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Ver kla ring der tekens

. = gege vens ont bre ken
* = voor lo pig cij fer
x = geheim
– = nihil
– = (indien voor ko mend tus sen twee getal len) tot en met
0 (0,0) = het getal is min der dan de helft van de geko zen een heid
niets (blank) = een cij fer kan op logi sche gron den niet voor ko men
2005–2006 = 2005 tot en met 2006
2005/2006 = het gemid delde over de jaren 2005 tot en met 2006
2005/’06 = oogst jaar, boek jaar
1991/’92–2005/’06 = boek jaar enz., 1991/’92 tot en met 2005/’06

In geval van afron ding kan het voor ko men, dat de tota len niet geheel over een stem men met de som
der opge telde getal len.
Ver be terde cij fers in sta ten en tabel len zijn niet als zoda nig geken merkt.

Colo fon

De Lan de lijke Jeugd mo ni tor wordt sameng esteld in opdracht van het Pro gram ma mi nis te rie voor
Jeugd en Gezin.

De gege vens zijn afkom stig van:

– Cen traal Bureau voor de Sta tis tiek (CBS)
– Cen trum voor Werk en Inko men (CWI)
– Dienst Jus ti ti ële Jeug din rich tingen (DJI)
– Gemeen te lijke Basi sad mi ni stra tie (GBA)
– Into mart GfK
– Korps Lan de lijke Poli tie dien sten (KLPD)
– Minis te rie van Bin nen landse Zaken en Konink rijks re la ties 
– Minis te rie van Jus ti tie
– Minis te rie van Onder wijs, Cul tuur en Weten schap
– Minis te rie van Volks ge zond heid, Wel zijn en Sport
– Pro gram ma mi nis te rie voor Jeugd en Gezin
– Rijk sin sti tuut voor volks ge zond heid en milieu (RIVM)
– STIVORO
– TNO
– Trim bos-insti tuut
– Weten schap pe lijk Onder zoek- en Docu men ta tie cen trum (WODC)

De uit voe ring van de Lan de lijke Jeugd mo ni tor is in han den van het Cen traal Bureau voor de Sta tis tiek.

Omslag-ont werp: 
TelDesign, Rotterdam

Inlich tingen:
Info ser vice Jeugd, tele foon (088) 570 75 75
(maan dag–vrij dag, 09.00–17.00 uur) of via het con tact for mu lier op http://jeugd mo ni tor.cbs.nl

Copy right: 
Cen traal Bureau voor de Sta tis tiek.
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Waarom een Jeugd mo ni tor?

In Neder land zijn veel gege vens over de jeugd voor han den. Op tal van ter rei nen wordt
onder zoek gedaan en er zijn tien tal len gege vens be stan den beschik baar. Maar soms
wor den aller lei uit een lo pende defi ni ties gebruikt. Daard oor kan het voor ko men dat over
één onder werp ver schil lende cij fers in omloop zijn. En die cij fers gebrui ken de depar te -
men ten als basis voor hun jeugdbeleid. 
Daarom acht het kabi net het wen se lijk dat infor ma tie over de jeugd een dui dig is en dat
tus sen de gege vens meer ver ban den gelegd kun nen wor den. Dat maakt het name lijk
moge lijk dat de depar te men ten een geza men lijk kader voor het jeugd be leid ont wik ke len
en dat ze op basis daar van samen wer ken om de problemen aan te pakken.
Om dit te rea li se ren is in 2004 Ope ra tie Jong van start gegaan met als doel, zorg te
 dragen voor een sterk en resul taat ge richt jeugd be leid. De Jeugd mo ni tor is een pro duct
van uit Ope ra tie Jong. Er bleek behoefte te zijn aan een alge meen toe gank elijke web site
waarop veel infor ma tie over de jeugd in Neder land gebun deld zou wor den weer ge ge ven. 
Eind 2005 heeft een weten schap pe lijke expert groep posi tief gead vi seerd over de ont wik -
ke ling van een Landelijke Jeugdmonitor. 
De Lan de lijke Jeugd mo ni tor wordt uit ge voerd in opdracht van het Pro gram ma mi nis te rie
voor Jeugd en Gezin. Naast dit pro gram ma mi nis te rie wer ken de minis te ries Volks -
gezond heid, Wel zijn en Sport (VWS), Onder wijs Cul tuur en Weten schap (OCW), Jus ti tie
en Soci ale Zaken en Werk ge le gen heid (SZW) mee aan de Jeugdmonitor. 
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Wat is de Jeugd mo ni tor?

De Jeugd mo ni tor maakt zicht baar hoe het gaat met de jeugd in Neder land. Daar bij gaat
het om de gehele levens loop van de jong ere en om alle aspec ten van het bestaan, even -
als de onder linge ver ban den tus sen die aspec ten. Voor tij dig school ver la ten bij voor beeld
staat niet op zich zelf. Aller lei fac to ren –  gezondheid, de oplei ding die iemand volgt –
hebben daar invloed op. 
Om in de Jeugd mo ni tor een samen hang end beeld van de jeugd te kun nen geven,
 worden bestaande gege vens ver za me lingen aan elkaar gekop peld. Op basis van de
 verzamelde gege vens kan bepaald wor den welke belang rijke ont wik ke lingen of veran de -
ringen zich heb ben voor ge daan. Gaat het beter of juist niet? Zijn de veran de ringen
gewenst? Zijn doel stel lingen gehaald? De infor ma tie uit de Jeugd mo ni tor is dan ook
vooral bedoeld als onder steu ning van poli tiek, beleid en bestuur, zowel op rijks ni veau als 
op het niveau van provincies en gemeenten. 
De Jeugd mo ni tor laat de situ a tie van de jeugd zien aan de hand van indi ca to ren. Deze
indi ca to ren bestrij ken de domei nen onder wijs, arbeid, gezond heid en wel zijn en jus ti tie.
Behalve de indi ca to ren bevat de Jeugd mo ni tor ook de sta tis ti sche gege vens waarop zij
geba seerd zijn. Deze gege vens zijn opge sla gen in de Jeugd da ta base. Op de web site
van de Jeugd mo ni tor is deze data base online te raad ple gen; de bezoe ker van de site
kan de gewen ste gege vens en detail le ring selec te ren en zo de geleverde tabellen naar
behoefte aanpassen.
Elk kwar taal wordt een wis se lende selec tie van de gege vens in de Jeugd da ta base
 toegelicht in de Kwar taal rap por tage. Hierin komen in de vorm van arti ke len de jong ste
ont wik ke lingen aan bod en wor den die ont wik ke lingen in een bre dere con text geplaatst.
Ver der bevat de Jeugd mo ni tor ver wij zingen naar orga ni sa ties die onder zoeks re sul ta ten
op het terrein van de jeugd publiceren.
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Indi ca to ren Lan de lijke Jeugd mo ni tor

De Lan de lijke Jeugd mo ni tor bevat gege vens over aller lei aspec ten rondom de Neder landse
jeugd over de peri ode 2000 tot en met 2006. Voor zover moge lijk, wordt bij de onder wer pen
onder scheid gemaakt naar geslacht, leef tijd, her komst en regio. Voor als nog is het meest
gede tail leerde regi o nale niveau in de Lan de lijke Jeugd mo ni tor de gemeente. Het stre ven is
om voor ieder onder werp zowel het abso lute aan tal als het per cen tage te geven. De Lan de -
lijke Jeugd mo ni tor zal jaar lijks wor den aang evuld met de meest recente gege vens en er
 zullen regel ma tig nieuwe onder wer pen wor den opge no men.

Op dit moment zijn de vol gende onder wer pen opge no men:

– Aan tal jeug di gen
– Alco hol
– Alleen staan de Min der ja ri ge Vreem de ling (AMV) en (voor lo pi ge) voog dij
– Be drijfs ong eval len
– Cri mi na li teit (da der en slacht of fer)
– Cur sus sen en be drijfs oplei ding en
– Diplo ma's 
– Drugs
– Erva ren ge zond heid
– Ge bruik jeugd zorg
– Jeugd re clas se ring
– Jeugd werk loos heid
– Jus ti ti ële jeug din rich ting en
– Kin der mis han de ling
– Kin der op vang
– Lichaams ge wicht
– Lichaams be we ging
– Onder wijs deel na me
– Onvei lig heids ge voe lens
– Pe ri na ta le sterf te
– Pre ven tie ve ge zond heids zorg
– Ro ken
– Slacht of fer schap
– Start kwa li fi ca tie/on der wijs vol gend
– Uit ke ring en
– Voor tij dig school ver la ten
– Vrij wil li gers werk
– Werk si tu a tie
– Ziek te ver zuim
– Zui ge ling en sterf te
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Wie maken de Lan de lijke Jeugd mo ni tor? 

De Lan de lijke Jeugd mo ni tor wordt sameng esteld in opdracht van het Pro gram ma mi nis te -
rie voor Jeugd en Gezin. De uit voe ring van de Lan de lijke Jeugd mo ni tor is in han den van
het Cen traal Bureau voor de Statistiek.

De gege vens zijn afkom stig van:
– Cen traal Bu reau voor de Sta tis tiek (CBS)
– Cen trum voor Werk en Inko men (CWI)
– Dienst Jus ti ti ële Jeug din rich ting en (DJI)
– Ge meen te lij ke Ba si sad mi ni stra tie (GBA)
– Into mart GfK
– Korps Lan de lij ke Po li tie dien sten (KLPD)
– Mi nis te rie van Bin nen land se Za ken en Ko nink rijks re la ties 
– Mi nis te rie van Jus ti tie
– Mi nis te rie van Onder wijs, Cul tuur en We ten schap
– Mi nis te rie van Volks ge zond heid, Wel zijn en Sport
– Pro gram ma mi nis te rie voor Jeugd en Ge zin
– Rijk sin sti tuut voor volks ge zond heid en mi lieu (RIVM)
– STIVORO
– TNO
– Trim bos-in sti tuut
– We ten schap pe lijk Onder zoek- en Do cu men ta tie cen trum (WODC)
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Bijna 5 mil joen jong eren in Neder land 

Neder land telde op 1 janu ari 2006 bijna 5 mil joen jong eren in de leef tijd van 0 tot en met
24 jaar. Van de ruim 16 mil joen inwo ners in Neder land, is dus bijna een derde jonger dan 
25 jaar. In ver ge lij king met 2000 is deze groep met 111 dui zend jong eren toe ge no men.
Dat is een groei van ruim 2 pro cent. In 2006 waren er ruim 100 dui zend meer jong ens
dan meis jes. Dat er meer jong ens dan meis jes wor den gebo ren is niet iets van de laat ste 
tijd. Al in de acht tiende eeuw werd een ver schil in aan tal len jong ens en meisjes
geconstateerd. 

Bijna een kwart van de jong eren is alloch toon. Deze groep van ruim 1,1 mil joen alloch t o -
nen jonger dan 25 jaar, is erg divers. Zeven van de tien zijn van niet-wes terse afkomst.
Dat zijn bij voor beeld Marok kaanse, Turkse of Suri naamse jong eren. 

Een op de vijf jong eren woonde in 2006 in de pro vin cie Zuid-Hol land. Daar mee woon den 
in 2006 in Zuid-Hol land ong eveer even veel jong eren als in de pro vin cies Lim burg, Frie -
sland, Gro ningen, Dren the, Fle vo land en Zeeland samen. 
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Gebruikte begrip pen 

Alloch toon

Per soon van wie ten min ste één ouder in het bui ten land is gebo ren. Daar bij wordt onder -
scheid gemaakt tus sen per so nen die zelf in het bui ten land zijn gebo ren en per so nen die
in Neder land zijn gebo ren. De her komst groe pe ring wordt bepaald aan de hand van het
geboor te land van de per soon zelf of dat van de moe der, ten zij de moe der in Neder land
is gebo ren. In dat geval geldt het geboorteland van de vader.

Her komst groe pe ring

Ken merk dat weer geeft met welk land een per soon een fei te lijke ver want schap heeft,
gege ven het geboor te land van de ouders of van zich zelf. Dit ken merk maakt in de eer ste 
plaats onder scheid tus sen autoch toon en alloch toon. In de tweede plaats is er een
onder scheid tus sen wes ters en niet-wes ters allocht o nen. Dit onder scheid is ing ege ven
door de grote ver schil len in soci aal-eco no mi sche en cul tu rele situ a tie. Bin nen de groep
niet-wes ters allocht o nen wor den zoveel moge lijk ook de vier grote doel groe pen van het
min der he den be leid van de over heid onder schei den, te weten de her komst lan den Tur kije, 
Marokko, Suriname en Nederlandse Antillen/Aruba. 

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. 

Ove rig niet-wes ters

De ove rig niet-wes terse allocht o nen heb ben hun her komst in, onder meer, Latijns Ame -
rika, Afrika en Azië (excl. Indo ne sië/voor ma lig Neder lands Indië, Japan).

Wes ters alloch toon

Alloch toon met als her komst groe pe ring een van de lan den in 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 terse 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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