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Jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de 

William Schrikker Groep – een beschrijving.
 

 

 
 

Aanleiding 
In deze factsheet worden enkele kenmerken 

weergegeven van jongeren die een jeugd-

reclasseringsmaatregel opgelegd hebben 

gekregen die wordt uitgevoerd door de William 

Schrikker Groep. Op basis van een dossier-

analyse kan een goed beeld geschetst worden 

van de doelgroep van de WSG-JR: jeugdige 

reclasseringscliënten met een LVB. Er wordt een 

beschrijving gegeven van enkele persoonsken-

merken, delict en straf, psychische gesteldheid, 

gezins- en woonsituatie, school en sociaal 

netwerk. 

 

 

 

 

 

Methode 
Voor de hier beschreven dossieranalyse zijn dos-

siers bestudeerd van cliënten van de WSG-JR 

waarvan het traject was afgerond in de periode 1 

januari tot 1 september 2012. Dit betrof in totaal 

436 dossiers. Hieruit werd een steekproef van 

311 dossiers getrokken met een lichte oververte-

genwoordiging van meisjes. Van de 311 geselec-

teerde dossiers zijn er uiteindelijk 198 gescoord: 

uitval was het gevolg van dossiers die onvolledig 

of afwezig waren of toch niet voldeden aan de 

selectiecriteria. De oververtegenwoordiging van 

meisjes is gecorrigeerd door middel van weging, 

waardoor de in deze factsheet weergegeven per-

centages gebaseerd zijn op de werkelijke verhou-

dingen tussen jongens en meisjes. De 198 

dossiers werden gescoord op een groot aantal 

variabelen. Hierbij is steeds gekeken of kenmer-

ken van de cliënt in het dossier genoemd wer-

den. Wanneer een kenmerk niet in het dossier 

genoemd werd, wil dit niet altijd zeggen dat dit 

ook niet in het leven van de jeugdige speelde: de 

in deze factsheet beschreven percentages zijn 

doorgaans dan ook minimumpercentages.  

 

 

Kenmerken van de doelgroep 

Persoonskenmerken 
De populatie van de jongeren wiens traject bij de 

WSG jeugdreclassering tussen 1 januari en 1 

september 2012 werd afgerond bestond voor het 

grootste deel uit jongens (79,6%). De jongeren 

waren gemiddeld 17,0 jaar oud ten tijde van het 

opstellen van het eerste plan van aanpak. Ten 

tijde van het afsluiten van de maatregel waren zij 

gemiddeld 18,6 jaar oud. Gemiddeld zit er dus 

anderhalf jaar tussen de start en de afsluiting 

van de maatregel. Slechts een klein percentage 

(4,2%) van de cliënten heeft een IQ (iets) boven 

de 85; 1,5 % van de jongeren heeft een zodanig 

disharmonisch profiel dat niet gesteld kan wor-

den dat ze een IQ boven of onder de 85 hebben. 

De overige jongeren hebben een IQ tussen de 50  
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Conclusies 
Bestudering van een kleine 200 dossiers van 

jongeren met een reclasseringsmaatregel bij 

de WSG schetst een beeld van de kenmerken 

van de populatie. Enkele opvallende bevin-

dingen: relatief veel van de cliënten van de 

WSG-JR hebben een IQ tussen 50-70 - dit 

suggereert dat een groot deel van de delin-

quente jongeren met een IQ van 70-85 elders 

zit; zedendelicten, waarmee jongeren met een 

LVB vaak geassocieerd worden, zijn slechts in 

minder dan 3% van de gevallen het uitgangs-

delict voor de JR maatregel; in ruim een derde 

van de gevallen werd het delict (schoolver-

zuim niet meegerekend) door de jongeren 

alleen gepleegd - de cliënten die een delict 

pleegden in groepsverband hadden weliswaar 

iets vaker de rol van ondergeschikte maar 

toch ook opvallend vaak de rol van hoofduit-

voerder; de gezinssituatie was veelal proble-

matisch, en een groot deel van de jongeren 

heeft psychosociale problemen; bij bijna een 

kwart van alle meisjes werd (een vermoeden 

van) seksueel misbruik gerapporteerd; en 

over het geheel bezien was er veel spijbel-

gedrag, ook bij degenen voor wie schoolver-
zuim niet het indexdelict was. 
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en 85. Van diegenen met een LVB waarvan het 

IQ bekend is, hebben zo’n zes van de tien een IQ 

70-85. Dit is in verhouding tot het aantal jonge-

ren met een IQ 50-70 minder dan op basis van 

de normaalverdeling van IQ verwacht mag 

worden. 

 

Ongeveer de helft (51,6%) van de jongeren is 

van autochtone herkomst1. Daarnaast zijn de 

jongeren van Marokkaanse herkomst (13,7%), 

van Surinaamse herkomst (8,3%), van Turkse 

herkomst (6,8%), van Antilliaanse herkomst 

(6,4%), of van overige westerse (7,2%) of niet-

westerse (6,0%) herkomst. 

 

Delict en straf 
In 77,6% van de dossiers staat een eerdere 

veroordeling vermeld. Ervan uitgaande dat voor 

de overige jongeren geldt dat het huidige delict 

het eerste delict is, kunnen we stellen dat de 

jongeren gemiddeld op 15,1-jarige leeftijd voor 

het eerst veroordeeld werden voor het plegen 

van een delict. 6,3% was jonger dan 12 jaar ten 

tijde van het eerste delict; 23,1% was jonger dan 

14 jaar. 

 

De meest voorkomende reden voor de in de 

periode van onderzoek beëindigde maatregel JR 

was een vermogensdelict (36,8%), gevolgd door 

een geweldsdelict (30,9%) en schoolverzuim 

(20,3%). Slechts 2,8% kreeg een maatregel voor  

                                                 
1
 Volgens de definitie die gehanteerd wordt door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek is een autochtoon iemand van wie de 
beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar 
men zelf is geboren; wanneer dit niet het geval is, werd gekeken 
naar de herkomstgroepering, een kenmerk dat weergeeft met 
welk land een persoon verbonden is op basis van het 
geboorteland van de ouders of van zichzelf (zie www.cbs.nl). 

  

 
brandstichting en 2,0% voor het plegen van een 

zedendelict. 

 

Schoolverzuimzaken zijn bijzondere zaken omdat 

er in vergelijking met andere  jeugdreclasserings-

zaken geen sprake is van een misdrijf maar van 

een overtreding van de Leerplichtwet; daarmee 

ligt het accent meer op begeleiding en hulpverle-

ning dan toezicht en controle. Wanneer de dos-

siers van jongeren die wegens schoolverzuim 

worden begeleid buiten beschouwing worden 

gelaten dan verandert het beeld enigszins. Bijna 

de helft betreft dan vermogensdelicten (49,6%), 

ruim een derde geweldsdelicten (39,3%), 7,7% 

betreft vandalisme, 2,6% zeden en 3,5% brand-

stichting. Meestal werd het delict (schoolverzuim 

niet meegerekend) gepleegd in groepsverband 

(63,8%), in de overige gevallen pleegde de cliënt 

het delict alleen. De cliënten die een delict pleeg-

den in groepsverband hadden iets vaker de rol 

van ondersteunende/ondergeschikte (54,4%) 

maar toch ook opvallend vaak de rol van hoofd-

uitvoerder (45,6%). De motieven van de daders 

zijn door de JR-werkers kort beschreven in de 

dossiers. Hieruit blijkt dat de opgegeven motie-

ven stuk voor stuk kenmerkend zijn voor de LVB 

doelgroep. De motieven die vooral genoemd 

worden door daders van delicten (niet-

schoolverzuim) zijn gelegen op het vlak van 

bijvoorbeeld beïnvloedbaarheid/geen nee kunnen 

zeggen, impulsiviteit en het niet kunnen overzien 

van de gevolgen van hun daden (zie tabel 1). 

 

Psychische problematiek 
Een groot deel van de jongeren heeft psycho-

sociale problemen. In 36,0% van de dossiers 

wordt gesproken over beïnvloedbaarheid, 

gevolgd door agressieregulatieproblematiek 

(34,2%), en bovengemiddelde impulsiviteit 

(24,8%). Andere veelgenoemde problemen zijn 

AD(H)D (22,7%), gedragsstoornissen (19,1%), 

gebrekkige sociale vaardigheden (17,6%), 

http://www.cbs.nl/
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gebrekkige gewetensontwikkeling (16,1%), laag 

zelfbeeld (15,1%), en depressieve stemmings- 

(7,6%) of autisme spectrum stoornissen (8,1%). 

In 20,9% van de dossiers wordt gesproken over 

drugsgebruik, in 5,9% van de dossiers lijkt dit 

drugsgebruik zorgelijk (hard-drugsgebruik of 

frequent cannabis gebruik). 

 

Wonen en gezin 
Ook de woon- en gezinssituatie van deze jonge-

ren is weinig rooskleurig te noemen. De meeste 

jongeren hebben gescheiden ouders; in 60,8% 

van de dossiers staat benoemd dat de ouders uit 

elkaar zijn. De grootste groep woont dan ook in 

een eenoudergezin bij een van zijn biologische 

ouders (40,5%), 34,5 % woont bij beide biologi-

sche ouders, 16,4% bij een van de biologische 

ouders met een (nieuwe) partner. Verder woont 

4,9% in een internaat of tehuis, 1,0% in een 

adoptie- of pleeggezin en 2,8% ergens anders 

zoals bijvoorbeeld bij opa en oma. Een kwart 

(25,0%) van de jongeren is ooit geplaatst bij een 

niet-ouder. Bij 30,3% van de cliënten staat in het 

dossier dat er ooit sprake is geweest van een 

rechterlijke interventie met betrekking tot het 

ouderlijk gezag (OTS/UHP/ontheffing ouderlijk 

gezag). De dossierinformatie maakt verder bij 

een deel van de ouders melding van financiële 

problemen (14,5%) en van problematisch 

alcohol- (12,0%) of drugsgebruik (8,9%) bij 

tenminste een van de ouders. 

 

In 31,6% van de dossiers wordt vermeld dat er 

sprake is van criminaliteit binnen het gezin. In 

twee vijfde (40,3%) van de gevallen betreft dit 

een broer, in een kwart (25,1%) de vader en/of 

moeder; in een vijfde van de gevallen (21,7%) 

zijn er meer gezinsleden met crimineel gedrag. 

 

In de dossiers werd regelmatig gesproken van 

(een vermoeden van) verwaarlozing (25,2%) en 

ook mishandeling (19,7%) waarvan het over-

grote deel lichamelijke mishandeling betrof, 

meestal door een familielid (64,1%) en dan met 

name door de vader (43,3%). Over (een vermoe-

den van) seksueel misbruik werd gerapporteerd 

in 6,5% van de dossiers. Kijken we hierbij speci-

fiek naar de meisjes dan gaat het om ongeveer 

een kwart van alle meisjes in begeleiding 

(24,4%) tegenover 1,9% van de jongens.  

 

Van 27,8% van de meisjes is bekend dat ze 

zwanger zijn of zijn geweest. Zij waren tussen de 

13 en 19 jaar ten tijde van de zwangerschap; de 

gemiddelde leeftijd was 17,4 jaar. Van 2,8% van 

de jongens is bekend dat zij vader zijn. 

 

 

 
 

Tabel 1: Redenen aangegeven voor delict 

 

crimineel 
gedrag 

school-
verzuim 

ontkent 14,7% 0,0% 

weet het niet 5,8% 7,6% 

erbij willen horen / beïnvloeding / geen nee durven zeggen / 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 hebben 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 / verslapen 0,0% 10,8% 

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

wil niet naar school - weerstand / ongemotiveerd 0,0% 38,0% 

overig 6,0% 12,0% 

N = 134 34 
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School 
Uit de dossierstudie blijkt dat de grootste groep 

jongeren (91,1%) nog op school staat inge-

schreven. Het gaat dan met name om het 

speciaal onderwijs (40,5%), VMBO bb (34,6%), 

VMBO kb (4,8%), VMBO tl (0,9%), MBO (7,6%) 

en HAVO (0,4%). Dat wil niet zeggen dat de 

jongeren die stonden ingeschreven ook allemaal 

naar school gingen. In iets minder dan de helft 

(43,1%) van de dossiers staat vermeld dat de 

jongere school verlaten heeft. Slechts enkele 

jongeren (3,7%) hebben school positief verlaten 

en zijn geslaagd, terwijl circa een derde van de 

jongeren is verwijderd van school (15,4%), of 

vroegtijdig is gestopt (17,8%); van 6,3% is 

onbekend of zij school hebben verlaten. Verder 

spijbelen de jongeren fors. Uit de dossiers blijkt 

dat 63,4% van de jongeren soms (18,4%) of 

vaak (45,1%) spijbelgedrag laten zien. Ook 

degenen voor wie schoolverzuim niet het index-

delict was gold nog steeds dat 55% spijbelde, 

waarvan meer dan de helft (32,9%) vaak.  

 

 

 

 

 
 

Sociale netwerk 
De jongeren hebben relatief vaak delinquente 

vrienden (57,4%). Ook heeft ongeveer een kwart 

(22,7%) van de jongeren ten tijde van het 

plegen van het delict een vaste relatie, waarbij 

van 5,8% van het totaal aantal jongeren bekend 

was dat de partner ook crimineel gedrag vertoon-

de; dit gold dus voor meer dan een kwart van de 

vaste partners. Van het merendeel (83,4%) van 

de jongeren wordt in het dossier vermeld dat zij 

goed contact met leeftijdgenoten hebben, het 

andere deel heeft slecht contact met leeftijd-

genoten. In 15,2% van de dossiers staat vermeld 

dat de jongere af en toe of systematisch gepest 

is op school; onder de schoolverzuimers zijn 

relatief veel jongeren vaak gepest, maar ook 

onder de overige jongeren is gepest worden niet 

zeldzaam. 

 
 

 

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 


