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Jeugd en inte gra tie

Astrid Ple ij ers

In 2008 was bijna een kwart van alle jong eren van 0 tot 25 jaar in Neder land van alloch -
tone her komst. Zeven op de tien van hen waren niet-wes terse allocht o nen. Tur ken en
Marok ka nen vor men de groot ste groe pen onder de niet-wes ters allocht one jong eren. De
situ a tie waarin niet-wes ters allocht one jong eren zich bevin den, is ver ge le ken met een
paar jaar gele den ver be terd: het aan deel jong eren dat opgroeit in een een ou der ge zin is
klei ner gewor den, ze halen vaker een start kwa li fi ca tie (vooral meis jes) en vol gen vaker
hoger onder wijs. Ook zijn hun ouders even tevre den over de opvoe ding als ouders van
autocht one jong eren. Toch heb ben allocht one jong eren van niet-wes terse her komst op
veel gebie den nog wel een inhaal slag te maken: ze leven nog steeds vaker in een ou der -
ge zin nen dan autocht one jong eren, vol gen vaker oplei dingen van een lager niveau, zijn
vaker werk loos, heb ben vaker te kam pen met over ge wicht en wor den vaker verd acht
van een mis drijf dan autocht one jong eren.

Ruim één mil joen jong eren in Neder land is alloch toon

Op 1 janu ari 2008 woon den er 4,9 mil joen jong eren onder de 25 jaar in Neder land. Ruim
1 mil joen was van allocht one her komst. Van deze allocht one jong eren is een kwart in het 
bui ten land gebo ren (eer ste gene ra tie). Drie kwart is in Neder land gebo ren en heeft ten
min ste één ouder die gebo ren is in het bui ten land (tweede gene ra tie). Het aan deel
allocht one jong eren is de afge lo pen jaren ges te gen. Deze stij ging kwam vanaf 2004
 volledig voor reke ning van de tweede gene ra tie allocht o nen. Naar ver wach ting zal het
aan deel allocht one jong eren in ons land verder stijgen naar 24 procent in 2015. 

Gezien deze toe ge no men diver si teit van her komst en de ver wach ting dat deze nog meer 
zal toe ne men onder de jeugd in Neder land is het van belang om het jeugd be leid hierop
af te stem men. Het Pro gram ma mi nis te rie voor Jeugd en Gezin is in dit kader het
 programma ‘Diversiteit in het jeugdbeleid’ gestart (zie ook pagina 12). Allocht one
 jongeren staan nu meer dan autocht one jong eren op maat schap pe lijke ach ter stand, en
dat begint al op jonge leeftijd (Van Eijck, 2006). 
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1.  Aantal jongeren (0 tot 25 jaar) naar herkomstgroepering, 2008

Totaal 4,9 mln jongeren



Deze kwar taal rap por tage van de Lan de lijke Jeugd mo ni tor brengt voor een aan tal kern -
indicatoren in beeld wat de over eenk om sten en ver schil len zijn tus sen autocht one en
allocht one jong eren. Daar naast komt naar voren dat onder allocht one jong eren in Neder -
land ook veel diver si teit bestaat. Het is gebrui ke lijk om onder scheid te maken tus sen
allocht o nen van wes terse en van niet-wes terse her komst, waar bij niet-wes terse alloch -
tonen nog verder onder ver deeld zijn in Marok ka nen, Tur ken, Suri na mers, Antil li a nen en
Arubanen, en overig niet-westerse allochtonen.

Toe ne mende diver si teit onder jong eren 

Zeven op de tien allocht one jong eren zijn van niet-wes terse her komst. Tur ken en Marok -
ka nen vor men de groot ste groe pen onder deze niet-wes ters allocht one jong eren. Van de 
niet-wes terse jeugd is één op de vijf van Turkse her komst en een zelfde aan deel van
Marok kaanse. Daar naast heeft 16 pro cent van de niet-wes terse jong eren een
 Surinaamse ach ter grond en lig gen bij 7 pro cent de roots op de Neder landse Antil len of
Aruba. Sinds 2000 is het aan deel niet-wes ters allocht one jong eren in de totale groep
jong eren tot 25 jaar ges te gen van ruim 14 pro cent naar ruim 16 pro cent in 2008. Naar
schat ting wordt de groep Marok ka nen in de toe komst de groot ste groep jong eren van
niet-wes terse her komst: 170 dui zend in 2015. Ondanks de sterke daling van de vrucht -
baar heid onder Marok kaanse vrou wen, heb ben Marok ka nen in de laat ste decen nia
 relatief meer kin de ren gekre gen dan de ove rige her komst groe pen (Gars sen e.a., 2006).
Het aan tal Turkse en Suri naamse jong eren zal waar schijn lijk dalen, van wege een
afname van de immi gra tie van Tur ken en Suri na mers en doordat er onder hen min der
kin de ren gebo ren wor den (Loo zen e.a., 2007). Naast de Turkse, Marok kaanse,
 Surinaamse en Antil li aanse en Aru baanse jeugd is er nog een grote groep jong eren met
zeer diverse niet-wes terse her komst lan den. Deze groep zal in de toe komst alleen maar
toe ne men. Irak ezen, Afgha nen en Chi ne zen heb ben bin nen de gehele groep niet-
 westerse allocht one jeugd het groot ste aan deel (elk 2,5 pro cent in 2008). Sinds het
einde van de jaren negen tig vor men immi gran ten die een gezin wil len vor men de groot -
ste groep immi gran ten in Neder land, terwijl er voorheen meer immigranten kwamen met
een asielverzoek of om in Nederland te werken (CBS, 2004). 
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Niet-wes terse allocht o nen wonen vooral in de vier grote ste den. In Amster dam en Rot ter -
dam was in 2008 de helft van de jong eren tot 25 jaar van niet-wes terse her komst
( respectievelijk 50 en 52 pro cent). In Den Haag was dat aan deel niet veel klei ner en in
Utrecht was het aan deel niet wes ters allocht one jong eren nog steeds bijna een derde
(29 pro cent).

Sterke toe name jong eren uit Polen en voor ma lige Sovjet Unie

Het aan deel wes ters allocht one jong eren in de Neder landse bevol king is sinds 2000
nage noeg gelijk geble ven. In 2000 telde Neder land 335 dui zend allocht o nen van
 westerse her komst, in 2008 waren dat er 341 dui zend. Dat komt neer op een aan deel
van 7 pro cent van de totale jong eren be vol king. Het aan tal allocht one jong eren afkom stig
uit Oost-Europa is de afge lo pen jaren fors toe ge no men, vooral uit Polen en de lan den
van de voor ma lige Sovjet Unie, zoals Rus land, Azer beidzjan en Oekra ïne. Het aan tal
jeug dige Polen is verd ub beld van ruim 9 dui zend in 2000 naar ruim 18 dui zend in 2008.
Voor de jong eren uit de voor ma lige Sovjet-Unie is de toe name nog gro ter: van bijna
7,8 dui zend in 2000 naar ruim 19 dui zend in 2008. Het aan tal jong eren uit Indo ne sië is
de afge lo pen jaren daar en te gen sterk afge no men, al is deze groep met een aan tal van
bijna 53 dui zend nog steeds rela tief groot. Het aan tal jong eren afkom stig uit onze buur -
lan den Bel gië en Duits land is in de peri ode 2000-2008 toe ge no men. Het aan tal
 Belgische jong eren nam met 7 pro cent toe tot ruim 28 dui zend. Het aan tal Duitse
 jongeren nam toe met 3 pro cent en kwam in 2008 uit op ruim 57 dui zend. Naar ver wach -
ting zal het aan tal westerse allochtonen in Nederland de komende jaren stijgen tot
357 dui zend in 2015. 

Aan tal allocht one jong eren in een ou der ge zin nen licht gedaald

In 2008 groei den in Neder land ruim 615 dui zend jong eren onder de 25 jaar op in een
een ou der ge zin. 
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Staat 1
Jongeren (0 tot 25 jaar) naar herkomstgroepering in Nederland en de vier grote steden, 2008

Ne der land Amster dam ’s-Gra ven ha ge Rot ter dam Utrecht Ove rig Ne der land

x 1 000

To taal 4 918 212 142 177 97 4 289

Au tocht o nen 3 786  83  61  71 61 3 509
Allocht o nen 1 132 129  81 106 36   780
Wes ter se al locht o nen   341  23  15  15  8   281
Niet-wes ter se al locht o nen   791 106  66  91 28   499
w.v.

Tur ken   167  17  16  20  6   108
Ma rok ka nen   167  33  13  19 13    89
Su ri na mers   127  25  16  19  3    65
Antil li a nen en Aru ba nen    60   4   5   9  1    41
Ove rig niet-wes ter se al locht o nen   269  28  16  23  6   197

%

Au tocht o nen    77  39  43  40 63    82
Allocht o nen    23  61  57  60 37    18
Wes ter se al locht o nen     7  11  10   8  9     7
Niet-wes ter se al locht o nen    16  50  47  52 29    12
w.v.

Tur ken     3   8  11  11  6     3
Ma rok ka nen     3  16   9  11 13     2
Su ri na mers     3  12  11  11  3     2
Antil li a nen en Aru ba nen     1   2   3   5  1     1
Ove rig niet-wes ter se al locht o nen     5  13  11  13  6     5

Bron: Landelijke Jeugdmonitor, CBS-Bevolkingsstatistiek.



Bijna 47 dui zend van deze jong eren waren van allocht one her komst. Dat komt neer op
ruim 4 pro cent van de totale allocht one bevol king. Onder de groep Antil li a nen en Aru ba -
nen was het aan deel jong eren dat opgroeide in een gezin met één ouder ver re weg het
grootst: ruim 12 pro cent. Ook onder de ove rig niet-wes terse allocht o nen is de groep
jong eren die opgroeit in een een ou der ge zin rela tief groot: 6 pro cent. Suri naamse en
wes ters allocht one jong eren had den bin nen hun her komst groe pen beide een aan deel
van ruim 4 pro cent. Turkse en Marok kaanse jong eren groeien rela tief het minst vaak op
in een eenoudergezin, ongeveer 1 procent. 

Het aan deel allocht one jong eren in een ou der ge zin nen in de totale allocht one bevol king
is de afge lo pen jaren iets gedaald, want in 2000 was dat nog 5 pro cent. De daling zou
ver klaard kun nen wor den doordat er min der kin de ren per gezin zijn dan een aan tal jaren
gele den. De daling in pro cent pun ten was het grootst onder Antil li a nen en Aru ba nen (ruim 
3 pro cent punt), Suri na mers (2 pro cent punt) en ove rig niet-wes terse allocht o nen (1,5 pro -
cent punt). Het aan deel Turkse en wes ters allocht one jong eren in een ou der ge zin nen is
nau we lijks veran derd sinds 2000. Bij allocht o nen is het een ou der schap vaak ont staan
doordat de moe der vanaf het begin af aan – op vaak heel jonge leef tijd – al alleen is
geweest. Dat is anders dan bij autocht o nen, waar de meeste een ou der ge zin nen ont -
staan door echtscheiding (Nederlands Jeugd Insti tuut). 

Niet-wes ters allocht one ouders even vaak tevre den en bezorgd over opvoe ding
kin de ren

Over het alge meen zijn ouders tevre den over het ver loop van de opvoe ding van hun
kind(eren). In 2007 gaf 94 pro cent van de ouders met thuis wo nende kin de ren tus sen de
4 en 18 jaar aan dat ze tevre den waren over hoe de opvoe ding ver liep. Ouders van
niet-wes ters allocht one her komst waren min stens zo tevre den over de opvoe ding van
hun kroost als autocht one ouders (97 pro cent). Niet-wes ters allocht one ouders heb ben
ech ter vaker het gevoel de opvoe ding niet aan te kun nen dan autocht one ouders. Dat is
het geval voor één op de vijf allocht one ouders ten opzichte van één op de tien autoch -
tone. Het aan deel ouders dat zich zor gen maakt over de opvoe ding van hun kind(eren) is 
even groot voor autocht one ouders en niet-wes ters allocht one ouders, name lijk ruim een
derde. Wel maken allocht one ouders zich zor gen over andere zaken dan autocht one
ouders. Waar autocht one ouders zich het meeste zor gen maken over de opvoe ding in
het alge meen en over school pres ta ties en/of moti va tie, staan bij niet-wes ters allocht one
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ouders vaker moei lijk he den bij het stel len van regels en gren zen, ong ehoor zaam heid en
gedrags pro ble men van hun kind(eren) cen traal (Van Weert, e.a., 2008). Ook vra gen
ouders met een niet-wes ters allocht one ach ter grond iets vaker hulp bij de aan pak van
opvoe dings pro ble men: 65 pro cent van de niet-wes terse allocht o nen doet dat, ver ge le ken 
met 61 procent van de autochtone ouders met huiswonende kinderen. 

Allocht one jong eren voe len zich iets min der gezond dan autocht o nen

De meeste (92 pro cent) jong eren onder de 25 jaar zijn posi tief over de eigen gezond heid.
Over het alge meen voelt de autocht one jeugd zich iets gezon der dan de allocht one jeugd:
bijna 87 pro cent van de niet-wes ters allocht o nen voelde zich in 2008 gezond tegen over
bijna 91 pro cent van de wes ters allocht one jeugd en 93 pro cent van de autocht one jon -
geren. Het aan deel jong eren dat zijn gezond heid posi tief beoor deelt, is afge lo pen jaren
wei nig veran derd. Dit geldt zowel voor de autocht one als de allocht one jong eren. 

Bijna een kwart van de niet-wes ters allocht one jeugd te zwaar

In de hui dige maat schap pij vormt over ge wicht een groot pro bleem. Een oor zaak voor het 
ont staan van over ge wicht zijn ong ezonde voe dings ge woon ten (Schrij vers & Schoe -
maker, 2008). Het pro bleem van over ge wicht is in ons land het grootst voor jong eren van 
niet-wes terse her komst. In 2008 had ruim 22 pro cent van de niet-wes ters allocht one
jong eren van 2 tot 25 jaar over ge wicht, tegen over bijna 14 pro cent van de autocht one
jong eren. Bij bijna 7,5 pro cent van de niet-wes ters allocht one jong eren was er zelfs
sprake van ernstig over ge wicht, ter wijl dit aan deel voor de autochtone jeugd op 3 pro -
cent uitkwam. 

Veel min der alco hol ge bruik onder Marok kaanse en Turkse jong eren dan onder
autocht one jeugd

Alco hol drinken op jonge leef tijd is scha de lijk voor de gezond heid, toch komt het rela tief
vaak voor. De niet-wes ters allocht one jeugd drinkt min der dan de autocht one jeugd. Van
de autocht one jong eren tus sen 12 en 19 jaar had in 2007 bijna 82 pro cent al ooit alco hol
gedronken. Onder de niet-wes terse allocht o nen was dat veel min der: 57 pro cent. Het
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alco hol ge bruik is sinds 2003 wel gedaald: toen had 89 pro cent van de autocht one
 jongeren ooit alco hol gedronken en 58 pro cent van de niet-wes terse allocht o nen. Marok -
kaanse jong eren drinken het minst vaak alco hol, slechts één op de zes jong eren uit deze 
her komst groep heeft ooit alco hol gedronken. Ook onder Turkse en ove rig niet-wes terse
jeugd is er bedui dend min der alco hol ge bruik dan onder autocht one jong eren.
 Surinaamse, Antil li aanse en Aru baanse jong eren ver schil len wat betreft alco hol ge bruik
niet van de autocht one jeugd. Dat is ook het geval voor de wes ters allocht one jong eren.
Een belang rijke reden waarom vooral onder Marok kaanse en Turkse jong eren veel
 minder alco hol wordt genut tigd is dat velen van hen mos lim zijn en vanwege hun geloof
ervoor kiezen om geen alcohol te drinken.

Can na bis ge bruik onder Marok kaanse jeugd laag

In 2007 had bijna 17 pro cent van de Neder landse scho lie ren van 12 tot 19 jaar wel eens
can na bis gebruikt. Deze soft drug krij gen ze meestal bin nen door een joint op te ste ken,
waar bij can na bis (hasj of wiet) wordt ver mengd met tabak. De Marok kaanse jeugd doet
dit met 8 pro cent bedui dend min der vaak dan Neder landse, Suri naamse en ove rig
 westerse jong eren waar voor een aan deel van meer dan 15 pro cent geldt. Het aan deel
jong eren dat ooit in het leven can na bis heeft gebruikt is in 2007 licht gedaald ten
opzichte van 2003. Afgaand op het gebruik van can na bis in de maand voor af gaand aan
het inter view, is het aan deel gebrui kers in 2007 over het alge meen het zelfde voor
autocht one en allocht one jong eren (8 pro cent). Alleen Marok kaanse jong eren sco ren hier 
sig ni fi cant min der dan autocht one jong eren (4 pro cent). Vooral het actu ele gebruik onder 
Marok kaanse meis jes is erg laag (2 pro cent). Naast soft drugs gebrui ken jong eren ook
hard drugs, zoals ecstasy of coca ïne. Het aan deel jong eren dat in 2007 ooit ecstasy
gebruikt heeft, is over het alge meen laag: 2,3 pro cent voor autocht o nen en 3,1 pro cent
voor allochtonen. Voor cocaïne ligt dat percentage nog iets lager. 

Groei deel name aan hoger onder wijs onder niet-wes terse allocht o nen

In het school jaar 2007/’08 namen ruim 434 dui zend scho lie ren tus sen de 12 en 25 jaar
deel aan scho ling in het mid del baar beroeps on der wijs. Dat was bijna 17 pro cent van het
totaal aan tal jong eren in die leef tijds ca te go rie. Bijna 11 pro cent volgde hoger beroeps -
onderwijs en 6 pro cent weten schap pe lijk onder wijs. Onder niet-wes ters allocht one
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 jongeren was de verd eling anders: ruim 20 pro cent volgde mbo, 8 pro cent hbo en bijna
4 pro cent wo. Vooral jong eren van Marok kaanse of Turkse her komst gingen vaker naar
het mbo dan naar het hoger onder wijs (hbo of wo). Bij de niet-wes terse allocht o nen is
het aan deel vrou wen dat aan het mbo of hoger onder wijs deel neemt gro ter dan bij
 mannen. Dat ver schil is het grootst bij de Antillianen en Arubanen.
Het aan deel ing eschre ve nen in het hoger onder wijs is sinds 2000/’01 voor alle her komst -
groe pen toe ge no men, behalve voor Antil li a nen en Aru ba nen. Daar bleef de deel name
aan het hbo en het wo vrij wel gelijk. Vooral bij de Marok ka nen en Suri na mers is het aan -
deel ing eschre ve nen duidelijk gestegen. 

Groei aan deel niet-wes terse allocht o nen met diploma hoger onder wijs

In 2006/’07 behaal den ruim 172 dui zend jong eren van 18 tot 25 jaar een diploma in een
ver volg oplei ding. Hier mee wordt een oplei ding in het mid del baar beroeps on der wijs, het
hoger beroeps on der wijs of het weten schap pe lijk onder wijs bedoeld. Van deze geslaag -
den ont vingen 103 dui zend jong eren een diploma voor een mbo-oplei ding, 39 dui zend
voor een hbo-oplei ding, 17 dui zend voor een bache lo roplei ding in het wo en 14 dui zend
voor een mas ter- of doctoraalopleiding in het wo. 

Onder niet-wes terse allocht o nen is het aan deel geslaag den voor het bache lor di ploma in
het hbo en het mas ter- of doc to raal di ploma in het wo lager dan onder autocht o nen. In
2006/’07 had van de niet-wes ters allocht one geslaag den voor een ver volg oplei ding
25 pro cent een diploma in het hoger onder wijs. Bij de autocht o nen lag dat aan deel op
53 pro cent. Sinds 2000/’01 is het aan tal niet-wes ters allocht one jong eren dat het hoger
onder wijs met een hbo-diploma of een mas ter- of doc to raal di ploma ver liet toe ge no men.
In 2000/’01 ont vingen ruim 2 dui zend niet-wes terse allocht o nen een der ge lijk diploma, in
2006/’07 zijn dat er ruim 2 keer zo veel. Het aan tal autocht one jong eren met een ver -
gelijkbaar diploma in het hoger onder wijs is in die zelfde peri ode toegenomen van ruim
40 dui zend tot bijna 43 duizend. 

Niet-wes ters allocht one vrou wen steeds beter gekwa li fi ceerd

Ver la ten jong eren met een start kwa li fi ca tie het onder wijs, dan wordt ver wacht dat ze
 succesvoller zijn op de arbeids markt en min der pro ble men onder vin den dan wan neer ze
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zon der een der ge lijke kwa li fi ca tie van school gaan. In Neder land is een start kwa li fi ca tie
mini maal een afge ronde havo- of vwo-oplei ding of een basis be roeps oplei ding (mbo
niveau 2).

Het aan deel 18- tot 25-jari gen dat met een start kwa li fi ca tie het onder wijs heeft ver la ten
of nog onder wijs volgt, is de laat ste jaren toe ge no men. Zo was dit aan deel in 2008 iets
meer dan 86 pro cent, ter wijl dat in 2003 nog iets min der dan 83 pro cent bedroeg. Vooral
de forse toe name onder niet-wes ters allocht one vrou wen valt op. In 2008 beschikte
85 pro cent van hen over een start kwa li fi ca tie of volgde nog onder wijs, in 2003 was dat
maar 74 pro cent. De toe name van het aan deel jong eren met een start kwa li fi ca tie of nog
onder wijs vol gend is onder niet-wes ters allocht one man nen niet zo groot als bij de
niet-wes ters allocht one vrou wen. Toch heb ben ook zij een behoor lijke inhaal slag
gemaakt ten opzichte van de autochtone mannen. 

Hoe wel het aan deel jong eren dat beschikt over een start kwa li fi ca tie of nog onder wijs
volgt toe neemt, ver la ten ieder jaar nog steeds veel jong eren voor tij dig het onder wijs.
Gedu rende het school jaar 2006/’07 waren er zo’n 50 dui zend jong eren onder de 23 jaar
die zon der start kwa li fi ca tie van school gingen. Dit is ong eveer 4 pro cent van alle
 jongeren in het voort ge zet en mid del baar beroeps on der wijs in dat school jaar. Onder
wes ters en niet-wes ters allocht one jong eren lag dit aan deel met res pec tie ve lijk 4,7 en
6,6 pro cent hoger dan onder autocht one jong eren (3,3 pro cent). Wel is het aan deel
allocht one voor tij dig school ver la ters licht gedaald ten opzichte van het school jaar
2005/’06, ter wijl dat voor de autochtone jongeren gelijk is gebleven. 

Stij gende lijn wer kende niet-wes ters allocht one jong eren 

In 2008 waren er 300 dui zend jong eren in de leef tijd van 15 tot 23 jaar die niet meer naar 
school gingen. Dit is ong eveer één op de vijf van alle 15- tot 23-jari gen. De meer der heid
(77 pro cent) van de jong eren heeft na het ver la ten van het onder wijs een baan gevon den 
en is aan het werk. Onder autocht one jong eren ligt dit aan deel met 80 pro cent iets hoger 
dan gemid deld; voor niet-wes ters allocht one jong eren ligt dit bedui dend lager (56 pro -
cent). Sinds 2003 is het aan deel wer kende autocht one jong eren wei nig veran derd. Dit
aan deel is bij niet-wes ters allocht one jong eren daar en te gen sterk toe ge no men, van
 minder dan de helft in 2003 tot 56 pro cent in 2008. Toch is er in 2008 in ver ge lij king met
2007 wel een lichte afname van het aan deel wer kende niet-wes ters allocht one jong eren.
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Dat alleen bin nen deze groep jong eren het aan deel wer ken den licht daalde, kan te
maken heb ben met het feit dat niet-wes ters allocht one jong eren vaker dan autocht one
jong eren nog niet beschik ken over een start kwa li fi ca tie. Jong eren met een start kwa li fi ca -
tie heb ben meer kans op werk dan jong eren zon der start kwa li fi ca tie (res pec tie ve lijk
85 en 67 pro cent). Jong eren zon der start kwa li fi ca tie komen boven dien eer der in tij de lijke
en flexi bele banen terecht. Als het eco no misch min der gaat, dan eind i gen deze con trac -
ten vaak als eer ste. Uit de 2009 cijfers zal moeten blijken of dat inderdaad het geval is
en of de dalende trend doorzet. 

Onvei lig heids ge voe lens en slacht of fer schap afge no men 

In 2008 gaf bijna een kwart van de jong eren van 15 tot 25 jaar (23 pro cent) aan zich wel
eens onvei lig te voe len. Zij voe len zich gemid deld iets onvei li ger dan de totale bevol king
van 15 jaar en ouder, van wie één op de vijf zegt zich wel eens onvei lig te voe len. De
ver schil len in gevoel van onvei lig heid tus sen autocht one en allocht one jong eren zijn
afge no men de laat ste jaren. In 2006 voelde 26 pro cent van de autocht one jeugd zich wel 
eens onvei lig, ter wijl dat onder de allocht one jeugd 34 pro cent was. Het aan deel alloch -
tone jong eren dat zich wel eens onvei lig voelt, is sinds dien afge no men en in 2008 was er 
geen ver schil meer tussen beide groepen. 
De vrou we lijke jeugd, alloch toon of autoch toon, voelt zich gemid deld onvei li ger dan de
man ne lijke jeugd. Onder allocht one man nen van 15 tot 25 jaar is het aan deel dat zich
wel eens onvei lig voelt ong eveer even sterk afge no men als onder allocht one vrou wen.
Onder vrou wen daalde het aan deel van 43 pro cent in 2006 naar 31 pro cent in 2008, bij
de man nen daalde het van 24 pro cent naar 16 pro cent. Bij de autocht one jeugd is de
afname van onvei lig heids ge voe lens daar en te gen ster ker onder mannen dan onder
vrouwen. 
In 2008 gaven vier op de tien jong eren van 15 tot 25 jaar aan slacht of fer te zijn gewor den
van cri mi na li teit. In de hele bevol king vanaf 15 jaar is dat slechts een kwart. Het aan deel
allocht one jong eren dat aang eeft slacht of fer te zijn gewor den van cri mi na li teit ver schilt
nage noeg niet van dat van autocht one jong eren. Voor beide groe pen is boven dien sprake
van een afname sinds 2006. Deze afname is het sterkst onder allocht one vrou wen. 

Autocht one jong eren vaker aang ehou den voor ver nie ling, allocht o nen voor
ver mo gens de lic ten 

In 2006 wer den 83 dui zend (3,2 pro cent) van de 12- tot 25-jarige jong eren verd acht van
het ple gen van een mis drijf. Onder jong eren is het per cen tage dat verd acht wordt en
daarom in aan ra king met de poli tie komt twee keer zo groot als het per cen tage verd ach -
ten onder de bevol king als geheel. Het per cen tage verd ach ten onder jong eren is de
afge lo pen jaren toe ge no men, want in 2000 was dat nog 2 pro cent. Het aan deel jong eren
van niet-wes ters allocht one afkomst dat is aang ehou den als verd achte door de poli tie is
gro ter dan het aan deel autocht one jong eren. In 2006 werd 6,6 pro cent van de niet-
 westers allocht one jeugd gehoord door de poli tie als verd achte van een mis drijf tegen -
over 2,5 procent van de autochtone jeugd. 

De groep jong eren van 12 tot 25 jaar maakte zich het meest schul dig aan vermogens -
delicten, zoals dief stal of heling. In 2006 waren dat ruim 26 dui zend jong eren (32,4 pro -
cent). Dit ver schilt ech ter tus sen groe pen jong eren van ver schil lende her komst. Onder
de autocht one jeugd kwam aan hou ding van wege ver nie ling het meeste voor, ter wijl
 jongeren met een niet-wes terse ach ter grond het vaakst aang ehou den wer den door de
poli tie van wege een ver mo gens de lict. Opval lend is dat min der ja rige autocht one jong eren 
het vaakst verd acht wor den van ver nie ling, ter wijl autocht one jong eren van 18 tot 25 jaar 
het vaakst wor den verd acht van een ander soort misdrijf, zoals een verkeers- of drugs -
delict. 
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Vooral allocht one jong ens ver blij ven in jus ti ti ële jeug din rich tingen

In 2007 ver ble ven 2,8 dui zend jong eren van 12 tot 18 jaar van wege straf rech te lijke ver -
vol ging in een jus ti ti ële jeug din rich ting. In de jus ti ti ële jeug din rich tingen ver blij ven
 jongeren van 12 tot 18 jaar met een uit loop naar maxi maal 23 jaar (Minis te rie van
 Justitie: Dienst Jus ti ti ële Inrich tingen). Bijna 93 pro cent van hen waren jong ens. Van
deze jong ens waren er ruim 1,6 dui zend van allocht one en bijna duizend van autochtone
herkomst. 

Jong eren kun nen ook van wege civiel rech te lijke rede nen in jus ti ti ële jeug din rich tingen
ver blij ven. Dit zijn jong eren die geen straf baar feit heb ben gepleegd, maar bij voor beeld
van wege psychi at ri sche pro ble ma tiek zijn geplaatst. De meeste jong eren (67 pro cent)
ver blij ven ech ter om straf rech te lijke rede nen in een jus ti ti ële jeug din rich ting. Dit aan deel
is voor allocht one jong eren gro ter dan voor autocht one, res pec tie ve lijk 73 en 60 pro cent
in 2007. Sinds 2000 is het aan deel jong eren dat op straf rech te lijke titel in een jus ti ti ële
jeug din rich ting ver blijft met ruim 14 pro cent punt afge no men. Voor de autochtone en
allochtone jongeren is deze afname ongeveer gelijk. 

Diver si teit in jeugd be leid 

Uit de voor af gaande para gra fen blijkt dat allocht one jong eren op een aan tal indi ca to ren
nog een inhaal slag te maken heb ben ten opzichte van autocht one jong eren. Niet-wes ters 
allocht one jong eren beschik ken min der vaak over een start kwa li fi ca tie, onder hen is de
werk loos heid hoger en er belan den meer niet-wes ters allocht one jong eren in het jus ti ti ële 
cir cuit. Het kabi net wil allocht one kin de ren graag even veel kan sen geven als autocht one
kin de ren en ook recht doen aan diver si teit bin nen ver schil lende allocht one her komst -
groe pen. Het Minis te rie voor Jeugd en Gezin streeft in haar jeugd be leid dan ook na om
alle jong eren in Neder land dezelfde ont wik ke lings kan sen te geven zodat zij vol waar dig
kun nen deel ne men aan de samen le ving. Beleids aan be ve lingen zijn gericht op het goed
berei ken van migran tenk in de ren en hun ouders met behulp van alge mene jeugdvoor -
zieningen, zoals opvoed on der steu ning, peu ter speel zaal werk, jeugd- en jong eren werk en
sport en spel. Pro ble men in de opvoe ding en ont wik ke ling kun nen zo eer der wor den
gesig na leerd. ZonMw 1) voert dit jaar het pro gramma ‘Diversiteit in het jeugdbeleid’ uit in
opdracht van de minis te ries voor Jeugd en Gezin en Wonen, Wij ken en Inte gra tie.
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Allocht one jong eren zijn over ver te gen woor digd in de jeugd hulp ver le ning (ZonMw). Doel
van dit pro gramma is daarom dat deze jong eren en hun ouders beter bereikt wor den met 
jeugd voor zie ningen en opvoe ding on der steu ning. 
CBS en SCP voe ren in opdracht van ZonMw de moni tor voor dit pro gramma uit. In deze
moni tor zal meer ken nis en infor ma tie over ont wik ke lingen over diver si teit in het jeugd -
beleid wor den gege ven. Aan het eind van 2009 wor den de eer ste resul ta ten van dit
onder zoek verwacht. 
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Lijst van gebruikte begrip pen

Aan ra king met poli tie
De jong eren van 12 tot 25 jaar die als verd achte van een straf baar feit zijn gehoord door
de poli tie. Deze gege vens zijn afkom stig uit het lan de lijk bestand met verdachte -
gegevens, dat is sameng esteld uit de 27 regi o nale Her ken nings dienst sys te men (HKS).
Dit sys teem wordt sinds 1986 door de poli tie gebruikt om gege vens over verd ach ten te
regis tre ren. Het bevat zowel de aang if te ge ge vens van mis drij ven als de persoons -
gegevens van de verdachten daarvan.

Autoch toon
Per soon van wie beide ouders in Neder land gebo ren zijn.

Delic ten
Delic ten wor den bepaald aan de hand van de stan daard clas si fi ca tie mis drij ven van het
CBS. Voor de in deze kwar taal rap por tage genoemde delic ten is het Wet boek van Straf -
recht bepalend. 
In deze rap por tage komen vier typen delic ten aan bod: 
– Ge welds mis drij ven

Ver krach ting (ar ti kel 242).
Fei te lij ke aan ran ding der eer baar heid (ar ti kel 246).
Ove ri ge sek su e le mis drij ven (ar ti kel 243 t/m 245, 247 t/m 249, 250, 251bis).
Be drei ging (ar ti kel 251).
Mis drij ven te gen het le ven (ar ti kel 287 t/m 291).
Mis han de ling (ar ti kel 300 t/m 306).
Dood en licha me lijk let sel door schuld (ar ti kel 307 t/m 309).
Dief stal met ge weld (ar ti kel 312).
Afper sing (ar ti kel 317).

– Verm ogens mis drij ven
Vals heids mis drij ven (ar ti kel 208 t/m 235).
Een vou di ge dief stal (ar ti kel 310).
Ge kwa li fi ceer de dief stal (ar ti kel 311).
Ver duis te ring (ar ti kel 321 t/m 323).
Be drog (ar ti kel 326 t/m 337).
He ling en schuld he ling (ar ti kel 316 t/m 317bis).

– Ver nie ling en open ba re orde
Te gen de open ba re orde (ar ti kel 131 t/m 136, 138 t/m 151a).
Dis cri mi na tie (ar ti kel 137c t/m 137g).
Ge meeng evaar lij ke mis drij ven (ar ti kel 157 en 158).
Te gen het open baar ge zag (ar ti kel 177 t/m 206).
Schen nis der eer baar heid (ar ti kel 239).
Ver nie ling (ar ti kel 350 t/m 352).

– Ove ri ge mis drij ven

Eenou der ge zin
Par ti cu lier huis hou den bestaande uit één ouder met thuis wo nende kind(eren) (en met
moge lijk ook ove rige leden).

Jus ti ti ële jeug din rich ting
In een jus ti ti ële jeug din rich ting ver blij ven jong eren van 12 tot 18 jaar met een uit loop naar 
maxi maal 23 jaar. De jeug din rich tingen zijn te onder schei den in opvang in rich tingen en
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behan de lin rich tingen. In de opvang in rich ting wor den jong eren ing eslo ten die verd acht
wor den van een mis drijf en die in voor lo pige hech te nis ver blij ven in afwach ting van ver -
oor de ling door de kin der rech ter. Daar naast zit ten ver oor deelde jong eren er hun straf uit.
Ook jong eren die wach ten op een plaats in een behan de lin rich ting zit ten hier. In een
behan de lin rich ting krij gen jong eren een (inten sieve) behan de ling. Zodra een jong ere de
inrich ting ver laat wordt er door mid del van scho ling, trai ning, begel ei ding of proef ver lof
gewerkt aan terug keer in de maat schap pij onder begeleiding van de jeugdreclassering
(Steunpunt Forensische zorg).

Mig ran ten jong eren
Jong eren die in een ander land gebo ren zijn of van wie de ouders of groot ou ders niet in
Neder land zijn gebo ren.

Niet-wes ters alloch toon
Alloch toon met als her komst groe pe ring een van de lan den in de wereld de len Afrika,
Latijns-Ame rika en Azië (excl. Indo ne sië en Japan) of Tur kije. Op grond van hun soci aal -
eco no mi sche en soci aal-cul tu rele posi tie wor den allocht o nen uit Indo ne sië en Japan tot
de wes ters allocht o nen gere kend. Het gaat vooral om men sen die in het voor ma lig
Neder lands-Indië zijn gebo ren en werk ne mers van Japanse bedrijven met hun gezin.

School soor ten
vmbo = voor be rei dend mid del baar be roeps on der wijs 
havo = ho ger al ge meen voort ge zet on der wijs
vwo = voor be rei dend we ten schap pe lijk on der wijs
mbo = mid del baar be roeps on der wijs
hbo = ho ger be roeps on der wijs
wo = we ten schap pe lijk on der wijs

Start kwa li fi ca tie
Een start kwa li fi ca tie is de mini male oplei ding die nodig is om suc ces vol de stap naar de
arbeids markt te kun nen maken. In Neder land is het niveau hier van vast ge steld op een
diploma op havo-, vwo- of mbo-niveau 2 of hoger. 

Ver dach ten van mis drij ven
Ver dach ten tegen wie een pro ces ver baal van aan hou ding is opge maakt op verd enk ing
van het ple gen van een mis drijf. Dit zijn verd ach ten die staan gere gis treerd in de her ken -
nings dienst sys te men (HKS) van de poli tie. Het betreft hier niet verd ach ten van over -
tredingen. Jong eren die een Halt-afdoe ning wordt aang ebo den komen niet voor in deze
publicatie.

Voor tij dig school ver la ters
Iemand die het (bekos tigd) onder wijs heeft ver la ten en niet in het bezit is van een start -
kwa li fi ca tie. 
Het aan tal voor tij dig school ver la ters in Neder land kan op twee manie ren wor den
 benaderd, name lijk van uit het totale volume of van uit de nieuwe aanwas.

Het totale volume is het totaal aan tal per so nen zon der start kwa li fi ca tie in Neder land. Dit
aan tal is ont leend aan de Enquête Beroeps be vol king (EBB). De uit kom sten van de EBB
zijn geba seerd op een steek proef van ong eveer 90 000 per so nen onder de Neder landse
bevol king van 15 tot 64 jaar.

De nieuwe aan was is het aan tal per so nen dat in een bepaald school jaar het onder wijs
ver laat zon der start kwa li fi ca tie. Dit aan tal is geba seerd op onder wijs re gis tra ties. Aan de
hand van de directe door- en uit stroom tus sen twee opeen vol gende school ja ren bin nen
het door de over heid bekos tigde onder wijs en het bezit van start kwa li fi ce rende diplo ma's
wordt het aan tal nieuwe voor tij dig school ver la ters (de nieuwe aanwas) bepaald.
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Bij het afba ke nen van de groep voor tij dig school ver la ters wordt dikwijls een leef tijds grens 
aang ehou den. Bij de Euro pese doel stel ling om het voor tij dig school ver la ten terug te
dringen (m.b.t. het totale volume), wordt uit ge gaan van jong eren van 18 tot 25 jaar. Bij
de Neder landse beleids doel stel lingen (m.b.t. de nieuwe aan was) wordt uit ge gaan van de 
groep 12 tot 23-jari gen.

Wer ken den
Per so nen die in Neder land wonen en betaald werk heb ben van twaalf uur of meer per
week.

Wes ters alloch toon
Alloch toon met als her komst groe pe ring een van de lan den van de wereld de len Europa
(excl. Tur kije), Noord-Ame rika en Oce a nië of Indo ne sië of Japan. Op grond van hun
soci aal eco no mi sche en soci aal-cul tu rele posi tie wor den allocht o nen uit Indo ne sië en
Japan tot de wes ters allocht o nen gere kend. Het gaat vooral om men sen die in het voor -
ma lig Neder lands-Indië zijn gebo ren en werk ne mers van Japanse bedrijven met hun
gezin.
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