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Crimineel gedrag en schoolverzuim onder jongeren 

met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG
 

 

 

Aanleiding 
Crimineel gedrag onder jongeren wordt vaak in 

verband gebracht met de aanwezigheid van pro-

blemen op school en vice versa. Onderzoeksre-

sultaten bevestigen dit beeld. Enerzijds laten 

studies zoals die van Weijers, Hepping en Kam-

pijon (2010) zien dat crimineel gedrag samen-

hangt met problemen op school: ruim de helft 

van de door hen onderzochte minderjarige veel-

plegers heeft een vorm van speciaal onderwijs 

gevolgd. Bovendien kreeg het merendeel van 

deze jongeren te maken met schoolverzuim, 

schoolverwijdering, schoolwisselingen en school-

uitval. Anderzijds laten studies zoals die van 

Weerman en Van der Laan (2006) en Beter 

(1998) zien dat problemen op school samenhan-

gen met crimineel gedrag: schoolverlaters blijken 

twee tot drie keer zwaardere delicten te plegen 

dan jongeren die niet uitvallen op school. Verder 

zien we dat jongeren die vaker dan incidenteel 

schoolverzuimen ongeveer twee tot drie keer zo 

vaak een delict plegen als jongeren die niet 

schoolverzuimen. Ook blijkt dat hoe vaker jon-

geren spijbelen, hoe groter de kans is dat zij 

crimineel gedrag laten zien en hoe ernstiger de 

delicten zijn die zij plegen.  

 

Deze factsheet gaat specifiek over cliënten van 

de WSG-jeugdreclassering (WSG-JR). Zij hebben 

vrijwel allemaal een Licht Verstandelijke Beper-

king (LVB). Er wordt ingegaan op wat overeen-

komsten zijn tussen de jongeren die crimineel 

gedrag laten zien en de jongeren die schoolver-

zuimen. Ook wordt een beschrijving gegeven van 

aanwezige nuanceverschillen tussen deze twee 

groepen jongeren: als je de ene groep kent, ken 

je de andere groep dan ook?  

 

Methode 
Voor de hier beschreven analyse zijn dossiers 

bestudeerd van cliënten van de WSG-JR waarvan 

het traject was afgerond in de periode 1 januari 

tot 1 september 2012. In totaal betrof dit 436 

zaken; hiervan zijn 198 dossiers gescoord op een 

groot aantal variabelen. Hoe de selectie en de 

weging van dossiers hebben plaatsgevonden is 

terug te vinden in de methodebeschrijving van 

factsheet 5 (juni 2015) ‘Jongeren met jeugd-
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Samenvatting 
Voor deze factsheet zijn dossiers bestudeerd 

van jongeren met een LVB en een reclasse-

ringsmaatregel, waarvan een deel begeleid 

werd vanwege crimineel gedrag en een deel 

vanwege schoolverzuim. Hiermee wordt ge-

poogd een beeld te geven van de kenmerken 

van deze twee groepen. Opvallend is dat we 

ten opzichte van de criminele jongeren een 

overrepresentatie vinden van meisjes onder 

de schoolverzuimende jongeren. De schoolver-

zuimende jongeren lijken bovendien vaker een 

IQ te hebben tussen de 70-84 en de criminele 

jongeren vaker een IQ onder de 70. Ook zien 

we dat de jongeren die schoolverzuimen niet 

alleen veel vaker spijbelen, maar ook vaker 

school verlaten – dit lijkt echter vooral op te 

gaan voor jongens. Verder suggereren de 

dossiers dat de jongeren die crimineel gedrag 

vertonen vaker kampen met externaliserende 

problematiek, zoals agressie-regulatie proble-

matiek en gedragsstoornissen. Ook lijkt deze 

groep vaker last te hebben van een verhoogde 

spanningsbehoefte. Opmerkelijk is dat het 

aantal meisjes met een verhoogde spannings-

behoefte binnen deze groep twee keer zo 

groot is als het aantal jongens. Ook is opval-

lend dat de criminele jongens veel vaker last 

lijken te hebben van een verhoogde beïn-

vloedbaarheid dan de schoolverzuimende 

jongens – bij meisjes is dit verschil kleiner. De 

jongeren die schoolverzuimen lijken ten op-

zichte van de criminele jongeren meer last te 

hebben van internaliserende problematiek. 

Opvallend is echter dat hoewel de schoolver-

zuimende meisjes vaker last lijken te hebben 

van een laag zelfbeeld dan de criminele meis-

jes, bij jongens het omgekeerde het geval is. 

Verder lijken de criminele jongens vaker crimi-

nele gezinsleden te hebben dan de schoolver-

zuimende jongens – bij meisjes is dit onge-

veer gelijk. De criminele meisjes lijken vaker 

slecht contact te hebben met leeftijdsgenoten 
en lijken vaker te worden gepest. 
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reclasseringsmaatregel bij de William Schrikker 

Groep – een beschrijving’.  

 

In deze factsheet wordt een onderscheid ge-

maakt tussen de jongeren die begeleid werden 

vanwege crimineel gedrag en de jongeren die 

begeleid werden vanwege schoolverzuim. Er is 

sprake van schoolverzuim als een jongere niet 

voldoet aan de leerplicht zonder geldige reden; 

dus als een leerling niet ingeschreven staat op 

school of ongeoorloofd afwezig is (spijbelen) 

(Jeugdzorg Nederland, 2011). Schoolverzuimen 

zijn bijzondere zaken omdat er strafrechtelijk 

gezien geen sprake is van een misdrijf, maar van 

een overtreding. 

 

Kenmerken van de doelgroep 
Persoonskenmerken 
De onderzochte populatie jongeren bestaat voor 

een vijfde uit jongeren die begeleid werden 

vanwege schoolverzuim (20,3%). Opvallend is 

dat er ten opzichte van de criminele jongeren een 

overrepresentatie zichtbaar is van meisjes bin-

nen deze groep. Onder de criminele jongeren is 

verreweg het grootste deel jongen (86,5%), ter-

wijl dat onder de schoolverzuimende jongeren 

maar iets meer is dan de helft (52,5%). Ook zien 

we dat er onder de schoolverzuimers significant 

meer jongeren zitten met een hoger IQ (zie 

figuur 1); van minder dan een vijfde van deze 

jongeren is een IQ gerapporteerd beneden de 70 

(15,0%). Voor bijna driekwart van hen is dat een 

IQ tussen de 70 en 84 (72,5%). Onder de crimi-

nele jongeren is in veel meer gevallen een IQ 

beneden de 70 gerapporteerd (41,9%) en ver-

houdingsgewijs in mindere mate een IQ tussen 

de 70 en 84 (48,4%).  
 
Figuur 1 IQ verdeling jongeren 

 

We zien verder dat er niet zozeer een verschil 

bestaat in de leeftijd waarop jongeren veroor-

deeld werden voor hun indexdelict, maar wel in 

de leeftijd waarop ze hun eerste delict pleegden. 

De jongeren die begeleid werden vanwege 

schoolverzuim werden gemiddeld op 15,4-jarige 

leeftijd voor hun indexdelict veroordeeld en de 

jongeren die begeleid werden vanwege crimineel 

gedrag op gemiddeld 15,6-jarige leeftijd. Voor de 

eerste groep geldt echter dat ze gemiddeld 15,1 

jaar oud waren toen ze hun eerste delict pleeg-

den terwijl dat voor de tweede groep opmerkelijk 

eerder was, namelijk op gemiddeld 14,1-jarige 

leeftijd. 

 
Problemen op school 
De dossiers suggereren dat de schoolverzuimen-

de jongeren twee keer zo vaak gestopt zijn met 

school als de criminele jongeren (zie tabel 1). 

Opmerkelijk is dat de jongens die schoolverzui-

men bijna twee keer zo vaak gestopt zijn met 

school als de meisjes die schoolverzuimen: het 

hoge aantal met school gestopte schoolverzui-

mers wordt dus grotendeels veroorzaakt door de 

jongens in die groep. Verder zien we dat negen 

van de tien jongeren uit deze groep vaak spijbe-

len, ten opzichte van een derde van de criminele 

groep. Bijna de helft van deze laatste groep spij-

belt zelfs helemaal niet. Onder de schoolverzui-

mers zien we dat vijf op de honderd jongeren 

niet spijbelen, al suggereren de dossiers dat dit 

komt doordat zij verwijderd zijn van school.  
 
Tabel 1 Kenmerken problemen op school in 

percentages 
 
  

Crimineel 
gedrag 

School- 
verzuim 

Verwijderd van school 16,2% 12,5% 

Gestopt met school 14,9% 30,0% 

Geslaagd voor school 4,5% 0,0% 

   Spijbelen***   

- Niet 45,0% 5,0% 

- Vaak 32,9% 90,0% 

- Soms 22,1% 5,0% 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001   

 

Psychische problematiek 
Voor een groot deel van de jongeren geldt dat er 

in hun dossiers gesproken wordt over de aanwe-

zigheid van psychosociale problemen. We zien 

echter verschillen in de mate en vorm waarin 

deze zijn gerapporteerd. In de dossiers zien we 

dat de jongeren die schoolverzuimen vaker te 
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maken krijgen met internaliserende problema-

tiek, zoals een depressieve stemming (zie tabel 

2a). Ook lijken deze jongeren iets vaker een laag 

zelfbeeld te hebben en iets vaker te kampen met 

gebrekkige sociale vaardigheden. De schoolver-

zuimende meisjes lijken echter vaker last te 

hebben van een depressieve stemming dan de 

schoolverzuimende jongens. Opmerkelijk is ver-

der dat de schoolverzuimende meisjes vaker een 

laag zelfbeeld hebben dan de criminele meisjes, 

maar dat bij de jongens het omgekeerde het ge-

val is. De criminele meisjes lijken daarentegen 

iets vaker gebrekkige sociale vaardigheden te 

hebben dan de schoolverzuimende meisjes, en de 

criminele jongens juist minder vaak dan de 

schoolverzuimende jongens. 

 

De jongeren die crimineel gedrag vertonen lijken 

vaker te kampen met externaliserende problema-

tiek, zoals verhoogde agressieregulatie problema-

tiek. Ook zien we binnen deze groep jongeren va-

ker een verhoogde spanningsbehoefte dan binnen 

de groep schoolverzuimers – onder schoolverzui-

mers is een verhoogde spanningsbehoefte zelfs in 

geen enkel geval gerapporteerd. Opvallend is 

echter dat het aantal criminele meisjes met een 

verhoogde spanningsbehoefte twee keer zo groot 

is als het aantal jongens. Verder lijken de crimi-

nele jongeren vaker last te hebben van een ver-

hoogde beïnvloedbaarheid. Maar het verschil 

daarin met de schoolverzuimende jongeren is bij 

de jongens veel groter dan bij de meisjes; vooral 

de criminele jongens zijn veel vaker beïnvloed-

baar dan de schoolverzuimende jongens.  
 
Tabel 2a Kenmerken psychische problematiek in 

percentages 

  
Crimineel 

gedrag 
School- 
verzuim 

Beïnvloedbaarheid*** 41,9% 15,0% 

Agressieregulatie 

problematiek 35,9% 27,5% 

Impulsiviteit 26,3% 17,5% 

Gebrekkige 
gewetensontwikkeling 18,1% 7,3% 

Gebrekkige sociale 

vaardigheden 16,0% 25,0% 

Laag zelfbeeld* 14,1% 20,0% 

Bovengemiddelde 
spanningsbehoefte** 10,9% 0,0% 

Depressieve stemming* 5,8% 15,0% 

Hoog zelfbeeld/ 
zelfoverschatting 3,2% 5,0% 

Neuroticisme 1,3% 0,0% 

Extraversie 0,6% 0,0% 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001   

Behalve spanningsbehoefte en beïnvloedbaarheid 

lijken ook een verhoogde impulsiviteit en een ge-

brekkige gewetensontwikkeling bij de criminele 

jongeren iets vaker voor te komen dan bij de 

schoolverzuimende jongeren. Een kanttekening 

hierbij is dat de criminele meisjes ongeveer net 

zo vaak een gebrekkige gewetensontwikkeling 

hebben als de schoolverzuimende meisjes, maar 

dat dit bij jongens anders ligt; de criminele jon-

gens hebben veel vaker een gebrekkige gewe-

tensontwikkeling dan de schoolverzuimende 

jongens.  

 

Wat betreft psychiatrische aandoeningen ziet het 

ernaar uit dat er bij de jongeren die crimineel 

gedrag laten zien iets vaker ADHD/ADD en ge-

dragsstoornissen worden gerapporteerd dan bij 

de schoolverzuimende jongeren (zie tabel 2b). 

Opvallend is dat dit alleen geldt voor jongens; bij 

meisjes zijn juist vaker ADHD/ADD en gedrags-

stoornissen gerapporteerd onder de schoolverzui-

mers dan onder de criminele jongeren. Als het 

aankomt op ASS is het omgekeerde het geval; bij 

de schoolverzuimende jongens is vaker ASS ge-

rapporteerd dan bij de criminele jongens, terwijl 

ASS bij de schoolverzuimende meisjes helemaal 

niet voor lijkt te komen. Persoonlijkheidsstoor-

nissen zijn tot slot alleen gerapporteerd bij de 

criminele jongeren. 
 
Tabel 2b Kenmerken psychische problematiek in 

percentages 
 
  

Crimineel 
gedrag 

School- 
verzuim 

ADHD/ADD 23,1% 17,5% 

Gedragsstoornis 21,2% 12,5% 

ASS 7,7% 10,0% 

Angststoornis 5,1% 5,0% 

Persoonlijkheidsstoornis 1,9% 0,0% 

Stemmingsstoornis* 1,3% 2,5% 

Zelfbeschadiging* 0,6% 7,3% 

Suïcidepoging 0,6% 0,0% 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001   

 

Wonen en gezin 
Een aanzienlijk deel van de jongeren lijkt te kam-

pen met problemen op het gebied van hun woon- 

en gezinssituatie. In ongeveer een derde van de 

gevallen is er sprake van een of meerdere inter-

venties in het ouderlijk gezag. Bovendien lijkt bij 

een bijzonder groot deel van de jongeren sprake 

te zijn van gescheiden ouders. Toch zijn er ook 

op dit vlak verschillen zichtbaar tussen de jonge-

ren die begeleid werden vanwege schoolverzuim 

en de jongeren die begeleid werden vanwege cri-
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mineel gedrag. De schoolverzuimende jongeren 

lijken vaker gescheiden ouders te hebben (zie ta-

bel 3a). Ook lijken bij deze jongeren financiële 

problemen bij hun ouders iets vaker een rol te 

spelen. De criminele jongeren lijken daarentegen 

vaker criminele gezinsleden te hebben. Dit geldt 

echter alleen voor jongens; het aantal criminele 

gezinsleden van criminele en schoolverzuimende 

meisjes is namelijk ongeveer gelijk.  

 
Tabel 3a Kenmerken wonen en gezin in percentages 

  
Crimineel 

gedrag 
School- 
verzuim 

Gescheiden ouders 59,0% 72,5% 

Financiële problemen ouders 12,8% 20,0% 

   

Criminele gezinsleden 34,0% 22,5% 

- Broer 13,5% 10,0% 

- Zus 3,2% 0,0% 

- Vader/stiefvader 6,4% 0,0% 

- Moeder 2,6% 2,5% 

- Vader en moeder 0,6% 0,0% 

- Ander gezinslid 1,9% 0,0% 

- Meerdere gezinsleden 5,8% 10,0% 

   

Interventie ouderlijk gezag 30,8% 31,7% 

- Ontheffing ouderlijk gezag 0,6% 0,0% 

- Ondertoezichtstelling 15,4% 12,2% 

- Uithuisplaatsing 7,7% 12,2% 

- Meerdere interventies 7,1% 7,3% 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001   

 
Uit de dossiers komt verder naar voren dat er bij 

de criminele jongeren iets vaker sprake is van 

(een vermoeden van) verschillende vormen van 

verwaarlozing dan bij de jongeren die schoolver-

zuimen (tabel 3b). Bij nadere bestudering blijkt 

verwaarlozing bij de criminele en de schoolver-

zuimende meisjes echter ongeveer evenveel voor 

te komen. Bij jongens is dat anders; daar komt 

verwaarlozing net zoveel voor onder de criminele 

jongens, maar veel minder onder schoolverzui-

mende jongens. Bij de criminele jongeren lijkt 

ook iets vaker sprake te zijn van (een vermoeden 

van) mishandeling. Hoewel dit voor zowel jon-

gens als meisjes geldt, is over de hele groep 

gezien mishandeling bij meisjes vaker zichtbaar 

dan bij jongens. Bij de schoolverzuimers wordt 

tot slot iets vaker gesproken over (een 

vermoeden van) seksueel misbruik.  
 

 
 
 

Tabel 3b Kenmerken wonen en gezin in percentages 

  
Crimineel 

gedrag 
School- 
verzuim 

Verwaarlozing (vermoeden) 29,7% 22,5% 

- Fysiek 0,6% 0,0% 

- Emotioneel 1,9% 0,0% 

- Pedagogisch 17,4% 10,0% 

- Meerdere vormen 3,2% 2,5% 

   

Mishandeling (vermoeden) 25,1% 15,0% 

- Geestelijk 0,6% 2,5% 

- Lichamelijk 10,3% 5,0% 

- Beide vormen 3,9% 5,6% 

   

Seksueel misbruik (vermoeden) 5,8% 9,8% 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001   

 

Sociaal netwerk 
Wat betreft het sociale netwerk van de populatie 

zien we dat de criminele jongeren meer delin-

quente vrienden hebben dan de jongeren die 

schoolverzuimen (zie tabel 4). Verder zien we dat 

de schoolverzuimende jongeren vaker slecht con-

tact hebben met leeftijdsgenoten. Bij controle 

voor sekse blijkt voor meisjes het tegenoverge-

stelde waar te zijn; de criminele meisjes lijken 

juist vaker slecht contact te hebben met leeftijds-

genoten dan de schoolverzuimende meisjes. Tot 

slot zien we in de dossiers dat de criminele en de 

schoolverzuimende jongeren ongeveer even vaak 

gepest worden op school. Bij controle voor sekse 

lijkt dit echter vaker op te gaan voor de criminele 

dan voor de schoolverzuimende meisjes. 
 
Tabel 4 Kenmerken sociaal netwerk in percentages 

  
Crimineel 

gedrag 
School- 
verzuim 

Delinquente vrienden*** 64,1% 32,5% 

Contact leeftijdsgenoten     

- Goed 34,0% 44,8% 

- Normaal 51,8% 27,6% 

- Slecht 14,2% 27,6% 

Gepest op school 16,0% 20,0% 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001   

 

Redenen voor delict 
De dossiers doen vermoeden dat de jongeren die 

schoolverzuimen dat doen omdat ze om uiteenlo-

pende redenen niet naar school willen of omdat 

zij te laat naar school gaan. Jongeren die crimi-

neel gedrag vertonen lijken dit daarentegen 
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vooral te doen om erbij te willen horen, vanwege 

een ruzie of voor de kick (zie tabel 5).  
 

Tabel 5 Redenen aangegeven voor delict  

  
Crimineel 

gedrag 
School- 
verzuim 

Erbij willen horen/beïnvloe-
ding/geen nee durven zeg-
gen/dwang 24,6% 0,0% 

Voor de kick/grap/spanning/ 
leuk 16,4% 0,0% 

Ruzie/reactie op het gedrag 
van een ander 16,1% 0,0% 

Niet goed over nagedacht/ 
consequenties niet overzien 13,4% 2,2% 

Geld verdienen/geen geld heb-
ben om de spullen te kopen 13,1% 2,2% 

Om vrienden/familie te helpen 6,0% 3,2% 

Onder invloed van drank/drugs 3,8% 0,0% 

Angst/paniek 3,8% 0,0% 

Wist niet dat het strafbaar was 2,2% 9,8% 

Te laat naar school: moe/ver-
slapen 0,0% 10,8% 

Wil niet naar school: angstig/ 
onzeker/gepest/niet goed in 
vel/ziek 0,0% 29,3% 

Wil niet naar school: weer-

stand/ongemotiveerd 0,0% 38,0% 

Overig 20,7% 19,6% 

 
Conclusie 
In deze factsheet is ingegaan op de vergelijking 

van criminele en schoolverzuimende jongeren 

met een reclasseringsmaatregel bij de WSG, 

waarvan het merendeel een LVB heeft. De dos-

siers doen vermoeden dat er diverse overeen-

komsten bestaan tussen deze groepen. Zo waren 

beiden ongeveer 15 jaar oud ten tijde van hun 

indexdelict en lijkt er bijvoorbeeld ongeveer even 

vaak sprake te zijn van zelfoverschatting of een 

angst- of stemmingsstoornis. Toch zijn er ook 

zeker nuanceverschillen te zien, zoals dat school-

verzuimende jongeren vaker meisje zijn. School-

verzuimers lijken vaker een hoger IQ te hebben 

en vaker te kampen met gebrekkige sociale vaar-

digheden, slecht contact met leeftijdsgenoten en 

internaliserende problematiek. Een aantal van 

deze factoren sluit aan bij de risicofactoren uit de 

risicobox voor schoolverzuim van de Raad voor 

de Kinderbescherming (Jeugdzorg Nederland, 

2011). De risicobox doet namelijk vermoeden dat 

meisjes meer risico lopen om te gaan school-

verzuimen en dat er een relatie bestaat tussen 

schoolverzuim enerzijds en gebrekkige sociale 

vaardigheden, een gebrek aan vrienden en inter-

naliserende problematiek zoals depressies ander-

zijds. Dit sluit aan bij wat er uit de dossiers naar 

voren komt. In de risicobox worden ook factoren 

genoemd die wel zichtbaar zijn bij de schoolver-

zuimende jongeren maar een grotere rol lijken te 

spelen bij de criminele jongeren, zoals impulsivi-

teit en delinquente vrienden. Ook dit komt over-

een met wat er in de dossiers beschreven staat. 

De dossiers doen verder vermoeden dat criminele 

jongeren op eerdere leeftijd voor het eerst voor 

een delict worden veroordeeld, vaker criminele 

gezinsleden en delinquente vrienden hebben en 

vaker kampen met externaliserende problema-

tiek. Ook zien we bij hen een verhoogde span-

ningsbehoefte en beïnvloedbaarheid. Tot slot 

geven beide groepen jongeren sterk verschillende 

motieven op voor het gepleegde delict. Ken je de 

ene groep, dan lijkt dat dus niet per definitie te 

betekenen dat je de andere groep ook kent. 
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Noot 
De meisjes uit de populatie lijken een hoger IQ te hebben dan 
de jongens, vaker te maken te krijgen met een depressieve 
stemming, een laag zelfbeeld, slecht contact met leeftijds-
genoten, gebrekkige sociale vaardigheden, seksueel misbruik 
en financiële problemen bij de ouders. De jongens lijken va-
ker te kampen met agressieregulatie problematiek, beïn-
vloedbaarheid, bovengemiddelde impulsiviteit, gedragsstoor-
nissen, een gebrekkige gewetensontwikkeling en delinquente 
vrienden. Het feit dat de groep criminele jongeren uit veel 
meer jongens bestaat dan meisjes en de schoolverzuimende 
jongeren uit relatief veel meisjes zou de uitkomsten op deze 
factoren kunnen vertekenen. Er is daarom gecontroleerd voor 
sekseverschillen. Belangrijke verschillen in patronen tussen 
de jongens en de meisjes zijn in de factsheet benoemd.  
 

Deze serie factsheets omvat korte verslagen 

van onderzoek uitgevoerd binnen het lectoraat 

Jeugd – LVB en jeugdcriminaliteit onder 

verantwoordelijkheid van de lector, mw. dr. 

Hendrien Kaal. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met 
LVB.jeugdcriminaliteit@hsleiden.nl 

http://www.scp.nl/
http://www.jeugdzorgnederland.nl/
http://www.wodc.nl/

