan de voorschriften van de 

jeugdreclassering. 

 

Cr iminele loopbanen 

De licht delinquente jongens zien we vanaf 2002 in toenemende mate in HKS voor 

vernieling en vermogensdelicten en in geringe mate voor geweld. Zoals gezegd, zijn 

hun voorlopige hechtenisfeiten ook hoofdzakelijk vermogensfeiten. Twee jongeren 

                                               
8. Van twee jongens was het dossier niet-beschikbaar bij het Openbaar Ministerie. De justitiële 
gegevens zijn afkomstig uit COMPAS (Communicatiesysteem Openbaar Ministerie Parket Admini-
stratie Systeem). 
9. Van twee jongeren was de datum van de strafzitting niet-bekend en kon het aantal dagen niet- 
worden berekend.  

 Aantal dagen 
       0    73 75 87 107 108 187 283 
 
 
  
         2 jongeren 73 dagen 
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maken zich tijdens de schorsingperiode al weer schuldig aan strafbare feiten (vermo-

gen en geweld) en ook na het vonnis zien we meer dan de helft van de jongens in 

2004 en 2005 weer in HKS terug omdat ze zich schuldig maken aan vernieling en ver-

mogensdelicten. 

Vanaf 2002 zien we in X-pol ook de andersoortige politiecontacten van de groep in 

toenemende mate terug. In 2005 hebben acht jongeren nog steeds mutaties onder 

ander als betrokkene, getuige of slachtoffer. Opvallend is de betrokkenheid bij overlast 

die we gedurende de hele periode zien. 

 

Jeugdreclassering en Raad voor de Kinderbescherming 

Slechts een jongen heeft bij aanvang van de voorlopige hechtenis een reclasseringsti-

tel in het kader van een vorig vonnis. In 2004 neemt gedurende het justitiële traject 

de bemoeienis van Jeugdzorg snel toe.  

Op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming wordt bij een andere jongen in 

een vroeg stadium al een voorlopige opdracht ‘Toezicht en begeleiding’ uitgevoerd.  

Bij de acht jongeren die geschorst worden, zien we vervolgens dat vier jongeren als 

voorwaarde een maatregel ‘Hulp en Steun‘ krijgen opgelegd. Eén jongen krijgt een 

maatregel ‘Toezicht en Begeleiding’ op verzoek van de officier van justitie 

Uiteindelijk krijgen bij vonnis zeven jongens een maatregel ‘Hulp en Steun’. Twee jon-

gens krijgen deze maatregel ‘Hulp en Steun’ in combinatie met een maatregel ‘ITB 

Harde Kern’. 

Twee jongeren hebben tijdens en na het justitiële traject in 2004 een (V)OTS. Bij één 

jongere gaat deze gepaard met een gesloten uithuisplaatsing. 10 

Negen jongeren uit de groep hebben op enig moment in het justitiële traject een 

jeugdreclasseringmaatregel opgelegd gekregen en alle jongeren hebben een vorm van 

jeugdzorgcontact.  

 

Ver loop van de begele id ing 

Wat zijn de doelstellingen van de hulp die de jeugdreclassering deze jongens biedt? De 

hulp richt zich bij bijna alle jongeren op het leefgebied school en op het voorkomen 

van recidive. In meer dan de helft van de gevallen speelt de vrije tijd en de vrienden-

kring een rol. Opvallend is dat slechts bij twee jongens het psychische welbevinden als 

expliciet doel wordt genoemd.  

Bij twee jongens wordt de begeleiding vrij snel beëindigd wegens het plegen van een 

nieuw feit. Drie jongens worden in verband met hun leeftijd overgedragen aan Reclas-

sering Nederland. Twee jongeren krijgen geen begeleiding meer omdat zij een onbe-

kende verblijfplaats hebben. Van een jongere is op dossierniveau bekend dat hij nog 

begeleiding krijgt ten tijde van dit onderzoek. 11 

 

Achtergronden/persoonl i jke kenmerken 

In termen van persoonlijkheid en gedrag bevatten de dossiers slechts beperkt informa-

tie. Van twee jongeren wordt geschreven dat ze geen gezag accepteren en manipula-

tief zijn. Eén jongen blijkt agressief en gefascineerd door macht. Daarnaast zien we 

kwalificaties als leeftijdsadequaat, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandig.  

                                               
10. In de praktijk wordt bij jongeren die een OTS hebben, de reclasseringsmaatregel vaak uitge-
voerd door de gezinsvoogd. 
11. Uit Raadsinformatie blijkt deze ‘reclasseringsjongere’ bij het Leger des Heils is aangemeld. Hoe 
de begeleiding verloopt is onbekend, wel volgt hij vanaf juli 2005 agressietherapie bij het Dok. 
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Ook in termen van stoornissen zien we eenzelfde beeld. Er wordt bij 2 jongens melding 

gemaakt van een persoonlijkheidsstoornis en een gedragsstoornis. Van de zes jongens 

van wie het IQ bekend is, blijken vier jongeren een benedengemiddeld of lager IQ te 

hebben. Bij vier jongeren blijkt sprake te zijn van een afwijkende gewetensontwikke-

ling. Eenzelfde aantal geeft aan alcohol en/of softdrugs te gebruiken. De problematiek 

van de jongeren komt in grote lijnen overeen met het gesignaleerde, licht delinquente 

gedrag van de jongere, waarbij het wel opvalt dat de helft van de jongens het ge-

pleegde delict ontkent.  

 

Opvoeding en gez in 

Geen van de jongere woont bij beide biologische ouders. Twee jongens wonen bij hun 

vader en zeven jongens bij hun moeder. Eén jongere woont in pension Maaszicht. Op-

vallend is ook dat slechts voor een ouder geldt dat de pedagogische kwaliteit positief 

wordt beoordeeld door degenen die het dossier hebben ingevuld. 

 

Onderwijs 

Volgens de leerlingenadministratie hebben vijf jongens binnen het voortgezet onder-

wijs niet geswitcht van school. De overige vijf jongens hebben drie tot vijf scholen 

achter de rug sinds ze het basisonderwijs hebben afgerond. De jongeren uit deze 

groep komen we tegen in het beroepsonderwijs (6 jongeren vmbo, 3 jongeren mbo) 

drie jongeren volgen in de periode voor hun voorlopig hechtenis feit speciaal onder-

wijs. Van ruim de helft van de  jongeren is bekend dat ze in de jaren voor hun voorlo-

pig hechtenis feit spijbelden. 

Ten tijde van het delict in 2004 blijkt uit dossierinformatie dat drie jongeren feitelijk 

niet op school zitten. Een jongere verzuimt omdat zijn moeder gedetineerd is en hij 

daardoor te veel vrijheid krijgt. Bij de twee andere jongeren staat de vermelding ‘gaat 

langdurig niet naar school’. Dit is het gevolg van een schorsing en van het ‘niet wel-

kom’ zijn op school. Tijdens de voorlopige hechtenis en de schorsing van de voorlopige 

hechtenis zien we de jongeren terug op het Kompascollege, het Albeda College en het 

Zuiderpark College. Met uitzondering van de twee jongeren die uit beeld zijn verdwe-

nen, zien we dat er in de periode van 2004 en 2005 na het vonnis door de leerplicht-

ambtenaar en/of de jeugdreclasseerder veel tijd en energie wordt gestoken in het op-

nieuw vinden van een opleiding voor de jongere. De helft van de jongeren bezoekt tot 

en met 2005 twee opleidingen (vooral Albeda College en Zadkine). Er wordt met re-

gelmaat gespijbeld en van twee leerplichtige jongeren weten we dat ze langdurig zijn 

uitgeschreven. Twee jongeren zijn ‘uit beeld’.  

 

Werk 

De jongeren uit de groep werken niet en hebben slechts incidenteel een bijbaantje. 

 

Contacten overige instellingen  

In drie gezinnen is voorafgaande aan het voorlopig hechtenis feit contact geweest met 

hulpverleningsinstanties in het kader van de opvoeding van de kinderen. De helft van 

de jongeren is in deze periode individueel begeleid (onder andere gezinsvoogdij, 

schoolmaatschappelijk werk, RIAGG). Met uitzondering van de gezinsvoogdij en de 

jeugdreclassering blijkt uit de dossiers niet dat de jongeren uit deze groep na hun 

voorlopige hechtenis en vonnis nog contact hebben met de hulpverlening. 

 

Wanneer we een ‘overall’ beoordeling geven van de positie waarin de jongere verkeert 

bij afronding c.q. analyse van het dossier zien we bij drie jongeren een achteruitgang 
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en bij drie jongeren een kleine vooruitgang, vier jongeren zijn ‘uit beeld’ of in begelei-

ding bij Reclassering Nederland. 

 

Type  3 :  Schoo lgaande  jongens  met  een  hoge  de l i c t score  

Deze groep bestaat uit 10 schoolgaande jongens met in 2004 een delictscore van 6 of  

hoger. Opvallend is dat de groep zwaardere delinquenten in leeftijd gemiddeld het 

jongst is namelijk 14 jaar en 1 maand. 

 

Justitie en politie 

Voor lop ig hechtenis  fe i t  

Ook de jongens die in 2004 meer en ernstiger strafbare feiten plegen, maken zich 

hoofdzakelijk schuldig aan strafbare feiten in de vermogenssfeer. Daarnaast zien we 

bij een jongere in deze groep opiumwetdelicten en is er een zedenpleger. 

 

P laats voor lop ige hechtenis  

De meeste jongens gaan gedurende hun voorlopige hechtenis naar de Hartelborgt, 

Daarnaast zien we in mindere mate de justitiële jeugdinrichtingen Den Hey Acker en 

Teylingereind.  

 

Voor lop ige hechtenis  en schors ing  

Het aantal dagen vanaf de eerste dag voorlopige hechtenis tot aan de strafzitting 

wordt weergegeven in het volgende figuur. 

 

Figuur 5.3 – Aantal dagen begin voorlopige hechtenis tot strafzitting in de groep schoolgaande 

jongens met een hoge delictscore (n= 10) 

 

 

In de groep zien we twee tenuitvoerleggingen van eerdere voorwaardelijke vonnissen. 

Zeven jongeren worden niet geschorst tijdens hun voorlopige hechtenis. Voor de drie 

jongeren die wel geschorst worden, gelden de standaard voorwaarden, waarbij twee 

jongeren zich tijdens de schorsing moeten houden aan voorschriften van de jeugdre-

classering waaronder eenmaal als voorwaarde ITB-Criem wordt opgelegd. 

Bij drie jongeren wordt de voorlopige hechtenis administratief beëindigd in verband 

met een hoger beroep. De oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat er meer en ern-

stiger feiten worden gepleegd in deze groep, wat leidt tot zwaardere straffen en dit 

geeft meer aanleiding tot een hoger beroep. 

 

Vonnis  en voorwaarden 

Op een jongere na krijgen alle jongeren een onvoorwaardelijke en voorwaardelijke 

jeugddetentie opgelegd. Een jongere krijgt PIJ (Plaatsing in een Inrichting voor Jeug-

digen). Ook worden werk- en leerstraffen opgelegd. Vijf jongeren dienen zich boven-

dien te houden aan de voorschriften van de jeugdreclassering. 

 

 Aantal dagen 67 94 
       0   18 50 61  68 80 95 97  218    
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Cr iminele loopbanen  

De jongeren met een hoge delictscore werken volop aan een criminele carrière. 12  Al 

voor 2002 staan ze als verdachte geregistreerd in X-pol en HKS. Zes jongeren zijn 13 

jaar of jonger als ze hun eerste in HKS geregistreerde feit plegen. 13 Tot 2004 zien we 

een stijging in het aantal jongeren dat strafbare feiten pleegt en in het aantal strafbare 

feiten per jongere. Geen enkele jongere is first offender. Als gevolg van de voorlopige 

hechtenis en de daaropvolgende detentie is het in 2004 relatief rustig. Twee van de 

drie geschorste jongeren maken zich echter tijdens de schorsing al weer schuldig aan 

strafbare feiten. Een jongere krijgt vlak voor de strafzitting een proces verbaal voor 

een vernieling, de andere jongen wordt aangehouden wegens handel in softdrugs. 

Voor beide jongens betekent dit niet dat ze opnieuw in detentie worden geplaatst. 

Zowel na de voorlopige hechtenis als in 2005 zijn de jongens met de hogere delictsco-

res alweer actief. Zeven jongeren krijgen proces verbaal wegens vermogens- en ge-

weldsdelicten. 

Ook in X-pol valt een soortgelijk verloop te zien als het gaat om mutaties als betrok-

kene, getuige of slachtoffer. 

 

Jeugdreclassering en Raad voor de Kinderbescherming 14 

Voor het grootste deel van de groep geldt dat ze al bekend zijn bij Jeugdzorg voordat 

in 2004 het voorlopig hechtenis feit wordt gepleegd. Vijf jongeren hebben op dat mo-

ment nog een reclasseringstitel als gevolg van een voorwaarde bij een vorig vonnis. 

Van een jongere is de begeleiding vlak voor het voorlopig hechtenis feit afgerond. Met 

uitzondering van de jongen die een PIJ opgelegd heeft gekregen, staat na het vonnis 

de gehele groep bij Jeugdzorg geregistreerd. Twee jongeren met een ondertoezicht-

stelling behoren tot de cliëntenkring van de gezinsvoogdij en de overige jongeren zien 

we terug op basis van een maatregel Hulp en Steun bij voorwaardelijke veroordeling of 

als gevolg van een verlenging van de proeftijd, een ITB-Criemtraject of een begelei-

dingsverzoek van de raad naar aanleiding van een taakstraf. 

 

Ver loop van de begele id ing  

De begeleiding van de jongeren verloopt met veel ups en downs. Het merendeel van 

de doelstellingen richt zich op het voorkomen van recidive en op de onderwijssituatie. 

In mindere mate is de opvoedingssituatie, de invulling van de vrije tijd en druggebruik 

zwaartepunt van de begeleiding. Op het moment van de dossieranalyse zijn enkele 

begeleidingen nog niet geëxpireerd 15, is er sprake van een gedwongen uithuisplaat-

sing en is een jongere vanwege het bereiken van de achttienjarige leeftijd overgedra-

gen aan Reclassering Nederland. Slechts bij een jongere zijn de gestelde doelen gro-

tendeels behaald. 

  

                                               
12. Dit is opvallend omdat de gemiddelde leeftijd van de (sub-)groep op 14 jaar en 1 maand ligt. 
Representativiteit van de leeftijd is overigens geen absoluut selectiecriterium geweest bij het 
vaststellen van de onderzoeksgroep. 
13. Omdat jongeren voor hun twaalfde jaar niet strafrechtelijk vervolgbaar zijn, vinden we geen 
elfjarigen in HKS. Van een jongere weten we echter uit de raadsinformatie dat hij al op zijn elfde 
crimineel actief was. 
14. Van twee jongere uit deze groep is op basis van de beschikbare informatie bij Jeugdzorg en/of 
de Raad slechts een zeer onvolledig beeld verkregen. 
15. Een jongere is op dat moment 48 maanden in begeleiding. 
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Achtergronden/persoonl i jke kenmerken 

In deze groep zien we voor het eerst dat alcohol en drugs een rol spelen. Zowel wat 

betreft de strafbare feiten (opiumwet) en de aanleiding voor de gepleegde feiten 16 als 

wat betreft inhoud van begeleiding en bijvoorbeeld de leerstraf (leerstraf middelen en 

delict). Uit de (zelf)rapportages blijkt dat dagelijks/wekelijks alcohol-, soft- en hard-

druggebruik in deze groep bij een op de drie jongeren voorkomt. 17 

De jongeren uit deze groep worden wederom omschreven in termen van dwars, bru-

taal, manipulatief en impulsief. Van een jongere wordt expliciet gezegd dat hij ‘on-

grijpbaar’ is. Van vier jongeren is bekend dat zij een laaggemiddeld of lager IQ heb-

ben. 

 

Opvoeding en gez in  

Slecht twee jongeren wonen bij hun beide biologische ouders. Het merendeel van de 

jongens woont bij zijn biologische moeder. Twee jongeren zijn in het verleden uithuis- 

geplaatst. Ruim de helft van de ouders beschikt over weinig pedagogische kwaliteit, 

houdt weinig toezicht en is moeilijk te betrekken bij de jeugdreclassering.  

 

Onderwijs 

Hoe ziet de onderwijscarrière van voorlopig gehechte jongeren met een hoge delict-

score eruit?  

Op 1 januari 2004 staan drie jongeren ingeschreven op een school voor voortgezet 

speciaal onderwijs, een jongere volgt praktijkonderwijs, 4 jongeren doen vmbo, een 

jongen bezoekt het mbo en een jongen doet ‘Voorwerk’ op het Albeda College.  

Acht jongeren hebben tussen de twee en vier scholen voor voortgezet onderwijs be-

zocht voor het moment van de voorlopige hechtenis in 2004. Bij vier jongeren bete-

kende deze schoolwisseling ook een verlaging in schoolniveau. Van 6 jongeren is be-

kend dat ze in de periode voor het feit spijbelden. Een jongere spijbelt ook tijdens zijn 

schorsing. Leerplicht schrijft geen proces verbaal, maar bemiddelt om de jongere weer 

op school te krijgen. 

Ten tijde van het plegen van het voorlopig hechtenis feit in 2004 staan twee jongens 

niet meer ingeschreven. Zij zijn verwijderd van school. Een andere jongere is op dat 

moment geschorst. Hij is niet meer ‘welkom’. Na hun voorlopige hechtenis (en deten-

tie) zien we enkele jongeren terug op hun ‘oude school’. Twee jongeren zitten echter 

thuis in afwachting van een andere onderwijsinstelling. Een jongere volgt een dagpro-

gramma van Stek (Merhaba) en gaat daarna via het speciaal onderwijs naar Herstart. 

In de periode na detentie en hechtenis is er veel bemiddeling van leerplicht om jonge-

ren op school te houden of in passend traject te krijgen. Tijdens dit proces verblijven 

jongeren met regelmaat enige tijd thuis. Enkele jongeren verdwijnen bij het bereiken 

van de niet-leerplichtige leeftijd uit beeld. 

 

Werk 

Voor zover bekend, hebben de jongeren uit deze groep geen regulier werk Een jongere 

heeft een bijbaantje en een jongere handelt in drugs. 

 

                                               
16. Bijvoorbeeld een straatroof gepleegd terwijl er alcohol en softdrugs waren gebruikt. 
17. Uit ervaring met dossierstudies uit ander onderzoek blijkt de informatie omtrent middelenge-
bruik veelal gebaseerd op informatie van de jeugdige zelf. Dit houdt in dat er sprake is van een 
grote onderrapportage met name bij allochtone jongeren. 
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Contacten overige instellingen  

In drie gezinnen is hulpverlening geweest bij de opvoeding. Het betreft een opvoed-

cursus en intensieve gezinsbegeleiding. Vier jongeren hebben hulp gehad van het 

schoolmaatschappelijk werk en de gezinsvoogd. Een jongere heeft deelgenomen aan 

Nieuwe Perspectieven en een jongere heeft enige tijd in een gesloten behandelsetting 

doorgebracht. Na het vonnis zien we - met uitzondering van de onderwijsgerelateerde 

instellingen - geen hulpverleningsinstellingen meer terug in de dossiers. Hierop geldt 

één uitzondering, de jongere die PIJ heeft gekregen, bevindt zich in een behandelset-

ting. 

 

Een overall beoordeling van de groep op de verschillende leefgebieden geeft aan dat 

ten tijde van de dossieranalyse vier jongeren uit beeld waren, het met twee jongeren 

aanmerkelijk slechter gaat dan in 2004 en dat vier jongeren vooruitgang hebben ge-

boekt.  

 

Type  4 :  N ie t - schoo lgaande  jongens  

Deze groep bestaat uit 10 niet-schoolgaande jongens van wie de delictscores variëren. 

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, werd het al dan niet ingeschreven zijn bij 

een onderwijsinstelling vastgesteld per 1 januari 2004. Het grillige verloop van de 

schoolcarrière, dat kenmerkend is voor de totale onderzoeksgroep, wordt weerspiegeld 

in het feit dat drie jongens alweer ingeschreven zijn op het moment dat ze het voorlo-

pig hechtenis feit plegen. Het is dus de vraag in hoeverre het bij deze groep daadwer-

kelijk een niet-schoolgaande groep betreft of een groep jongeren die tijdelijk uit het 

systeem is. Wel geven de dossiers de indruk dat de schoolcarrière over de hele linie 

nog problematischer verloopt dan in de andere groepen. Overigens is in de beschrij-

ving van de voorgaande groepen al naar voren gekomen dat het wel of niet ingeschre-

ven zijn bij een onderwijsinstelling geen garantie biedt voor het ook feitelijk wel of niet 

naar school gaan. In deze groep hebben we met een oudere groep jongens te maken 

hebben. De gemiddelde leeftijd ligt iets onder de 17 jaar. 18 

 

Justitie en politie 

‘Voor lop ig hechtenis  fe i t ’  

Uit de dossiers van het Openbaar Ministerie blijkt dat in deze groep in minder mate 

sprake is van vermogensmisdrijven. Vier jongeren worden voorlopig gehecht wegens 

een straatroof, twee voor openlijke geweldpleging, twee jongeren voor een openbare 

orde feit, een jongere voor een zedenmisdrijf en een jongere voor opzettelijke vrij-

heidsberoving. 

 

P laats voor lop ige hechtenis  

Zes jongeren brengen (een deel van) hun voorlopige hechtenis door in de Hartelborgt. 

Daarnaast zien we jongeren terug in het JOC, Doggershoek en Den Hey Acker. 

 

Voor lop ige hechtenis  en schors ing  

Ook in deze groep is de duur van de voorlopige hechtenis zeer divers. Onderstaand 

figuur geeft per jongere aan hoeveel dagen verlopen tussen de eerste dag voorlopige 

hechtenis en de strafzitting.  

 

                                               
18. Overigens is representativiteit van de leeftijd geen streng selectiecriterium geweest bij het 
vaststellen van de onderzoeksgroep. 
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Figuur 5.4 - Aantal dagen begin voorlopige hechtenis tot strafzitting in de groep niet-

schoolgaande jongeren (n= 9) 

 

De voorlopige hechtenissen worden drie keer opgeheven om een eerdere voorwaarde-

lijke vrijheidsstraf ten uitvoer te leggen. In deze groep worden vier jongens geschorst. 

Een van deze jongeren wordt geschorst om het traject ‘Impact’ van Futuro te gaan 

volgen. Het betreft een zeventienjarige jongen die niet meer naar school wil. Een an-

dere jongen wordt geschorst met als reden dat hij juist naar school kan. Een derde 

jongere wordt direct bij aanvang geschorst wegens persoonlijke omstandigheden. Drie 

van de vier geschorste jongeren dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de 

jeugdreclassering. 

 

Vonnis  en voorwaarden 

Met betrekking tot de vonnissen zien we in deze groep onvoorwaardelijk en voorwaar-

delijk jeugddetentie al dan niet in combinatie met leer- en werkstraffen. Opvallend is 

het hoge aantal werkstraffen (n=6) dat misschien samenhangt met de leeftijd en het 

niet naar school gaan van de jongeren. Een jongere wordt veroordeeld tot een PIJ in 

verband met een gepleegde ontvoering c.q. gijzeling. In drie gevallen wijst de rechter 

ook een vordering toe en dient de jongere schadevergoeding te betalen. Dit zien we bij 

de andere (jongere) groepen niet terug.  

 

Cr iminele loopbaan 

In mindere mate dan de zwaar delinquente groep uit de vorige paragraaf, zien we 

enkele personen uit deze groep al voor 2002 in HKS en X-pol. Zij maken zich schuldig 

aan geweld en vermogensdelicten. Dit patroon zet zich door tot 2004. Opvallend is wel 

dat in de groep drie first offenders zitten die voor hun eerste geregistreerde feit in 

2004 voorlopig gehecht worden. Gedurende de schorsing pleegt een van de vier jon-

gens een geweldsdelict. Na het vonnis en in 2005 zien we zeven jongeren nog steeds 

terug in HKS en X-pol. 

 

Jeugdreclassering en Raad voor de Kinderbescherming 

Drie jongeren hebben al een jeugdreclasseringstitel op het moment dat ze in 2004 

opnieuw worden verwezen. Het betreft dan twee keer een voorwaarde bij een vorig 

vonnis en een keer de deelname aan een ITB-traject. 

Naar aanleiding van het voorlopig hechtenis feit in 2004 zien we gedurende het traject 

voorlopige opdrachten van de Raad voor de Kinderbescherming en de officier van justi-

tie. Een jongere wordt gemeld bij Reclassering Nederland. Bij vonnis zien we uiteinde-

lijk zeven jongens die als voorwaarde een maatregel hulp en steun krijgen. Een maat-

regel wordt in een later stadium uitgevoerd door de gezinsvoogdij omdat er dan spra-

ke is van een ondertoezichtstelling.  

 

Ver loop 

De doelstellingen van de begeleiding richten zich primair op het terugdringen van de 

recidive, daarna op zowel werk als onderwijs. In iets mindere mate zien we dat de 

 Aantal dagen 
0 31 46 60 69 76 87 90 97 
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begeleiding zich richt op het gezin en de vrije tijd/ vriendenkring. Bij twee jongens 

wordt ook melding gemaakt van het aanpakken van het druggebruik. 

Op basis van de beschikbare dossierinformatie kan worden vastgesteld dat twee tra-

jecten met succes worden beëindigd, twee trajecten voortijdig worden beëindigd in 

verband met een nieuw feit en dat een traject expireert omdat de jeugdreclassering 

geen mogelijkheden ziet. Een jongere wordt overgedragen aan Reclassering Neder-

land. 

 

Achtergronden/persoonl i jke kenmerken 

De jongeren onderscheiden zich qua problematiek niet van de voorgaande groepen 

jongens. Ook nu wordt melding gemaakt van brutaal en oppositioneel, manipulatief en 

beïnvloedbaar gedrag. Er worden geen jongeren als impulsief gekwalificeerd. Van een 

jongere is bekend dat hij gedragsgestoord is. Drie jongeren geven aan het delict ge-

pleegd te hebben in groepsverband en/of onder groepsdruk. Slechts van twee jonge-

ren is het IQ bekend. Dit wordt gelabeld als gemiddeld en bovengemiddeld. Van een 

derde van de niet-schoolgaande jongeren blijkt uit de dossiers dat ze vaak (weke-

lijks/dagelijks) alcohol en softdrugs te gebruiken. 

 

Opvoeding en gez in 

Slechts een jongere groeit op bij beide biologische ouders. Zes jongeren groeien op bij 

hun biologische moeder en twee bij hun biologische vader. Wederom zijn de dossiers 

negatief over de pedagogische kwaliteiten van de ouders en de mate van toezicht die 

wordt uitgeoefend. Wat betreft de betrokkenheid van ouders bij de jeugdreclassering 

zien we dat ruim de helft van de ouders positief scoort. 

 

Onderwijs 

Aanta l  scholen voortgezet  onderwijs  tot  fe i t  2004 

Negen van de tien jongeren hebben voor het moment van voorlopige hechtenis in 

2004 tussen twee en vier scholen voor voortgezet onderwijs doorlopen. Twee jongeren 

maken ook een verlaging van onderwijstype door. De jongeren bezoeken hoofdzakelijk 

het vmbo en mbo. In de dossiers komt duidelijk naar voren dat jongeren de school of 

de onderwijstrajecten verlaten omdat ze niet gemotiveerd zijn en omdat ze zich mis-

dragen (softdruggebruik, bedreiging, spijbelen et cetera). 

Zes van de tien niet-schoolgaande jongeren zijn op 1 januari 2004 wel leerplichtig. Bij 

enkele jongens is het verzuim zeer langdurig (9 maanden tot een jaar). Oorzaak van 

het schoolverzuim is primair het gebrek aan motivatie en de ontevredenheid van de 

jeugdigen over de onderwijsinstelling (bijvoorbeeld: te weinig laslessen, geen plaats 

bij autotechniek, onenigheid over cijferlijst, te streng), het onterecht uitschrijven door 

een onderwijsinstelling, detentie en het wegvallen van ouderlijk toezicht door overlij-

den.  

Slechts voor één niet-leerplichtige jongen geldt dat hij gedurende het justitiële traject 

en daarna geen gebruik maakt van een onderwijsvoorziening. De overige jongeren 

worden allemaal opnieuw ingeschreven bij onderwijsinstellingen. Zeven jongeren wor-

den na hun vonnis en straf ingeschreven op het Albeda College. Ze zijn op het moment 

van de dossieranalyse ook al weer uitgeschreven. Vijf jongeren zijn gestopt en inmid-

dels ook niet meer leerplichtig. Een jongere gaat naar Impact van Futuro maar heeft 

dit op het moment van de dossieranalyse al weer afgebroken wegens gebrek aan mo-

tivatie c.q. afwezigheid. Van een jongere is bekend dat in de vier maanden waarin hij 

ingeschreven is geweest, hij slechts één dag aanwezig is geweest op het Albeda Colle-

ge. 
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Werk 

In deze groep zien we een jongere die vast werk heeft op een bloemenkwekerij. Eén 

jongere staat ingeschreven als werkzoekende. Een jongere volgt een traject van De 

Hal van Futuro. 

 

Contacten overige instellingen  

Op basis van de dossiers is moeilijk vast te stellen of jongeren en/of hun ouders in de 

jaren voorafgaand aan het voorlopig hechtenis feit vormen van hulp hebben gehad. Er 

wordt melding gemaakt van schoolmaatschappelijk werk en ambulante hulp van Bu-

reau Jeugdzorg en contacten met Humanitas. Wel valt op dat de jongens een hele 

range aan speciale trajecten en leerstraffen achter de rug hebben. Genoemd worden 

onder andere Basta, Go4it, een time out project en de leerstraf Seksuele Vorming. 

 

Wanneer er een ‘overall’ beoordeling van de leefsituatie van de jongeren wordt ge-

maakt ten tijde van de dossieranalyse dan kan worden vastgesteld dat het met vier 

jongeren bergafwaarts gaat en dat er bij drie jongens vooruitgang is geboekt op ver-

schillende leefgebieden. Drie jongens kunnen niet worden beoordeeld om dat er onvol-

doende actuele informatie is. 

 

Type  5 :  Jongens  met  een  IQ  <  85   

Deze groep bestaat uit 10 jongens waarvan na de eerste onderzoeksfase bekend was 

dat zij een laaggemiddeld of lager IQ hebben. Zoals in de vorige paragrafen valt te 

lezen, sluit dit niet uit dat de jongeren uit de andere groepen ook een laag IQ hebben 

alleen is dit niet bekend of heeft dit niet geleid tot een verwijzing naar de William 

Schrikkergroep. Het betreft ook een gemiddeld jonge groep uit de dossierstudie. De 

gemiddelde leeftijd ligt op 14 jaar en 8 maanden. 

Over de hele linie zien we in de William Schrikker dossiers dat er meer nadruk gelegd 

wordt op de psychosociale aspecten van de jongere, dan in de dossiers van de jeugd-

reclassering. Vragen aangaande het delict (motief en beleving) komen minder aan 

bod. Het onderwijs is bij beide organisaties een belangrijk aandachtspunt.  

 

Justitie en politie 

Voor lop ig hechtenis  fe i t  

De feiten waaraan de jongeren zich schuldig hebben gemaakt en die aanleiding vorm-

den voor een voorlopige hechtenis in 2004 zijn divers van aard. Het gaat om vijf ver-

mogensdelicten, drie zedendelicten en twee geweldsdelicten, waarvan een geweldsde-

lict een poging tot doodslag betreft. 

 

P laats voor lop ige hechtenis  

Vier jongeren brengen de detentie gedurende hun voorlopige hechtenis door in de 

Hartelborgt (drie jongeren nachtdetentie). Vier jongeren gaan naar de jeugdinrichting 

Den Hey Acker en twee jongeren naar Teylingereind. 

 

Voor lop ige hechtenis  en schors ing  

Opnieuw zien we dat er een grote variëteit is in het aantal dagen tussen het begin van 

de voorlopige hechtenis en de strafzitting. Van twee jongeren ontbreken de gegevens 

hieromtrent. 
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Figuur 5.5 – Aantal dagen begin voorlopige hechtenis tot strafzitting in de William Schrikkergroep  

(n=8). 

 

Bij de jongeren wier dossier bij de William Schrikkergroep is geanalyseerd, zien we 

geen tenuitvoerleggingen van eerdere vonnissen. Acht jongeren zijn geschorst. Een 

jongere wordt overigens een dag geschorst om de orthodontist te bezoeken. Deze 

jongere wordt een tweede maal geschorst om een intake te doen bij Voorwerk. Zes 

van de acht geschorste jongeren dienen zich gedurende de schorsing te houden aan de 

aanwijzingen van de jeugdreclassering. Bij twee jongeren wordt expliciet gesteld dat 

zij ’s avonds voor een bepaalde tijd binnen dienen te zijn. Bij een andere jongen wordt 

gehoor gegeven aan het verzoek van de werkgever om de jongere terug te laten ko-

men op zijn werk. Een vierde jongere moet deelnemen aan een ITB-Criemtraject. 

Een van de geschorste jongeren pleegt opnieuw een strafbaar feit waardoor zijn schor-

sing wordt opgeheven. In een later stadium wordt de jongen alsnog voor de tweede 

maal geschorst. Ook deze tweede schorsing wordt opgeheven in verband met het ple-

gen van strafbare feiten. 

 

Vonnis  en voorwaarden 

Het type straffen komt overeen met wat we zien in de overige groepen jongens. Zeven 

jongeren krijgen jeugddetentie. Daarnaast en daarbij krijgen jongeren leer- en werk-

straffen. Een jongere wordt vrijgesproken. Voor negen jongeren wordt als voorwaarde 

gesteld dat zij zich moeten houden aan voorschriften van de jeugdreclassering; in dit 

geval de William Schrikkergroep. Alle jongeren uit deze groep hebben op enig moment 

in het justitietraject contact met de jeugdreclassering. 19 

 

Cr iminele loopbaan 

Vanaf 2001 komt een toenemend aantal jongeren in contact met de politie wegens het 

plegen van strafbare feiten. Het betreft dan vermogens- en geweldsdelicten.  

Uit de dossiers blijkt dat - ondanks de gemiddeld lage leeftijd van de jongens - slechts 

een jongere first offender is. Een andere jongere had voor 2004 nog geen processen 

verbaal als verdachte, maar in 2004 wel twee voorafgaand een het voorlopige hechte-

nis feit, waarvan een vuurwerkovertreding, afgedaan met een Haltverwijzing en een 

proces verbaal voor wapenbezit. 

Na het vonnis en de straf voor het voorlopig hechtenis feit in 2004 zien we slechts drie 

jongeren niet meer als verdachte terug in HKS. Een van deze jongeren heeft de ‘PGA-

status’ verworven. 20 Dit kan de oorzaak zijn dat we hem nog wel (als betrokkene) 

                                               
19. Hieruit mag niet- worden geconcludeerd dat jongeren met een laag IQ altijd een jeugdreclas-
seringmaatregel krijgen opgelegd. Immers deze groep is op voorhand geselecteerd op basis van 
hun contact met de William Schrikkergroep.  
20. PGA staat voor persoonsgerichte aanpak. Het uitgangspunt hierbij is dat er één lijst is, waarin 
alle veelplegers en/of stelselmatige overlastgevers zijn opgenomen. Het betreft hier o.a. over-
lastgevende verslaafden, geweldplegers, criminele illegalen en overlastgevende jeugdigen. Bij de 
PGA zijn alle inspanningen van betrokken partners (politie, justitie, gemeente) gericht op ge-
dragsverandering. Jeugdige meer- en veelplegers worden door de buurtagent geadopteerd en 
krijgen extra politieaandacht. Ouders en verzorgers worden ingeschakeld om gedragsverandering 

 Aantal dagen 
       0   55 61 119 132 151 155 194 200
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tegenkomen in X-pol, maar dat de politieaandacht hem weerhoudt van het plegen van 

strafbare feiten. Twee jongeren plegen een enkel feit. Vijf jongeren maken zich nog 

steeds met regelmaat schuldig aan onder andere vermogens- en geweldsdelicten. 

 

Jeugdreclassering en Raad voor de Kinderbescherming 

Drie jeugdigen zijn al bij de William Schrikkergroep bekend wegens een voorwaarde bij 

een vorig vonnis. In één geval met een ITB. Acht jongeren krijgen bij het vonnis naar 

aanleiding van het voorlopig hechtenis feit (opnieuw) als voorwaarde een maatregel 

Hulp en Steun en een jongere wordt in de periode tot het hoger beroep begeleid op 

verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. 21 De tiende jongere wordt vrijge-

sproken, maar is tijdens zijn schorsing wel door de jeugdreclassering begeleid. 

 

Ver loop van de begele id ing 

Binnen de begeleiding wordt een breed scala aan doelen gesteld. De begeleiding richt 

zich vooral op het terugdringen van politie- en justitiecontacten, vervolgens op vrije 

tijd c.q. vrienden en school, vervolgens op het gezin en het psychische welbevinden 

van de jongere (bijvoorbeeld behandeling De Waag, werken aan normbesef en ver-

antwoordelijkheidsgevoel). Ook nu worden de doelen slecht gedeeltelijk behaald en 

wordt begeleiding voortijdig beëindigd of verlengd in verband met het plegen van 

nieuwe strafbare feiten. Op het moment van de dossierstudie is slechts één reclasse-

ringstraject beëindigd wegens expiratie. Een jongere is overgedragen aan Reclassering 

Nederland. Twee trajecten lopen nog en een jongere is onder toezicht gesteld met een 

uithuisplaatsing. Opvallend is de beëindiging van het reclasseringscontact als gevolg 

van zware bedreiging door de vader van een jongere.  

 

Achtergronden/persoonl i jke kenmerken 

Kijkend naar het karakter van jongeren zien we bij de groep vooral twee elementen 

terug. Het gaat om jongens met een onzeker, teruggetrokken en niet-assertief karak-

ter en impulsieve jongeren die de gevolgen van het eigen handelen niet overzien. In 

mindere mate worden de jongeren beschreven als dwars en oppositioneel. Vanzelf-

sprekend wordt met regelmaat gerefereerd aan de verstandelijke beperkingen. Een en 

ander zien we terug in het feit dat bij vijf jongens het delict onder groepsdruk hebben 

gepleegd. Vijf jongeren geven aan spijt te hebben van hun daad. Zoals te verwachten, 

functioneren de jongeren op laaggemiddeld of lager verstandelijk niveau. 22 Drie jon-

geren geven aan soms (maandelijks) softdrugs te gebruiken. 

In de dossiers wordt bij meer dan de helft van de jongens vermeld dat er geen sprake 

is van een normale gewetensontwikkeling en dat er sprake is van een gedragstoornis. 

 

Opvoeding en gez in 

In deze groep zien we slechts twee jongeren die bij hun beide biologische ouders wo-

nen. Een jongen woont bij zijn moeder en stiefvader en zeven jongens wonen bij hun 

alleenstaande, biologische moeder. Voor vijf jongeren geldt dat ze niet altijd in de 

                                                                                                                              
te bewerkstelligen. Als PGA jongeren een strafbaar feit plegen, wordt een lik-op-stukbeleid ge-
voerd. Als sprake is van ernstige delicten, worden deze jongeren met voorrang behandeld in de 
justitieketen. Waar nodig wordt ook voorzien in specifieke hulpverleningstrajecten.  
21. Ook bij deze jongere is een maatregel Hulp en Steun bij vonnis opgelegd, maar wegens een 
administratieve fout is de maatregel voortijdig beëindigd. 
22. Een jongere heeft een gemiddeld IQ. Hij bleek aangemeld bij de William Schrikkergroep omdat 
hij samen met zijn broer een delict had gepleegd. Deze broer behoorde wel tot de doelgroep van 
de William Schrikker groep. 
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huidige setting hebben gewoond. Ze woonden bij andere familieleden en bij vrienden. 

Op een na blijkt bij alle jongens het ouderlijke toezicht matig tot slecht. Ook de be-

trokkenheid bij de jeugdreclassering laat te wensen over.  

 

Onderwijs 

Het aantal schoolwisselingen in de groep is laag in verhouding tot de andere groepen. 

Slechts drie jongeren hebben twee tot vier scholen voor voortgezet onderwijs achter 

de rug. Dit hangt mogelijk samen met de jonge leeftijd en het feit dat veel jongeren al 

op het speciaal of praktijkonderwijs zitten. 

In januari 2004 staan twee jongeren niet meer ingeschreven. Zij zijn beiden nog leer-

plichtig. Een jongen zit waarschijnlijk buiten Rotterdam op het speciaal onderwijs. Hij 

is op de eerste dag van zijn voorlopige hechtenis per abuis ingeschreven bij het Albeda 

College en de volgende dag weer uitgeschreven. We zien hem in 2005 terug op het 

speciaal onderwijs. 

Van de overige zes jongeren volgen twee jongens een vorm van speciaal onderwijs en 

vier jongens praktijkonderwijs (onder andere Accent en Nieuw Zuid).  

Op het moment van het voorlopige hechtenis feit zitten vijf jongeren feitelijk niet op 

school. Oorzaken hiervoor kunnen zijn dat de oude school de verantwoordelijkheid niet 

neemt, dat een jongere geschorst is of dat een jongere spijbelt.  

In 2005 zien we acht ingeschreven jongens bijna allemaal op andere scholen terug. 

Het gaat dan om drie vso-scholen, twee scholen voor praktijkonderwijs, een vmbo-

school, een havo. Een jongen laat zich na bijna een jaar uitgeschreven te zijn, inschrij-

ven bij het ROC Zadkine. 

Zowel voor als na het voorlopig hechtenis feit is er sprake van schorsingen al dan niet 

gevolgd door verwijdering van school. Oorzaak hiervoor is altijd het onacceptabele 

gedrag van de jongens en in twee gevallen hun ouders. In de dossiers valt te lezen dat 

het gaat om bedreiging (van docenten), mishandeling, seksueel afwijkend gedrag en 

een ongemotiveerde houding.  

Ook spijbelgedrag staat veelvuldig geregistreerd. De afdeling leerplicht reageert hierop 

met processen verbaal en bemiddeling. Uit twee dossiers valt op te maken dat jonge-

ren op school geen problemen veroorzaken. 

 

Werk 

Van een jongere is bekend dat hij voor en tijdens de voorlopige hechtenis een baan 

heeft als betonvlechter. Echter in de loop van de jaren 2004 en 2005 wordt de jongen 

herhaaldelijk aangehouden, voorlopig gehecht en gedetineerd. Uit het dossier valt op 

te maken dat dit leidt tot verlies van zijn baan  

 

Contacten overige instellingen  

Van twee gezinnen is bekend dat zij in 2003 begeleiding hebben gehad van het maat-

schappelijk werk (Stichting Mee) en van het Bureau Jeugdzorg. Een jonger heeft psy-

chiatrische hulp gehad en een jongere is begeleid door Nieuwe Perspectieven. Na het 

voorlopige hechtenis feit en vonnis geeft slechts een dossier aan dat een jongen hulp-

verlening heeft gehad. Het betreft een zedendelinquent die wordt behandeld door De 

Waag. Overigens mag worden verondersteld dat het deelnemen aan speciaal- en prak-

tijkonderwijs ook gepaard gaat met begeleiding en hulpverlening. Hiervan wordt echter 

in de dossiers niet expliciet melding gemaakt. 

 

Wanneer op het moment van de dossieranalyse door de onderzoekers een beoordeling 

wordt gegeven van de positie waarin de jongere verkeert, kan worden geconcludeerd 
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dat drie jongeren op het goede spoor zitten en dat er bij vijf jongens sprake is van een 

(lichte) achteruitgang.  
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B i j l age  9 :   Overz i ch t  voorwa arden  b i j  s chors ing   

voor lop ige  hechten i s  u i t  d oss ie rs tud ie  

 

Standaard voorwaarden: 

1. Dat de verdachte, indien de opheffing v/d schorsing mocht worden bevolen, zich 

aan de tenuitvoerlegging van het bevel tot VH niet zal onttrekken; 

2. Dat de verdachte, ingeval hij wegens het feit, waarvoor de VH is bevolen, tot an-

dere dan vervangende vrijheidsstraf mocht worden veroordeeld, zich aan de ten 

uitvoerlegging daarvan niet zal onttrekken; 

3. Dat de verdachte zich gedurende de schorsingsperiode niet aan enig strafbaar feit 

zal schuldig maken; 

4. Dat de verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen van de jeugdreclassering; 

5. Dat de verdachte gehoor zal geven aan de dagvaarding om op de zitting te ver-

schijnen.  

 

Specifieke voorwaarden: 

1. Dat de verdachte naar school zal gaan; 

2. Dat verdachte na .. uur (nader in te vullen) thuis zal blijven en bij uitzonderingen 

overlegt met de jeugdreclassering; 

3. Dat de verdachte geen contact opneemt met (mede) verdachten; 

4. Dat de verdachte geen contact opneemt met het slachtoffer; 

5. Dat verdachte verblijft op thuisadres totdat afspraken zijn gemaakt met jeugdre-

classering; 

6. Dat verdachte mee zal werken aan het raadsonderzoek; 

7. Dat verdachte zal meewerken aan een raadsonderzoek of aan de totstandkoming 

van een rapportage omtrent zijn persoon; 

8. Dat de verdachte zal deelnemen aan het project 'tempel' i.v.m. een dagbesteding; 

9. Dat de verdachte bij de werkgever … gaat werken; 

10. Dat de verdachte naar de afspraak van de orthodontist etc. zal gaan; 

11. Dat de verdachte naar de afspraak/intake voor Voorwerk of een andere onderwijs-

instelling zal gaan etc.; 

12. Dat de verdachte zal deelnemen aan het project Impact van Futuro i.v.m. dagbe-

steding; 

13. Dat de verdachte zal deelnemen aan Intensieve Traject Begeleiding Harde 

kern/Criem; 

14. Dat verdachte op het afgesproken adres zal verblijven; 

15. Dat verdachte kennis zal geven van adreswijzigingen. 
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B i j l age  1 0 :   Overz i ch t  voorwa arden  b i j  vonn i s  u i t   

doss ie rs tud ie  
 
 

Voorwaarden: 

1. Tijdens proeftijd dient veroordeelde zich te gedragen naar de voorschriften en 

aanwijzingen van de jeugdreclassering (namelijk stichting…) zolang deze instelling 

dit nodig vindt; 

2. Met bevel dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren ver-

richt, zal vervangende jeugddetentie worden toegepast voor de duur van …. da-

gen; 

3. De te verrichten werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd bij instellingen aan-

gesloten bij de Raad voor de Kinderbescherming; 

4. Toewijzing van de vordering;  

5. De veroordeelde dient deel te nemen aan een trainingsprogramma van het Dok 

etc. (bijvoorbeeld tijdens reclasseringsbegeleiding); 

6. De veroordeelde dient deel te nemen aan ITB Harde Kern / Criem; 

7. De veroordeelde dient deel te nemen aan trauma verwerkingsprogramma;  

8. De veroordeelde dient mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. 
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B i j l age  1 1 :  Aanbo d inventar i sa t i e  

 

Aanbod inventarisatie 
 

 PROJECT UITVOERENDE INSTANTIE  
 

1.  Onderwijs opvangvoorzieningen  
 
 Voortgezet onderwijs 

o Klik  Eenheid Zorg + Stek Jeugdzorg 
o De Schakel  Eenheid Zorg + Stek Jeugdzorg 
o Jonge moeders/meiden zelfstandig  Eenheid Zorg + Stek Jeugdzorg 
o Time out BOOR + Stek Jeugdzorg  
o Accent CVO + Stek Jeugdzorg  

  
 Basisonderwijs 

o BOS-project Noord WSNS Noord + Lindenhof  
o BOS-project Zuid WSNS-Zuid + Lindenhof  
 

 Speciaal Onderwijs  
o Herstart RMPI    
o Horizon Horizon    
o Educatief centrum Horizon    
 

2. Werk- en leertrajecten 
o Klas + Steunpunt onderwijs  
o Maatwerk LMC + Stek Jeugdzorg  
o Voorwerk  ROC Albeda   
o De Garage  ROC Albeda + Stichting Flexus  
o Scholing Zonder Drempels  ROC Albeda + De Waag 
o Beroeps Oriënterende Praktijkvorming  ROC Zadkine 
o School First ROC Zadkine 
o Reboundcenter  Stichting Rebound Centre Futuro 
o Impact Futuro    
o Watch out  Futuro    
o Delvin  Futuro    
o Dynamo Sport Disck    
o Dynamo Girls Disck    
o Dynamo Werkt Disck    
o Dynamo ontketend Disck    
o Aan pak aan OC Maastad 
o Back on Track Stichting Welzijn Alexander 
o Rijnmond-bouw BV Rijnmond-bouw BV  
o De Nieuwe Kans (in oprichting) Albeda en partners  
 

3. Andere projecten voor risicojongeren 
o Jouw Projekt  Humanitas   
o Pak je kans Humanitas   
o Nieuwe perspectieven  Humanitas + SWF  
o Catch  Lindenhof   
o Maasstad ambulante en residentiele hulpverlening Maasstad  
o Un Kas pa Mamanan en Nos Kosecha Stichting Flexus  
o Stichting Steady Vrouwenopvang Rotterdam  
 

4. Overige voorzieningen voor problematisch schoolgedrag 
o Leerstraf Basta  Stek Jeugdzorg   
o Baanbegeleiding Albeda college   
o Onderwijssteunpunt Lindenhof 
o Jongerenloket/RMC JOS, SoZaWe/CWI  
o Overige voorzieningen bij Albeda college Albeda college   
o Diverse voorzieningen bij ROC Zadkine ROC Zadkine   
o Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak (SISA) JOS  
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1. ONDERWIJS OPVANGVOORZIENINGEN  
Voor jongeren die korte of langere tijd niet zijn te handhaven op school zijn speciale, 

bovenschoolse opvangvoorzieningen beschikbaar. Deze voorzieningen hebben als be-

langrijkste doel om daar waar mogelijk de leerlingen weer zo snel mogelijk regulier 

onderwijs te laten volgen. De leerling blijft vooralsnog ingeschreven op de oorspronke-

lijke school. Op basis van de onderwijswetgeving mag een school geen leerplichtige 

leerling uitschrijven, voordat die leerling is ingeschreven op een andere school. 

 
VOORTGEZET ONDERWIJS 
 

Projectnaam Klik  

Instantie 
Eenheid Zorg 23 (expertisecentra van LMC) www.eenheidzorg.nl en  
Stek Jeugdzorg www.stekjeugdzorg.nl 

Doelgroep Volledig leerplichtige jongeren van 12  tot 16 jaar  

Doelstelling  Jongeren weer terug op een school krijgen 

Definiëring Tijdelijke time-outvoorzieningen 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Opvangvoorziening voor leerlingen die tijdelijk om uiteenlopende 
redenen geen regulier onderwijs kunnen volgen. Er wordt gewerkt aan 
eigenwaarde en zelfvertrouwen van de leerlingen en aan het hanteer-
baar maken van de problematiek waarmee zij binnen komen. 

Duur 3 tot maximaal 6 maanden 

 

Projectnaam De Schakel 

Instantie 
Eenheid Zorg (expertisecentra van LMC) www.eenheidzorg.nl en  
Stek Jeugdzorg www.stekjeugdzorg.nl 

Doelgroep 
Jongeren die nog leerplichtig zijn en op een Rotterdamse school voor 
voortgezet onderwijs ingeschreven staan 

Doelstelling  Terugkeer naar oude school 

Definiëring Tijdelijke time-outvoorzieningen 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

gewerkt aan een zo snel mogelijke terugkeer naar (hun voormalige) 
school. Is terugkeer naar een reguliere school niet mogelijk, dan 
wordt binnen of buiten LMC-verband een andere oplossing gevonden 

Duur 3 tot maximaal 6 maanden 

 

                                               
23. Eenheid Zorg wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Stichting LMC Voortgezet On-
derwijs http://www.lmc-rotterdam.nl/. LMC, BOOR en CVO zijn de grote schoolbesturen voortge-
zet onderwijs Rotterdam. 
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Projectnaam Jonge moeders/meiden zelfstandig (JMZ) 

Instantie 
Eenheid Zorg (expertisecentra van LMC) www.eenheidzorg.nl en  
Stek Jeugdzorg www.stekjeugdzorg.nl 

Doelgroep 
Zwangere meisjes of tienermoeders tot 18 jaar die dreigen uit te 
vallen of niet meer op school zitten. 

Doelstelling  Wegwerken van leerachterstanden en terugleiden naar school 

Definiëring Time-out opvangtraject  

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Opvang en onderwijs in de periode vlak voor en na hun bevalling, 
wanneer deze jongeren geen onderwijs willen of kunnen volgen op 
een reguliere school. De meiden krijgen intensieve begeleiding gericht 
op het werkwerken van de leerachterstanden, zelfredzaamheid bevor-
deren en ondersteuning bieden in hun taak als opvoedster. Daar waar 
mogelijk worden de meiden naar regulier onderwijs teruggeleid. 

Duur maximaal 6 maanden 

 

Projectnaam Time out 

Instantie 
Time out 24 www.timeout-rotterdam.nl en Stek Jeugdzorg  
www.stekjeugdzorg.nl 

Doelgroep 
Jongeren van 12 tot en met 16 jaar die dreigen of zijn vastgelopen in 
het voortgezet onderwijs. 

Doelstelling  
1 Voorkomen van verdere escalatie op school, afglijden naar (fre-
quent) spijbelgedrag, voortijdig schoolverlaten en/of criminaliteit. 
2 Terugkeer naar oude school of na te zijn getest, een andere school. 

Definiëring Tijdelijke onderwijsopvangvoorziening 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Tijdelijke opvang voor leerlingen die vanwege ernstige gedragspro-
blemen, tijdelijk van school zijn of worden verwijderd. Onderdelen van 
het programma zijn: voortzetting van het schoolprogramma,, hulpver-
lening, sociale vaardigheidstraining, gezinsbegeleiding en gedrags-
observatie. 

Duur 3 tot maximaal 6 maanden 

Bijzonderheden 
Gedurende het traject blijft de leerling ingeschreven op zijn/haar 
huidige school. 

 

                                               
24. Time out wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van BOOR, Bestuur Openbaar Onder-
wijs Rotterdam, http://www.openbaaronderwijs.rotterdam.nl/ Het expertisecentrum van BOOR 
heet Ecoor, www.ecoor.nl. LMC, BOOR en CVO zijn de grote schoolbesturen voortgezet onderwijs 
Rotterdam.  
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Projectnaam Accent  

Instantie 
Accent Onderwijsondersteuning25 (expertise centrum van CVO) 
www.cvoaccent.nl 

Doelgroep 
Jongeren van 12 t/m 15 jaar die dreigen of zijn vast gelopen in het 
voortgezet onderwijs 

Doelstelling  
Jongeren gaan terug naar verwijzende school of wordt door deze 
school elders geplaatst. 

Definiëring Tijdelijke onderwijsopvangvoorziening 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

In de praktijk zijn het met name jongeren uit het praktijkonderwijs en 
jongeren met een intra-psychische problematiek. Het programma 
omvat: voortzetting schoolprogramma, sociale vaardigheden, gezins-
begeleiding, hulpverlening en gedragsobservatie. Stek Jeugdzorg is op 
locatie aanwezig en verzorgt de daghulpverlening. Verwijzende school 
zorgt voor aanmelding en intake. 

Duur 3 tot maximaal 6 maanden 

Bijzonderheden 
Gedurende het traject blijft de leerling ingeschreven op zijn/haar 
huidige school. 

 

 
 
BASISONDERWIJS 

 

Projectnaam BOS-project Noord & BOS-project Zuid 

Instantie 
Stichting Lindenhof www.lindenhof.nl en resp. WSNS Noord en WSNS 
Zuid26 

Doelgroep 
Basisschoolleerlingen van 4/6-12 jaar die (nog) op een (specia-
le)basisschool staan ingeschreven, of dienen te worden ingeschreven 

Doelstelling  
Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten of terugplaatsing op de 
toeleverende school of uitstroom naar een passende school. 

Definiëring  

Korte  
omschrijving 
methodiek 

BOS staat voor Blijven Op School. Tijdens het project worden leerlin-
gen die binnen hun basisschool in een crisissituatie terecht zijn geko-
men, begeleidt tijdens terugkeer naar school. Er is aandacht voor 
leervakken en persoonlijkheidsontwikkeling. 

Duur Maximaal 3 maanden 

 

                                               
25. Accent wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van CVO, vereniging voor Christelijk 
Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving, http://www.cvo.nl. LMC, BOOR en CVO zijn de 
grote schoolbesturen voortgezet onderwijs Rotterdam.  
26. WSNS staat voor Weer samen naar school en heeft als doel een zo optimaal mogelijk onder-
wijsarrangement voor elke leerling te maken. Met name gericht op het basisonderwijs.  
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SPECIAALONDERWIJS (REC’s, basisonderwijs en voortgezet) 
 

Projectnaam Herstart http://www.wecraad.nl/index.php?pid=13 

Instantie 
RMPI onderdeel van REC voert Herstart uit. Coördinatie landelijk door 
WEC-Raad. 

Doelgroep 

Leerplichtige jongeren uit het Voortgezet Onderwijs, die minstens 4 
weken thuiszitten en niet in een indicatietraject voor speciaal onder-
wijs zitten of een indicatie hebben, maar wel bekend zijn bij een leer-
plichtambtenaar. 

Doelstelling  

- Bepalen welke school het beste bij de jongere past; 
- Terugkeer naar het meest geschikte onderwijs (regulier of indicatie-
traject voor cluster 4 onderwijs en vervolgens doorstromen naar het 
VSO). 

Definiëring Tijdelijke onderwijsopvangvoorziening 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Deze leerlingen krijgen een op maat gemaakt onderwijsprogramma 
met veel persoonlijke aandacht en begeleiding, zodat er inzicht wordt 
verkregen in de reden van thuiszitten en welke school geschikt is. 
Tijdens het programma wordt de jongere geïndiceerd (REC) en ver-
volgens op onderwijs (her)geplaatst. 
Herstart kan plaatsvinden op het Educatief Centrum. 

Duur 13 weken 

Bijzonderheden 
Het project wordt uitgevoerd door de gezamenlijke REC’s cluster 4, 
maar beperkt zich niet tot deze leerlingen. 

  
Instantie Educatief centrum 

Doelgroep 
Jongeren van 16-18 jaar voor wie het behalen van een startkwalifica-
tie niet (meer) tot de mogelijkheden behoort, wegens een grote leer-
achterstand en/of ernstige gedragsproblemen. 

Doelstelling  
- Jongeren toe leiden naar een plaats op de arbeidsmarkt. 
- Jongeren ondersteunen bij het zelfstandig kunnen wonen 
- Jongeren ondersteunen bij het zinvol invullen van hun vrije tijd 

Definiëring 
Arbeidstoeleiding  
Bovenschoolse onderwijsvoorziening voor de Cluster 4 scholen 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Het Educatief Centrum biedt een specifieke vorm van cluster 4 onder-
wijs die direct toe leidt naar arbeid. Het Educatief Centrum hanteert 
de methodiek van het transitieonderwijs, waarbij jongeren naar een 
duurzame plaats in de samenleving worden toegeleid. Het Educatief 
Centrum hanteert de kerndoelen voor arbeidstoeleiding voor het 
voortgezet speciaal onderwijs (SLO, 2003). Het gaat hierbij om het 
aanleren van algemene beroepscompetenties en niet zo zeer tot het 
behalen van een ‘startkwalificatie’ in de zin van een voltooide be-
roepsopleiding op minstens niveau 2. 
Naast onderwijs worden de jongeren begeleidt bij het zelfstandig 
wonen en zinvol invullen van de vrije tijd. Dit houdt in dat er naast 
het leerwerktraject ook therapie, gedragsbehandeling en sociale vaar-
digheidstrainingen gegeven worden. Vanuit het perspectief van de 
multisysteembehandeling omvat het hulpverleningsaanbod ook ge-
zinsbegeleiding. Horizon heeft in het zorgtraject de regierol. 

Duur Minimale verblijfsduur is zes maanden, de maximale twee jaar 
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Instantie Horizon http://www.horizon-jeugdzorg.nl/portal.asp 

Doelgroep 
Jeugdigen van 0 tot 18 jaar met ernstige problemen op meerdere 
terreinen, die zich zowel in het onderwijs als thuis bij de opvoeding 
voordoen.   

Doelstelling  
Behandelen, begeleiden en bieden van onderwijs aan jeugdigen 
met ernstige problematiek. 

Definiëring Plaatsingscentrum cluster 4 onderwijs. 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Horizon beschikt over ruim 1150 leerlingplaatsen in het cluster-4-
onderwijs.  
Daarnaast biedt Horizon ook ambulante begeleiding. Een jongere 
blijft dan op zijn eigen school en krijgt ondersteuning vanuit een 
Horizonschool. 
Naast onderwijs richt Horizon zich op behandeling en begeleiding. 
Onderdelen: 24-uurs behandeling, dagbehandeling, pleegzorg, inten-
sief ambulante hulp. 

Duur Nvt. 
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2. Werk- en leertrajecten 
Een reboundvoorziening biedt tijdelijke opvang aan leerlingen die door hun gedrag niet 

meer te handhaven zijn op school. In de reboundvoorziening volgt de leerling een niet-

vrijblijvend programma om binnen enkele maanden een nieuwe start te maken in 

het reguliere onderwijs, waar hij zijn schoolloopbaan kan vervolgen. 
 

Projectnaam Klas + 

Instantie Steunpunt onderwijs, gemeentelijke dienst 

Doelgroep 
Jongeren van 12 t/m 16 jaar, die dreigen zonder diploma de school te 
verlaten 

Doelstelling  
Doel is dat de jongeren weer terugkeren in een vorm van gewoon 
onderwijs  

Definiëring Tijdelijke onderwijsopvangvoorziening (zgn onderwijs-inhaal-project) 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Programma gericht op sociale vaardigheden, beroepskeuze, avo-
vakken en gymlessen. Tijdens het project wordt de jongere bijgespij-
kerd of klaargestoomd voor een nieuwe school die beter bij hem of 
haar past 

Duur Afhankelijk van leerling 

 

Projectnaam Maatwerk 

Instantie Maatwerk en Stek Jeugdzorg www.stekjeugdzorg.nl 

Doelgroep 
Jongeren van 15  t/m 17 jaar, die moeite hebben met de theoretische 
vakken 

Doelstelling  
Zorgen dat jongeren een plaats op de arbeidsmarkt verwerven of 
kunnen doorstromen naar MBO-onderwijs niveau 1 of 2 

Definiëring Leertraject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Duaal traject met 2 dagen school en 3 dagen stage. Door leerproble-
men kunnen deze leerlingen zich niet goed concentreren op schoolse 
taken en opdrachten. Maatwerk zorgt ervoor dat de leerlingen zich 
een plaats kunnen verwerven op de arbeidsmarkt of door te stromen 
naar mbo-onderwijs niveau 1 of 2. 

Duur Maximaal 2 jaar 

 

Projectnaam Voorwerk 

Instantie ROC Albeda 

Doelgroep Jongeren van 15 tot 23 jaar 

Doelstelling  Toeleiden tot de arbeidsmarkt of een beroepsopleiding. 

Definiëring Arbeidsmarkt gerichte leerweg 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Individuele begeleiding. Programma bestaat uit 2 dagen onderwijs 
(o.a. ondersteuning Nederlands) en 3 dagen stage. Bij afronding een 
diploma niveau 1 of een of meerdere deelcertificaten. 
Binnen voorwerk is een eigen Time-out project, ism leerplicht, Flexus 
en Schoolmaatschappelijk werk. 

Duur Maximaal 2 jaar 
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Projectnaam De Garage  

Instantie Stichting Flexus http://www.flexus.org/ ism ROC Albeda 

Doelgroep 

- Jongeren van 14 -23 jaar (nadruk ligt op 14-18) die bij Flexus zijn 
opgenomen en geen dagvulling hebben. 

- Jongeren van 14 -23 jaar (nadruk ligt op 14-18) van het Albeda 
niveau 1, die wegens zware gedragsproblematiek zijn vastgelopen 
in het onderwijs. 

Doelstelling  
Realiseren dat de jongeren opnieuw de stap kunnen maken naar een 
regulier opleidings- (Voorwerk) of werktraject. 

Definiëring Scholings- of arbeidstoeleidingstraject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Individuele en vraaggerichte begeleiding. Dagprogramma van 5 dagen 
per week om het leefritme van de jongeren te normaliseren, realise-
ren van een zinvolle dagbesteding in een ruimte die de jongeren uit-
nodigt tot actie en van waaruit de jongeren betrekkingen met anderen 
aangaan. Binnen het programma wordt individuele en intensieve 
hulpverlening geboden. 

Duur Maximaal 4 maanden 

 

Projectnaam School First  

Instantie ROC Zadkine 

Doelgroep 

Jongeren tussen 17-23 jaar die niet naar school gaan om uiteenlopen-
de redenen; 
- Redenen kunnen zijn: te laat ingeschreven, verkeerde opleidings-
keuze, ziekte, problemen thuis, motivatie en gedragsproblemen. 

Doelstelling  Jongeren terugleiden naar school of eventueel naar werk 

Definiëring Scholings- of arbeidstoeleidingstraject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Voorbereidend trainingsprogramma met beroepstechnische vaardig-
heden. Bij intake wordt een uitgebreide scan van de leefgebieden 
gemaakt. Individuele begeleiding waarbij ook aandacht is voor pro-
blemen buiten school. Aanmelding verloopt via het jongerenloket, JOS 
of Zadkine en kan het hele jaar door. 

Duur Maximaal 3 maanden 

 

Projectnaam Scholing Zonder Drempels (Rebound- en onderwijsvoorziening) 

Instantie ROC Albeda (locatie Oostzeedijk) en De Waag 

Doelgroep 

Jongeren vanaf 17 jaar die risico lopen om zonder diploma school te 
verlaten. 
- Zgn risicodoelgroepen: ex-gedetineerden, zwerfjongeren, jongeren 
met psychische of verslavingsproblematiek, tienermoeders, Ama’s ed. 

Doelstelling  
Jongeren toeleiden naar niveau 2 onderwijs (Onderwijsvoorziening) 
Jongeren weer terug leiden naar school of werk (Rebound trajecten) 

Definiëring Scholings- of arbeidstoeleidingstraject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

MBO onderwijs niveau 1. Laagdrempelig onderwijs op heel praktisch 
niveau en/of voor speciale doegroepen, zoals ex-gedetineerden. De 
jongere krijgt een persoonlijkheidsonderzoek, individuele intensieve 
hulpverlening met aandacht voor gedrags- en agressieregulatie en 
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sociaal-emotionele vaardigheden. 

Duur 
Afhankelijk van de opleiding of traject; max. 4 maanden of 4 maan-
den tot 1 jaar. 

 
 

Projectnaam Beroeps Oriënterende Praktijkvorming (BOP) 

Instantie ROC Zadkine 

Doelgroep 

Jongeren van 17-23 jaar, die risico lopen om zonder diploma school te 
verlaten. Zgn risicodoelgroep: 
- jongeren met sociaal-emotionele en ernstig meervoudige gedrags-

problemen,  
- jongeren met huisvesting en financiële problemen en  
- jongeren uit LWO of praktijkonderwijs met lage intelligentie. 

Doelstelling  

- Projectdoel: Jongeren terugleiden naar school (niveau 2) of werk (in 
de bouw). 
- Doel vanuit gemeentelijk beleid: kansen op de arbeidsmarkt van 
jongeren uit Charlois en Feyenoord te vergroten. 

Definiëring Scholings- of arbeidstoeleidingstraject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Er wordt onderwijs niveau 1 gericht op een baan in de bouw. Er wordt 
aandacht besteed aan algemene vaardigheden (o.a. Nederlandse 
taal). Daarnaast bevat het programma begeleiding bij sociaal-
emotionele en gedragsproblemen, sport, vrije tijdsinvulling en werk-
stage. 

Duur 4 maanden tot 1 jaar 

Bijzonderheden 
Deelgemeenten Charlois en Feyenoord; Deze wijken zijn binnen ge-
meentelijk beleid als zgn kansenzones aangemerkt. Doel: deze ach-
terstandsgebieden economisch en sociaal vitaliseren.  

 

 Projectnaam Rebound Centre Rotterdam 

Instantie 
Stichting Rebound Centre Futuro http://www.reboundcentre.nl/ in 
samenwerking met ROC Albeda, Futuro Trainingen, deelgemeente 
Delfshaven en SOMAR  

Doelgroep 

Jongeren tussen 16-23 jaar die tot een risicodoelgroep behoren,  
zoals:  
- ex-delinquenten, zwerfjongeren, tienermoeders, jongeren met  
psychiatrische problematiek. 

Doelstelling  
Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen en jeugdwerkeloosheid (op een 
onorthodoxe wijze) terugdringen. 

Definiëring Scholings- of arbeidstoeleidingstraject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Het Rebound Centre biedt praktijkgerichte opleidingen en trajecten 
(bijv. Impact en Watch Out), waar jongeren al werkend vaardigheden 
opdoen en een diploma halen. Wanneer een jongere nog niet weet 
wat hij wil, dan kan hij diverse werkzaamheden uitproberen. Tijdens 
alle trajecten krijgen de jongeren intensieve zorg en hulpverlening, 
uitgevoerd door het multidisciplinaire ACT-team (zonodig wordt het 
gezin hierbij betrokken). 

Duur 
Afhankelijk van de opleiding of traject; kort Rebound traject: max. 4 
maanden, 
Lang Rebound traject: 4 maanden tot 1 jaar. 
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Projectnaam Impact 

Instantie Futuro http://www.futurotraining.nl/Impact.htm 

Doelgroep 
Jongeren vanaf 16 jaar die het op school niet redden en geen uitzicht 
hebben op een baan én die naar arbeid of verdere scholing willen 
toewerken.  

Doelstelling  Toeleiden naar scholing of arbeid.  

Definiëring Scholings- of arbeidstoeleidingstraject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Praktijkgerichte training van zes maanden met individueel casemana-
gement. Al werkend kan de deelnemer zich oriënteren op diverse 
beroepen en vakgebieden. In de begeleiding kan aandacht worden 
besteed aan arbeidsritme, omgaan met afhankelijkheid en verant-
woording, zelfbeeld en herstel van gezagsverhoudingen.  

Duur 6 maanden 

 

Projectnaam Watch out 

Instantie Futuro 

Doelgroep 
Het traject is bestemd voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar, die 
ingeschreven staan bij het arbeidsbureau, interesse hebben in werken 
in de beveiliging en geen strafblad hebben. 

Doelstelling  Toe leiden naar regulier werk, in eerste instantie binnen de beveiliging 

Definiëring Arbeidstoeleidingstraject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Een gestructureerde aanpak waarbij aandacht is voor het groepspro-
ces. Het trajectprogramma omvat theorie over beveiliging, praktijksi-
mulatie, sociale vaardigheden, sport, individuele begeleiding en sur-
veilleren onder begeleiding van de medewerkers van Stadstoezicht. 

Duur Zes maanden en eventueel een stage 

 

Projectnaam Delvin  

Instantie Futuro  

Doelgroep 

Jongeren van 16-23 jaar, afkomstig uit anderstalige landen, waaron-
der vluchtelingen, met relatief zware problematiek.  
Bovendien hebben de jongeren geen werk hebben, gaan niet naar 
school en staan ingeschreven bij het CWI.  

Doelstelling  Begeleiding van jongeren naar werk en/of school.  

Definiëring Arbeidstoeleidingstraject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Het programma is sterk gestructureerde en specifieke achtergrond 
van de deelnemer staat centraal. Er wordt veel aandacht besteed aan 
de Nederlandse arbeidscultuur, sociale vaardigheden, structuur en 
samenwerken. Daarnaast bevat het programma Nederlandse taal, 
maatschappijoriëntatie, sport, budgettering, individuele begeleiding op 
het gebied van huisvesting, geldzaken en dag- en nachtritme én een 
stage 

Duur Max. 5 maanden 
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Projectnaam Dynamo sport 

Instantie Disck, welzijnsorganisatie, afdeling Jongerenproject www.disck.nl 

Doelgroep 
Jongeren van 16 t/m 26 jaar, die vroegtijdige school hebben verlaten 
die niet meer terug naar school kunnen of willen of jongeren met 
veelal justitiële contacten  

Doelstelling  
1 jongeren laten oriënteren en weer activeren richting school of werk,  
2 inzicht te geven in eigen mogelijkheden  
3 weer regelmaat in het leven te geven 

Definiëring School- of arbeidstoeleidingstraject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Vrijwillig project. Middels een sportief programma met veel sociale 
vaardigheden jongeren weer activeren richting school of werk. Ook 
praktische zaken als ziektekostenverzekering, paspoort, wonen en 
schulden worden aangepakt  

Duur 20 weken 

Bijzonderheden 

Wijkgebonden project: In Delfshaven. Samenwerking met Albeda 
College, Leger des Heils, afdeling Reclassering en stichting Rescue. 
De Loods is werkruimte van Disck waar jongerenwerk wordt georgani-
seerd. 

 

Projectnaam Dynamo girls 

Instantie Disck, welzijnsorganisatie, afdeling Jongerenproject www.disck.nl 

Doelgroep 
Meiden van 16 t/m 26 jaar, eventueel met kinderen, die niet in staat 
zijn werk of opleiding te vinden (en af te maken). 

Doelstelling  
Sociaal activeren en ondersteunen bij zoeken van werk/scholing. 
Sociaal netwerk organiseren en in standhouden. 

Definiëring School- of arbeidstoeleidingstraject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Vrijwillig project. Programma waarbij meiden worden gemotiveerd om 
weer naar school te gaan of werk te zoeken. Er wordt aandacht be-
steed aan achterliggende problematiek en er wordt geprobeerd om de 
jongeren in te laten zien over welke mogelijkheden zij beschikken om 
hun doelen te bereiken. 

Duur 16 weken 

Bijzonderheden 
Wijkgebonden project: In Delfshaven.  
Samenwerking met Albeda, Leger des Heils afd. reclassering en stich-
ting Rescue. 
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Projectnaam Dynamo werkt 

Instantie Disck, welzijnsorganisatie, afdeling Jongerenproject www.disck.nl 

Doelgroep 
Dak- en thuisloze jongeren en vroegtijdige schoolverlaters van 16 t/m 
26 jaar, die niet weten wat ze willen op gebied van werk of opleiding. 

Doelstelling  Gericht op het zoeken van de juiste baan of opleiding. 

Definiëring School- of arbeidstoeleidingstraject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Vrijwillig project. De jongeren maken via een basisprogramma kennis 
met een voor de doelgroep geselcteerd beroep. Jongeren krijgen na 
afloop een deelcertificaat van het Albeda College. 

Duur Dynamo werkt 16 weken 

Bijzonderheden 
Wijkgebonden project: In Delfshaven. Samenwerking met Albeda 
College, Leger des Heils, afdeling Reclassering en stichting Rescue. 

 

Projectnaam Dynamo Ontketend 

Instantie Disck, afdeling Jongerenproject www.disck.nl 

Doelgroep Jongeren van 16 t/m 23 jaar  

Doelstelling  Dagbesteding realiseren en toekomstperspectief ontwikkelen. 

Definiëring School- of arbeidstoeleidingstraject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Vrijwillig project. Tijdens het programma wordt aandacht besteed aan 
de invulling van vrije tijd, aan zelfstandigheid en toekomstperspectief. 
Het programma bestaat uit 3 thema’s. Eind het eind van elk thema 
krijgt de deelnemer certificaten. 

Duur 12 weken 

Bijzonderheden 
Wijkgebonden project: In Delfshaven 
Samenwerking met Albeda College 

 

Projectnaam Aan pak Aan 

Instantie OC Maasstad 

Doelgroep 
Jongens tussen 16-21 jaar uit het speciaal onderwijs met gebrek aan 
arbeids- of scholingsperspectief 

Doelstelling  
Terugkeer naar school of toeleiden naar reguliere baan of WsW-
bedrijf. 

Definiëring Scholings- of arbeidstoeleidingstraject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Arbeidstraining voor moeilijk lerende jongeren met psychosociale 
gedragsproblematiek. 4 dagen per week werken, 1 dag sociale vaar-
digheidstraining. 

Duur In principe half jaar, verlenging is incidenteel mogelijk 
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Projectnaam Back on Track 

Instantie Stichting Welzijn Alexander 

Doelgroep 
Jongeren van 16-23 jaar met psychiatrische en psychosociale proble-
matiek en het inzicht missen in de soort en de ernst van hun proble-
matiek  

Doelstelling  
Duidelijkheid verkrijgen over mogelijkheden voor deelname aan het 
reguliere arbeidsproces. 

Definiëring Arbeidstoeleidingstraject 

Korte omschrij-
ving methodiek 

Primair is het gericht op voorbereiding naar werk door jongeren mo-
gelijkheden en ondersteuning te bieden om hen tijdens het traject in 
staat te stellen iets te veranderen aan hun huidige situatie. Hierdoor 
wordt duidelijk of uitzicht naar werk mogelijk is of dat de jongere 
(nog) niet kan deelnemen aan het reguliere arbeidsproces.  

Duur 3 tot maximaal 12 maanden 

Bijzonderheden 
Uitgesloten van deelname zijn jongeren met ernstige drugs- of alco-
holverslaving, niet-gemotiveerde jongeren en jongeren met een nega-
tieve invloed of agressie naar anderen.  

 

Projectnaam Werken aan werk 

Instantie 
ROC Albeda en penitentiaire inrichtingen 
www.albeda.nl www.werk.nl 
http://www.werkplaatsrijnmond.nl/index.cfm/menuid/6/product/47 

Doelgroep Werkzoekende jongeren en het bedrijfsleven 

Doelstelling  
Bereiken van een betere aansluiting tussen werkenden en werkzoe-
kenden op de arbeidsmarkt 

Definiëring 
‘Werkeenheid’, bundeling van activiteiten van het Albeda College op 
gebied van de arbeidsmarkt. 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

- Detachering van personeel; 
- Ondersteuning en begeleiding van maatschappelijke ondernemers 

bij scholing van werknemers; 
- Loopbaanbegeleiding van werknemers 
- Begeleiding op de werkplek 
- Opleidingen in alle beroepsrichtingen 

Duur nvt 
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Instantie Rijnmond-bouw BV 

Doelgroep 
Jongeren tot ongeveer 20 jaar met een afgeronde (V)MBO-, HAVO- of 
(gedeeltelijke) BOL-opleiding. 

Doelstelling  Jongeren een beroepsopleiding geven. 

Definiëring Regionaal opleidingsbedrijf 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Bouwopleidingen voor zowel jongens als meisjes. Deze bestaan uit 
vier dagen praktijk (in onze instructieruimten of bij een bouwbedrijf) 
en één dag per week ondersteunend theoretisch onderwijs op school 
(ROC Zadkine). Na succesvolle afronding van de basisberoepsoplei-
ding niveau II, bestaat de mogelijkheid tot verlenging voor de vakop-
leiding niveau III,  

Duur Beide opleidingen 2 jaar 

 

Projectnaam In oprichting: De Nieuwe Kans  

Instantie ROC Albeda ism ACT-team 

Doelgroep 
Jongeren tussen 18-23 jaar die als harde kern Vroegtijdige SchoolVer-
laters (VSV-ers) aangemerkt kunnen worden en/of die werkeloos zijn. 
Zgn risicodoelgroepen. 

Doelstelling  

- overlast en criminaliteit verminderen en veiligheid in wijken vergro-
ten; 

- minder vroegtijdig school uitval; 
- persoonlijke problematiek verminderen, door beter te scholen en 

eigen verantwoordelijkheid te stimuleren, zodat minder jongeren 
voor bijstand en werkeloosheidsuitkeringen in aanmerking komen. 

Definiëring MBO-voorziening 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

De nieuwe kans profileert zich als het sluitstuk van de ketenaanpak 
van reboundvoorzieningen MBO. Er vindt afstemming plaats met de 
PGA. 
In principe is deelname vrijwillig. Daar waar nodig wordt gebruikt 
gemaakt van drang, bijvoorbeeld via (verlengde) leerplicht. Iedere 
jongere krijgt een integraal individueel ontwikkelplan: gericht op scho-
ling, werk, inkomen, zorg, wonen en vrije tijd. De jongere moet achter 
de inhoud van dit plan staan. 
 

Duur Behandeltraject duurt: ½ - 1 ½ jaar 

Bijzonderheden 

Contra indicatie voor aanmelding: 
- jongere is geschikt voor programma Rebound voorziening lichte 

variant 
- jongere is geschikt voor toelating tot reguliere opleiding, tenzij 

opleiding aantoonbare redenen heeft om af te zien van toelating 
- jongeren heeft justitiële strafmaatregel 
- zware psychiatrische problematiek waarvoor gesloten behandeling 

nodig is. 
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3. ANDERE PROJECTEN VOOR RISICOJONGEREN 
 

Projectnaam Jouw Projekt 

Instantie Stichting Humanitas  www.humanitas-rotterdam.nl 

Doelgroep 
Kinderen en jongeren tot 24 jaar en/of hun ouders met enkelvoudige 
of meervoudige problematiek, afkomstig uit een etnische minder-
heidsgroep. 

Doelstelling  
Bieden van psychosociale en/of pedagogische begeleiding met prakti-
sche ondersteuning. 

Definiëring Lichte en zware ambulante hulpverlening 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Problematiek van de doelgroep hangt samen met het optreden van 
risicofactoren in hun omgeving. Uitgangspunt van de hulp is dat de 
jongeren/ouders leren hoe ze zelfstandig hun eigen problemen kunnen 
oplossen. 

Duur Gemiddelde duur half jaar 

 

Projectnaam Pak je kans 

Instantie Stichting Humanitas www.humanitas-rotterdam.nl 

Doelgroep 
Jongeren van 0 tot 18 jaar die met de politie in aanraking zijn geko-
men, hetzij door een strafbaar feit of ander ontoelaatbaar gedrag, 
hetzij door bijv. huiselijk geweld of verwaarlozing. 

Doelstelling  
Voorkomen van afglijden in crimineel gedrag of verergeren gedrags-
problemen 

Definiëring Hulpverlening 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

“lik op stuk hulpverlening" op basis van signalering door de politie. De 
Hulpverlening wordt uitgevoerd vanuit het politiebureau. Een outrea-
chende werkwijze waarbij indien nodig hulp als casemanager wordt 
opgetreden.  

Duur Maximaal 13 weken 

Bijzonderheden 
Aanmelding kan alleen via de politie en alleen voor jongeren uit de 
deelgemeenten Prins Alexander en Kralingen-Crooswijk.  
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Projectnaam Nieuwe perspectieven Rotterdam 

Instantie 
Humanitas http://www.humanitas-rotterdam.nl en Stichting Welzijn 
Feijenoord 

Doelgroep 
Jongeren tussen 12 en 24 jaar, die crimineel gedrag vertonen of drei-
gen te gaan vertonen en kampen met meervoudige problematiek. 

Doelstelling  Voorkomen van afglijden naar het criminele circuit. 

Definiëring Outreachende hulpverlening 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Kortdurende, intensieve en outreachende hulpverlening. Er wordt 
geprobeerd om een brug te slaan tussen enerzijds de leefomgeving en 
het eigen netwerk en anderzijds het formele netwerk van voorzienin-
gen. 

Duur ?? 

Bijzonderheden 
Nieuwe Perspectieven is deelgemeente gebonden. In Noord en Delfs-
haven voert Humanitas het project uit. In Feijenoord door Stichting 
Welzijn Feijenoord. 

 

Projectnaam Catch 

Instantie 
Stichting Lindenhof (organisatie voor jeugdzorg in regio Rotterdam) 
www.lindenhof.nl 

Doelgroep (dreigende) schooluitvallers tussen de 12 en 17 jaar 

Doelstelling  
Aanbrengen van hernieuwd perspectief in de schoolloopbaan van 
jongeren 

Definiëring Daghulpverlening  

Korte  
omschrijving 
methodiek 

De jongeren worden begeleid in hun individuele hulpverleningstraject 
en het bijhouden van de lesstof van de school van herkomst. Hierbij 
wordt er veel aandacht besteed aan het verbeteren en ontwikkelen 
van vaardigheden 

Duur Minimaal 1 week tot gemiddeld 20 weken 

Bijzonderheden Niet aangesloten bij OOVR, werkgebied Stadsregio Rotterdam 

  

Projectnaam Diverse vormen van Ambulante en residentiele hulpverlening 

Instantie 
Stichting Maasstad, orthopedagogisch centrum 
http://www.maaskringgroep.nl 

Doelgroep 
Jongeren van 6 tot 21 jaar met een licht verstandelijke handicap die 
in een problematische opvoedingssituatie terecht zijn gekomen en in 
hun ontwikkeling worden belemmerd. 

Doelstelling  

1 Bereiken van een opvoedingssituatie waarin de jongere zich zo zelf-
standig mogelijk kan handhaven.  
2 Een uithuisplaatsing voorkomen en bevorderen dat jongeren - die 
nu bij Maasstad wonen - thuis kunnen gaan wonen. 

Definiëring Ambulante en residentiele hulpverlening 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Maasstad werkt zowel residentieel als gezinsondersteunend (oa. Cri-
sisopvang, Families First, Intensieve Orthopedagogische Gezinsonder-
steuning, naschoolse dagbehandeling). Maasstad ondersteunt kinde-
ren/jongeren en hun ouders middels opvoeding, behandeling en bege-
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leiding.  

Duur Afhankelijk van type hulpverlening 

 

Projectnaam Un Kas pa Mamanan en Nos Kosecha 

Instantie Stichting Flexus 

Doelgroep 
Kansarme alleenstaande Antilliaanse tienermoeders (Un Kas pa Ma-
manan) of kansarme alleenstaande Antilliaanse jongens (Nos Kose-
cha)  tussen 16 en 25 jaar die minder dan 6 jaar in Nederland wonen  

Doelstelling  
Jonge, kansarme moeders en hun kinderen een stevigere basis te 
geven zodat zij een zelfstandig bestaan in Nederland kunnen opbou-
wen 

Definiëring Woonbegeleiding voor tienermoeders 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

De jongeren worden begeleid bij vinden van zelfstandige woonruimte, 
volgen van een opleiding of bij vinden van werk en bij de problemen 
waar zij bij aanvang mee kampen, zoals taalbeheersing, omgaan met 
geld, opvoeden kinderen. 

Duur Onbekend 

 

Projectnaam Stichting Steady 

Instantie Vrouwenopvang Rotterdam 

Doelgroep Zwangere meiden en tienermoeders 

Doelstelling  
Tienermoeder vanuit een evenwichtige (steady) situatie zelfstandig 
keuzes naar de toekomst te laten maken. 

Definiëring Informatiecentrum 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Steady biedt informatie ( vraagbaak ), documentatie, signaleert en 
biedt de tienermoeders leuke activiteiten aan. 

Duur nvt 

 



Bijlagenboek ‘Voorlopig gehechte jongeren in Rotterdam getypeerd’. 74 

4. OVERIGE VOORZIENINGEN VOOR PROBLEMATISCH 
SCHOOLGEDRAG 

Onderstaande projecten of voorzieningen zijn niet aangesloten bij de OOVR, de On-

derwijs Opvangvoorzieningen Rotterdam.  
 

Projectnaam Basta 

Instantie Stek Jeugdzorg www.stekjeugdzorg.nl 

Doelgroep Spijbelaars, jongeren van 12 tot en met 17 jaar  

Doelstelling  
1 Terugplaatsing naar school of een leerplichtvervangend traject. 
2 Voorkomen van voortijdige schooluitval, evenals voorkomen moge-
lijk probleemgedrag.  

Definiëring Leerstraf 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Programma bestaat uit een praktijkgedeelte (techniek, handvaardig-
heid etc.), een theoriegedeelte (schoolvakken of achterstand inhalen) 
en een trainingsgedeelte (sociale vaardigheidstraining). Programma is 
tevens gericht op verbeteren van de problematische situatie van de 
jongere en het opbouwen van een toekomstperspectief. Na afsluiting 
kan gebruik gemaakt worden van een vrijwillig leerplichtvervangende 
vorm van onderwijs. 

Duur 3 weken (60 uur) 

 

Projectnaam Baanbegeleiding 

Instantie Albeda College, trajectbureau 

Doelgroep 
Jongeren van 16 tot 23 jaar, met leer- of psychische problemen, svo-
leerlingen en Wajong-genieters 

Doelstelling  
1 Toeleiden tot de arbeidsmarkt of een scholing. 
2 Sociale zelfredzaamheid vergroten 

Definiëring Scholings- of arbeidstoeleidingsproject 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Programma leidt de jongeren naar een beroepsopleiding of naar werk. 

Duur 1 jaar 
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Projectnaam Steunpunt Onderwijs 

Instantie Stichting Lindenhof www.lindenhof.nl 

Doelgroep 
Jongeren in de leeftijd tussen de 16 en 23 jaar, die zonder een start-
kwalificatie het onderwijs dreigen te verlaten. 

Doelstelling  
Begeleiden en herplaatsen van jongeren naar een onderwijs- of oplei-
dingstraject en/of naar een arbeidsplaats. 

Definiëring Steunpunt 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Dit programma kan bestaan uit: informatie geven over bepaalde op-
leidingen of beroepen, school- of beroepskeuzeonderzoek (kort of 
lang) en een begeleiding/ bemiddeling en/of plaatsing bij een oplei-
dings- of arbeidsvoorziening. 

Duur Nvt. 

Bijzonderheden Niet aangesloten bij OOVR, werkgebied Stadsregio Rotterdam 

 

Projectnaam Jongerenloket/RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) 

Instantie JOS (Jeugd, Onderwijs en Samenleving), gemeente Rotterdam 

Doelgroep 
Jongeren van 17 t/m 23 jaar zonder startkwalificatie die thuiszitten, 
van school zijn zonder diploma, niet werken of werken maar weer 
naar school terug willen. 

Doelstelling  
Begeleiden van jongeren zonder startkwalificatie naar opleiding of 
passend werk. 

Definiëring Begeleiding  

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Het RMC verzamelt gegevens van scholen, Heeft jongere geen start-
kwalificatie, dan wordt hij uitgenodigd voor een intake bij Jongerenlo-
ket ism CWI en SoZaWe. Jongeren worden begeleid, liefst naar oplei-
ding om een startkwalificatie te halen.  

Duur Een of meerdere gesprekken 

 

Projectnaam Overige voorzieningen bij Albeda college 

Instantie Albeda college 

Wat Bemiddeling jonge moeders 

Doelgroep zwangere meisjes of moeder van 16 t/m 23 jaar 

Doelstelling  Jonge moeders begeleiden naar een beroepsopleiding 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Jongeren worden door een medewerker van het trajectbureau ge-
plaatst op een opleiding waar extra begeleiding is voor jonge moe-
ders. 

Wat Beroepsgericht assessment voor jongeren 

Doelgroep Jongeren die voortijdig dreigen uit te vallen of reeds uitgevallen zijn. 

Doelstelling   

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Methode om te beoordelen van capaciteiten en kwaliteiten. Om er zo 
achter te komen wat de jongeren kunnen. 
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 Projectnaam Diverse voorzieningen ROC Zadkine 

 Instantie ROC Zadkine, Servicecentrum 

Wat Sociale redzaamheid KSE 

Doelgroep Anderstaligen 

Doelstelling  
Taalvaardigheid verwerven om zelfstandig te kunnen functioneren in 
veel voorkomende situaties. 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Cursus Nederlands met luistervaardigheid, gespreksvaardigheid, 
schrijfvaardigheid en leesvaardigheid. 

Wat Testcentrum  

Doelgroep Deelnemers van het ROC Zadkine 

Doelstelling  Testen van interesse, capaciteit en persoonlijkheid 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Beroepsinteressetest, capaciteitentest en persoonlijkheidstest 

 

Projectnaam Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak (SISA) 

Instantie JOS (Jeugd, Onderwijs en Samenleving), gemeente Rotterdam 

Doelgroep Rotterdamse Jongeren tot 23 jaar 

Doelstelling  
Een sluitende aanpak voor elke Rotterdamse jongere tot 23 jaar. 
Risicojongeren verdienen een vroegtijdige, effectieve en gecoördi-
neerde actie. 

Definiëring Virtueel netwerk 

Korte  
omschrijving 
methodiek 

Binnen Rotterdam moet elke jongere tot 23 jaar op school zitten, aan 
het werk zijn of deelnemen aan een hulpverleningstraject. Met een 
virtueel netwerk, Gideon-SISA, worden bestanden van jongeren bij 
o.a. JOS, politie, SoZaWe en de deelgemeenten aan elkaar gekoppeld. 
Zo kunnen professionals die met jongeren werken, problemen sneller 
en adequater oplossen en is een vroegtijdige, effectieve en gecoördi-
neerde aanpak van risicojongeren mogelijk. 

Duur nvt 
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