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Inleiding
De Staat van de Jeugd editie 2019

De Staat van de Jeugd laat zien hoe het gaat met de jeugd in Rotterdam. Deze monitor verschijnt 
jaarlijks en toont waar de groei bij de jeugd zichtbaar is en waar de jeugd aandacht en investering 
vraagt. Naast de publieksversie die u nu in handen heeft, zijn alle beschikbare data te vinden in 
een digitale module via www.rotterdam.nl/staatvandejeugd.

Rotterdam is een jeugdige stad, ruim 212.000 Rotterdammers 
zijn jonger dan 27 jaar. Daarmee is Rotterdam een stad met 
veel potentie, een stad die groei in zich heeft. Zeker als de 
jeugd in de stad kansrijk, veilig en gezond kan opgroeien 
om zich te ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen die hun 
bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Daar zet 
Rotterdam met het ‘Beleidskader Jeugd 2015-2020 
Rotterdam Groeit’ op in. 

Groei, aandacht en investering
In de ontwikkeling van jeugdigen spelen risicofactoren en 
beschermende factoren een duidelijke rol. Risicofactoren zijn
onder meer psychische problematiek, opvoedonzekerheid 
bij ouders, schooluitval en crimineel gedrag. Beschermende 
factoren zijn bijvoorbeeld goede schoolprestaties, sociaal-
emotionele vaardigheden en participatie. Deze factoren dragen 
bij aan de hoofddoelen van het Rotterdamse jeugdbeleid: 
kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder 
op. De factoren zijn vertaald in meetbare indicatoren die 
jaarlijks worden gemonitord in de Staat van de Jeugd. 
Hiermee heeft Rotterdam een breed beeld van hoe het gaat 
met de jeugd in Rotterdam, over de domeinen van bijvoor-
beeld gezondheid, veiligheid, onderwijs en werk heen. 

Staat van de Jeugd editie 2019 
Om de groei van de Rotterdamse jeugd te laten zien, 
zijn data verzameld uit verschillende bronnen. Niet over 
alle factoren zijn al gegevens beschikbaar. Tot 2020 wordt 
toegewerkt naar een optimale monitor met gegevens van 
de meest relevante factoren. 
De data in deze editie zijn – waar mogelijk – vergeleken 
met cijfers uit de eerdere edities, waarmee groei van de 
Rotterdamse jeugd zichtbaar is. De cijfers laten zien dat 
het goed gaat met de meeste Rotterdamse jeugdigen. 
Er zijn positieve trends zichtbaar op onderwijsresultaten, 
geboorte-uitkomsten en crimineel gedrag. Tegelijk laat 

deze Staat van de Jeugd ook zien waar het minder goed 
gaat met de jeugd of  waar geen groei waarneembaar is. 
Zo groeit een groot deel van de Rotterdamse jeugdigen 
op in armoede en zijn psychosociale problemen fors 
aanwezig onder jeugdigen. 
De gegevens richten zich alleen op Rotterdam, 
vergelijkingen met landelijke cijfers of  de vier grote 
gemeenten worden mede daarom niet in deze uitgave 
gemaakt. Een andere belangrijke reden is dat data 
binnen Nederland op verschillende manieren wordt 
verzameld; goed vergelijkbare gegevens zijn schaars.

Verhalen achter de cijfers
Naast de cijfers geven interviews met en over jonge 
Rotterdammers de verhalen achter de cijfers weer. 
Deze stemmen van de stad maken duidelijk dat het 
kansrijker, veiliger en gezonder opgroeien van kinderen 
en jongeren een gedeelde verantwoordelijkheid is: 
allereerst van ouders, maar ook van opa’s, oma’s, 
docenten, sportcoaches, jongerenwerkers, muziekleraren, 
politieagenten, vrijwilligers, overige professionals en van 
de jeugd zelf. En natuurlijk ook van de gemeente. 

Uitgebreide digitale module
De totale Staat van de Jeugd bestaat uit ruim 300 indica-
toren en is beschikbaar in een digitale module. Deze module 
bevat meer en specifiekere data dan deze publieksversie. 
De data kunnen indien mogelijk en voldoende valide, 
worden gespecificeerd naar gebieds- en buurtniveau. 
Ook is het mogelijk zelf  tabellen samen te stellen.

Meer informatie
Meer informatie en de digitale module met cijfers van 
de Staat van de Jeugd vindt u op:

www.rotterdam.nl/staatvandejeugd
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Creativiteit haalt 
het mooiste uit 
een kind 
‘Je kan altijd meer dan je denkt, dat is ons motto. 
Bij Kinderparadijs Meidoorn willen we dat 
kinderen gezond, gelukkig en ‘maakkrachtig’ zijn. 
We willen het mooiste uit ze halen. Dat doen we 
samen met de ouders en partners in de wijk.’ 
Sabine van Dijk, directeur van het sociaal kunst-
zinnig centrum vertelt.

Kinderparadijs Meidoorn is een walhalla in het Oude Noorden. 
Speeltuin Wikado is gemaakt met hergebruikte materialen 
zoals de windmolenwieken en F16-cockpits. De Avonturen-
tuin heeft een podium en een moestuin waar van alles groeit 
en bloeit. Het sfeervolle gebouw biedt onderdak aan vele 
creatieve workshops en projecten. Sabine: ‘Allemaal in 
het teken van talentontwikkeling en het versterken van 
vertrouwen in eigen kunnen. Maakkracht noemen we dat.’

Er zijn ruim 500 kinderen lid, dagelijks komen er zo’n  
45 kinderen spelen en meedoen aan de culturele, kunst-, 
kook- en spelactiviteiten, begeleid door een professioneel 
multidisciplinair team. Ook hanteert de Meidoorn een peda-
gogisch beloningssysteem. ‘Hierdoor weten we hoe het 
met een kind gaat’, vertelt Sabine. ‘We hebben veel contact 
met ouders en benutten hun kennis. Geregeld bespreken 
we hoe goed hun kind het doet. Door die samenwerking 
kunnen we het ook makkelijker bespreken als er iets niet
zo goed gaat.’

‘Naast het contact met de ouders, hechten we veel waarde 
aan wijksamenwerking zoals met welzijnsorganisaties, 
scholen en wijkteams. Er is afstemming over de kinderen, 
maar ook over de wijkprogrammering, samenwerking 
tijdens wijkevenementen, projecten en bij het ontwikkelen 
van de wijkpedagogische visie. Samen zie en weet je meer, 
ieder vanuit zijn rol.’

‘Laatst kwam een oud-lid langs en vertelde wat hij allemaal 
had geleerd. Het belangrijkste? Dat hij fouten mocht maken, 
nieuwe kansen kreeg en hier helemaal zichzelf  kon zijn. 
Dat is de kracht van het Kinderparadijs.’

7



Sporten in clubverband

Kansrijk Subdoel 1 - Meer jeugdigen doen aan 
sport, cultuur en vrijwilligerswerk

57,6%

58,7%

2017

2018

van de jongeren 
sport wekelijks 
bij een club, 
vereniging of 
sportschool 
(VO3).5

‘Leerzaam 
om te horen 
dat zij tegen 
dezelfde 
dingen 
aanlopen’
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Training maakt 
je als ouder 
sterker
De 35-jarige Afra is getrouwd, werkt in het onderwijs 
en heeft drie dochters van 5, 4 en 1 jaar. Afra wilde 
zich als moeder weer sterk voelen en volgde de 
training ‘Pittige jaren’.

‘Ik ben voor de liefde naar Rotterdam verhuisd, mijn man 
woonde hier al. Daardoor kende ik geen andere moeders. 
Na mijn eerste zwangerschap ben ik in contact gekomen 
met Twinkeltje opvoedondersteuning en heb ik de bijeen- 
komsten van mamatijd en dreumestijd bijgewoond.  
Al snel was ik moeder van drie kinderen, maar hoe doe je 
dat eigenlijk? Daarbij vond ik het gedrag van mijn tweede 
dochter lastig. Daarom zocht ik een hulpmiddel. Op de site 
van Twinkeltje zag ik de training ‘Pittige jaren’ en daar heb 
ik me voor aangemeld.’

‘De training bestond uit veertien wekelijkse bijeenkomsten van 
twee uur. De methode gaat uit van een piramide opvoedings-
model waarbij de focus ligt op de basisbehoeften van het 
kind zoals spelen, praten en contact maken. We kregen 
een dik boek waarin allerlei onderwerpen en thema’s over 
opvoeden beschreven zijn. Tijdens de training oefenden 
we de tips en theorie uit het boek, bijvoorbeeld met rollen-
spellen. Zo leerde ik de dingen anders te benoemen. 
Bijvoorbeeld: ‘ik wil graag dat je rustig praat’. In plaats 
van ‘niet schreeuwen’. Het is nog steeds een beetje zoeken 
maar door de training heb ik geleerd meer één op één 
contact te maken. Mijn kinderen zijn individuen met elk 
hun eigen behoeftes.’

‘De groep bestond uit acht moeders uit allerlei culturen en 
wijken. Ik vond het heel leerzaam om te horen dat zij tegen 
dezelfde dingen aanlopen. Die herkenning is heel fijn. 
Ik praat er nu ook makkelijker over met andere moeders 
op school. Opvoeden blijft hard werken maar de training 
‘Pittige jaren’ ondersteunt je goed. Het maakt je als ouder 
sterker. Ik lees nog steeds vaak in het boek. Daardoor weet 
je wat je doet.’

De naam van de moeder is om privacyredenen gefingeerd.

Links op de foto: Afra 

‘Leerzaam 
om te horen 
dat zij tegen 
dezelfde 
dingen 
aanlopen’
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Kansrijk Subdoel 2 - Meer jeugdigen hebben werk

Jongeren met een 
inkomen uit arbeid

Onzichtbare jongeren

Risicojongeren

60.810

63.706

2016

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2017

15- t/m 26-jarigen 
hebben een inkomen 
uit arbeid.4

van de 15- t/m 26-jarigen 
werkt niet, volgt geen 
onderwijs, heeft geen 
uitkering en staat niet 
ingeschreven als 
werkzoekende bij 
het UWV. 
Dit is de groep 
onzichtbare jongeren.4

12- t/m 26-jarigen werken niet of minder dan 
12 uur per week en zijn op de domeinen 
onderwijs, zorg en justitieel twee of drie 
keer geregistreerd.12

van de 12- t/m 26-jarigen werkt niet of minder 
dan 12 uur per week en is op de domeinen 
onderwijs, zorg en justitieel twee of drie 
keer geregistreerd.12

7,9% 2016

8,3% 2017

7.410

5,9%

7.298

5,7%

7.634

6%
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Subdoel 2 - Meer jeugdigen hebben werk

Werk en opleiding

59% 58%

23%22%

2016 2017

20172016

van de 15- t/m 26-jarigen volgt onderwijs.4

van de 15- t/m 26-jarigen werkt 11 uur of 
minder.4

van de 15- t/m 26-jarigen werkt 12 of meer 
uur per week.4

36%35%

20172016

Werkloosheid

heeft een WW-uitkering onder 27 jaar
(peildatum 1 januari).18

van de 18- tot 27-jarigen heeft een uitkering 
op grond van de participatiewet
(peildatum 1 januari).7

van de 
15- t/m 26-jarigen 
valt onder de 
niet-werkende 
beroepsbevolking.4

1,2%

9,5%

3,4%

1,2%

8%

2,8%

2018

2016

2018

2017

2019

2019
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Kansrijk

98,2%

1,8%

van de leerlingen in het basisonderwijs die 
in Rotterdam wonen zit op het reguliere 
basisonderwijs.8

2018

2018

201821,3% mbo-niveau 3.8

21,2% mbo-niveau 2.8

5,8% mbo-niveau 1.8

51,7% mbo-niveau 4.8

van de MBO-leerlingen die in Rotterdam 
wonen volgt:

van de basisschoolleerlingen die in 
Rotterdam wonen zit op het speciaal 
basisonderwijs.8

Onderwijsniveau Onderwijsniveau

Subdoel 3 - Meer jeugdigen leveren betere 
prestaties op school en behalen hun diploma

4,6%

89,8%

2018

2018

van de leerlingen in het voortgezet 
onderwijs die in Rotterdam wonen zit op 
het praktijkonderwijs.8

van de leerlingen in het voortgezet onderwijs 
die in Rotterdam wonen zit op het reguliere 
voortgezet onderwijs.8

0,4%

5,2%

2018

van de leerlingen in het 
voortgezet onderwijs 
die in Rotterdam wonen 
zit op het (V)SO cluster 
1 en 2.8

van de leerlingen in het 
voortgezet onderwijs 
die in Rotterdam 
wonen zit op het (V)SO 
cluster 3 en 4.82018
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10,8%

59% 61%
10,9%
10,8%
van de 12- tot 18-jarigen staat ingeschreven bij 
een opleiding, maar blijft zonder toestemming 
weg van school (relatief verzuim).20

van de 2- tot 4-jarigen gaat naar een 
kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.17

is de gemiddelde score voor de centrale 
eindtoets van leerlingen in groep 8 van het 
reguliere basisonderwijs.8

van de 18- t/m 22-jarigen heeft een 
startkwalificatie.8

2016

2017

2018

3,1%

3,8% 3,6% 3,3%

3,1%

2016-2017

2016 2017 2018

2017-2018

Schoolprestaties Schoolprestaties

80%

78%

78%

2016

2017

2017

2018

2018

5

5

3

3

4

4

2

0
,
,

2016-2017

2017-2018

Subdoel 3 - Meer jeugdigen leveren betere 
prestaties op school en behalen hun diploma

Schoolsucces

van de 12- t/m 22-jarigen is oud-voortijdig 
schoolverlater en volgt nog steeds geen 
onderwijs of heeft nog steeds geen 
startkwalificatie.13

van de 12- t/m 22-jarigen is 
voortijdig schoolverlater.
Het zijn jongeren die 
zonder startkwalificatie 
het onderwijs verlaten.13
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Kansrijk Subdoel 3 - Meer jeugdigen leveren betere 
prestaties op school en behalen hun diploma

45.817
Gezinssituatie

van de huishoudens 
in Rotterdam is een 
eenouderhuishouden.1

10,5%

10,6%

10,6%

2016

2017

2018

2018

gezinnen 
met één kind 
wonen in 2018 
in Rotterdam.1

politiemeldingen bij Veilig Thuis met een 
vervolg bij JBRR.21

Zorgformulier

Migratieachtergrond/
anderstalig

van de inwoners heeft een niet-westerse 
migratieherkomst.1

2018

2017

van de inwoners heeft geen 
migratieherkomst.1

2018

2017

49,1%

49,7%

van de inwoners heeft een westerse 
migratieherkomst.1

2018

2017

12,6%

12,4%

38,2%

37,9%

525 6042017 2018
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Subdoel 3 - Meer jeugdigen leveren betere 
prestaties op school en behalen hun diploma

Vaardigheden net 
zo belangrijk als 
aardrijkskunde
Rotterdam werkt aan steeds meer toepassing van 
wetenschap in beleid en praktijk. Emeritus hoog-
leraar Clemens Hosman is een van de wetenschappers 
die samen met de gemeente, andere wetenschappers 
en professionals een factorenmodel ontwikkelde.  

Hosman: ‘Hebben de ouders schulden? Zijn er in de buurt 
goede jeugdvoorzieningen? Besteden scholen genoeg aan-
dacht aan sociaal-emotionele vaardigheden? Wordt school-
uitval voorkómen? Enkele van de vele zaken die bijdragen 
aan hoe jeugdigen opgroeien. Het factorenmodel geeft 
aan waar de knelpunten, maar ook de sterke kanten zitten 
in het gezin, bij het kind zelf, op school, in de wijk en in de 
digitale leefomgeving. De gemeente gebruikt dit model bij de 
ontwikkeling van beleid. Om kinderen gezonder, kansrijker en 
veiliger op te laten groeien. Hierin loopt Rotterdam voorop.’ 

Bijvoorbeeld als het gaat om armoede. Hosman: ‘Armoede is 
zowel oorzaak als gevolg. Onderzoek toont aan dat armoede 
veel stress oplevert in gezinnen. Stress heeft al tijdens de 
zwangerschap invloed op hoe het kind zich mentaal en 
lichamelijk ontwikkelt. Daarnaast kan je in een arme buurt 
opgroeien waar je minder toegang hebt tot speel- of  
sportactiviteiten en dus minder kansen op ontwikkeling. 
Een vroege achterstand is lastig in te halen. Kinderen die 
opgroeien in armoede krijgen vaker te maken met gevolgen 
zoals schooluitval en psychosociale problemen en komen 
zelf  op volwassen leeftijd weer in eerder in armoede terecht. 
Tegelijk laat het model zien dat negatieve gevolgen van 
armoede te beperken zijn, bijvoorbeeld door het versterken 
van sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen.’

Hosman is betrokken bij het verzamelen van deze kennis 
voor toepassing op beleid: wat betekent dit nu voor de 
maatregelen die Rotterdam moet nemen als de gemeente 
echt impact wil bereiken? Het factorenmodel biedt inzicht 
in hoe jeugdigen zich gezonder, kansrijker en veiliger 
kunnen ontwikkelen.

Hosman benadrukt het belang van het versterken van 
sociaal-emotionele vaardigheden bij kinderen. 
‘Onderzoek toont aan dat het cruciaal is om dat al op 
vroege leeftijd aan te leren. Als sociaal-emotionele 
vaardigheden beter ontwikkeld zijn, is er minder kans op 
risicogedrag zoals drugsgebruik, maar ook psychosociale 
problemen. Het draagt bij aan het versterken van hun 
kansen en waarmaken van hun potentie. Eigenlijk is het 
leren van goede sociale competenties net zo belangrijk
als rekenen en aardrijkskunde!’ 15



Doel 
Meer jeugdigen 
in Rotterdam 
groeien gezond op

Subdoel 1
Meer jeugdigen 
gedragen zich gezonder

Subdoel 2
Meer jeugdigen 
hebben een betere 
algemene gezondheid

Subdoel 3
Meer jeugdigen 
hebben een betere 
sociaal-emotionele 
gezondheid

‘De leerlingen 
maakten zelf 
een rap over 
wat geluk 
voor hen 
betekent’

Gezond
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Rijmen en 
rappen in 
de klas
Karim Belhaj is docent Economie en Rekenen  
op het Zuiderpark College. Samen met collega’s 
ontwikkelde hij ‘Happie Rappie’, een programma 
met rijm, rap en spoken word. En dat maakt veel 
los bij de leerlingen en de docenten. 

Het Zuiderpark College leert docenten met Next Skills, 
een methode gebaseerd op positieve psychologie, hoe ze 
leerlingen kunnen helpen om hun sociaal emotionele vaardig-
heden te versterken. Karim is een bevlogen docent op de 
vmbo-school: ‘Het maakt mij niet uit waar je vandaan komt, 
uit Gouda of  Ghana, ik wil weten waar je heen gaat. 
Ik help je daarin je richting te vinden. Ik zoek altijd naar 
manieren van lesgeven die leuk én leerzaam zijn. Tijdens een 
economieles mochten leerlingen woorden opschrijven uit 
de behandelde lesstof. Daar maakte ik een freestyle rap 
van. De leerlingen reageerden met applaus en gejoel. 
Mijn teamleider Jet Roodnat kwam op het rumoer af  en 
zag hoe razend enthousiast de leerlingen waren.’

‘Zo ontstond het idee voor Happie Rappie dat we tijdens 
de werkweek hebben geïntroduceerd. De leerlingen maakten 
zelf  een rijm of  rap over wat geluk voor hen betekent. 
Veel kinderen schreven persoonlijke dingen die ze normaal 
gesproken niet delen. Zo schreef  een jongen over zijn 
ervaring in de oorlog in Syrië, een ander over de impact 
van het overlijden van een familielid. Veel leerlingen en 
docenten hielden het niet droog bij het voordragen.  
Een aantal stukken zijn op de bonte avond voorgedragen 
in de vorm van rap of  spoken word, die werden met een 
staande ovatie ontvangen.’ 

Happie Rappie is een van de manieren waarop het 
programma Next Skills wordt uitgevoerd. ‘Het biedt de 
mentoren de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de 
leerlingen en de ouders als dat nodig is. Maar bovenal 
zorgt het voor een positieve verandering in de klas, de 
kinderen leren anders denken en kijken. Ze ontdekken 
hun sterke kanten en ze leren zichzelf  en hun klasgenoten 
beter kennen.’ 
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Subdoel 1 - Meer jeugdigen gedragen 
zich gezonderGezondGezond

5

Middelengebruik

van de jongeren 
heeft ooit alcohol 
gedronken (VO3).

van de jongeren heeft ooit wiet gebruikt 
(VO3).5

32,2%

4,9%

32,2%

5,9%

2017

2017

2018

2018

19,5% 23,8%
2017 2018

van de jongeren heeft in de laatste 
3 maanden alcohol gedronken (VO3).5

Tienermoeders

0,4% 0,4%
2017 2018

van de meisjes van 10 tot 19 jaar is 
tienermoeder.1

Seksueel gedrag

4,9%
5,6%

2017

2018

27,7% 29%
van de jongeren heeft de laatste keer 
onveilige seks gehad (VO3).5

van de jongeren heeft geslachtsgemeenschap 
gehad (VO3).5

61,4% 64,5%
2017

2017

2018

2018

van de seksueel actieve jongeren heeft 
altijd veilig gevreeën (VO3).5

Gamen
54%

22%

10% 13,8%

54,5%

24,5%

2017

2017

2017 2018

2018

2018

van de jongeren gamet minstens 1 keer per 
week (VO3).5

van de jongeren gamet 11 uur of meer 
per week (VO3).5

van de jongeren heeft een licht tot sterk 
verhoogd risico op gameverslaving (VO3).5
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Subdoel 1 - Meer jeugdigen gedragen 
zich gezonder

De 28-jarige Saloua wist na de geboorte van 
haar derde kind Yarah opeens niet meer hoe ze 
voor haar baby moest zorgen. ‘Het leek alsof ik 
een langdurige black-out had.’ De Ouder-baby 
interventie gegeven door Jelske van der Veen, 
preventiemedewerker bij Indigo, hielp Saloua 
op weg. 

Saloua: ‘In mijn hoofd was Yarah een heel ongelukkig kind waar 

het heel slecht mee ging omdat ik niet goed voor haar zorgde. 

Ik had een postnatale depressie en de psycholoog constateerde 

een verstoorde ouder-kind relatie. Die diagnose vond ik zo heftig 

en had grote impact. Het voelde alsof  dat nooit hersteld kon 

worden.

‘Toen Jelske hier voor de eerste keer thuiskwam, vond ik dat heel eng. 

Ik dacht als ze ziet hoe ik met mijn kind omga, neemt ze haar weg. 

Maar Jelske nam de tijd en vroeg aan mij wat ik wilde. Dat vond ik 

zo fijn. Met video-opnames liet ze zien hoe ik omging met Yarah 

en dat zij eigenlijk niets tekortkwam. Jelske praatte veel met me 

en gaf  me tips om te focussen op de dingen die goed gingen 

in de relatie met Yarah.’

 

Jelske: ‘Het duurde even voor ik echt tot Saloua doordrong maar 

gaandeweg kregen we een goede band. Na een paar sessies 

liepen we in het park toen Yarah voor het eerst ‘mama’ zei tegen 

Saloua. Dat was voor ons allebei een mooi moment. Wat ook 

belangrijk is: Yarah heeft een fantastische vader die ontzettend 

betrokken is en Saloua steunt.’

Saloua: ‘Jelske heeft me enorm geholpen, mijn relatie met mijn 

kind is weer hersteld. Yarah trekt nu ook naar mij toe. Als we 

verstoppertje spelen, ligt ze dubbel. En ik heb ingezien dat ik op 

mijn man kan bouwen en niet alles alleen hoef  te doen. Ik merk 

dat ik de behoefte heb om weer dingen op te pakken. Ik ben 

er nog niet maar ik zie de dingen positief, ik weet dat ik er wel 

uitkom.’

Mijn dochter 
trekt weer 
naar mij toe

De namen van moeder en kind zijn om privacyredenen gefingeerd.

Op de foto: Jelske
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Subdoel 2 - Meer jeugdigen hebben 
een betere algemene gezondheid

Gezond

Beweging

Fit en gezond

Gewicht

36,7%

36,5%

2017

2018

van de jongeren sport minstens 7 uur 
per week (VO3).5

77,8%
76,6%

2017

2018

143,7%
143,5%
per 1000 levend geboren baby’s heeft een 
laaggeboortegewicht.14

Laaggeboortegewicht: een gewicht dat 
lager is dan het 10e percentiel passend 
bij de zwangerschapsduur.
Het betreft hier cijfers over 
6-jaars cohorten.

Geboorte-uitkomsten

2011 - 2016

2012 - 2017

van de baby’s sterft vanaf 22 weken 
zwangerschapsduur tot en met 7 dagen 
na de geboorte per 1000 zwangerschappen.
Het betreft hier cijfers over 6-jaars cohorten.14

is te vroeg geboren per 1000 geboorten.14

Vroeggeboorte: zwangerschapsduur minder 
dan 37 weken. Het betreft hier cijfers over 
6-jaars cohorten.

van de jongeren 
voelt zich fit of 
gezond (VO3).5

2011-2016

2011-2016

2017 20172018 2018

2012-2017

2012-2017

7,6%

63,9%

7,6%

62,5%

75,6% 10,3%74,9% 10,3%
74,3% 12,8%72,7% 13,7%
65,6% 27,3%64,4% 28,6%
66,2% 25,9%67,5% 24,7%

5- en 6-jarigen 

10- en 11-jarigen 

12- en 13-jarigen 

2-jarigen

Gezond gewicht5 Overgewicht of obesitas5
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Subdoel 2 - Meer jeugdigen hebben 
een betere algemene gezondheid

Voetballen en 
onkruid wieden 
voor de buurt

Feyenoord Street League 

‘Door de straatcompetitie heb ik leren voetballen, 
dat kon ik hiervoor nog niet. Maar ik heb ook 
geleerd om je in te zetten voor de buurt.’ 
De 11-jarige Cem Terli en zijn 44-jarige moeder 
Gwen wonen in Zuidwijk en doen allebei fanatiek 
mee aan de Feyenoord Street League.

De Feyenoord Street League is een straatvoetbalcompetitie 
voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 waarbij sportief  gedrag 
wordt beloond. Een team bestaat uit acht spelers en 
wordt begeleid door de teamleider. Ieder team heeft zijn 
eigen ‘stadion’, een veldje in de buurt. Van oktober tot en 
met mei spelen de teams tien wedstrijden tegen elkaar. 
Aan de competitie is een programma gekoppeld met 
een sportdag, workshops en activiteiten.

Daarnaast verdienen de teams punten. Cem (groep 8) somt 
op: ‘Als we winnen, krijgen we drie punten. Als ons stadion 
er netjes uitziet één punt, als we sportief  zijn vijf. Maar we 
krijgen ook minpunten, bijvoorbeeld als het publiek scheldt 
of  als je er niet bent zonder dat door te geven.’ 

Gwen werkt als verkoper en is teamleider van Cems team. 
‘Het is een hoop extra werk maar een heel tof  project, 
ik leer er ook veel van. Zo heb ik geregeld dat de super-
markt ons sponsort, heel gaaf  dat dat is gelukt. Vooral de 
boodschap rondom het project is heel leuk. Met activiteiten, 
de buurtbijdrages, zetten we ons in voor de buurt.’

Cem: ‘Daar krijgen we ook punten voor. We hebben het 
schoolplein schoongemaakt, kleding verzameld voor de 
kledingbank, kerststukjes gemaakt voor oudere mensen 
en pannenkoeken gebakken. Het mooiste vond ik dat we 
opa Ab hebben geholpen met onkruid wieden in zijn tuin. 
Hij is 84 jaar en kon het niet meer zelf. Hij was er heel erg 
blij mee. Als er iets is in de buurt, kan je dat met meerdere 
mensen oplossen!’
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Subdoel 3 - Meer jeugdigen hebben een 
betere sociaal-emotionele gezondheidGezond

van de 2-jarigen heeft een verhoogd risico 
op psychosociale problemen (Bitsea).5

7% 7,6%
2017 2018

Psychosociale 
gezondheid

Psychosociale 
gezondheid

van de kinderen in groep 2 van het 
basisonderwijs heeft een verhoogd risico 
op psychosociale problemen (SDQ).5

11,8%

12,4%

11,6%

2016

2017

2018

9,5%

8,9%

8,9%

9,1%

2017

2017

2017

2018

2018

2018

van de kinderen in groep 2 heeft een 
verhoogd risico op hyperactiviteit of 
concentratieproblemen (subschaal SDQ).5

van de kinderen in groep 2 heeft een 
verhoogd risico op emotionele problemen 
(subschaal SDQ).5

11,4%

95,5%

11,5%

95,5%
2017 2018

van de kinderen in groep 2 heeft een verhoogd 
risico op gedragsproblemen (subschaal SDQ).5

Aandachtstekort en 
hyperactiviteit

Emotionele problemen

Gedragsproblemen

Prosociaal gedrag

van de kinderen in groep 2 heeft een gunstige 
score op een vragenlijst voor prosociaal 
gedrag (subschaal SDQ).5
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Subdoel 3 - Meer jeugdigen hebben een 
betere sociaal-emotionele gezondheid

Angstig

Depressie

2017 2018

van de jongeren 
in VO3 heeft een 
verhoogd risico 
op angst(klachten) 
(subschaal RCADS).5

van de jongeren in VO3 heeft een verhoogd 
risico op depressieklachten 
(subschaal RCADS).5

8,9%

13,4% 13,6%

12,7%
2017 2018

Psychosociale 
gezondheid

Psychosociale 
gezondheid

van de jongeren 
in VO3 heeft een 
verhoogd risico op 
angstklachten en/of 
depressieve klachten 
(RCADS-25).5

10,3%
13,7%

2017

2018

van de jeugdigen in VO1 heeft een verhoogd 
risico op psychosociale problemen (SDQ).5

27,1% 27,8%
2017 2018

10%

17,7%

10,9%

18,5%
2017

2017

2017

2018

2018

2018

van de jongeren in VO1 heeft een verhoogd 
risico op hyperactiviteit of concentratie-
problemen (subschaal SDQ).5

van de jongeren in VO1 heeft een 
verhoogd risico op emotionele problemen
(subschaal SDQ).5

van de jongeren in VO1 heeft een verhoogd 
risico op gedragsproblemen (subschaal SDQ).5

18,2%

93,7%

19%

93,5%
2017 2018

Aandachtstekort en 
hyperactiviteit

Emotionele problemen

Gedragsproblemen

Prosociaal gedrag

van de jongeren in VO1 heeft een gunstige 
score op een vragenlijst voor prosociaal 
gedrag (subschaal SDQ).5
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GezondGezond Subdoel 3 - Meer jeugdigen hebben een 
betere sociaal-emotionele gezondheid
Subdoel 3 - Meer jeugdigen hebben een 
betere sociaal-emotionele gezondheid

Jeugdhulp

van de jeugdigen van 0 t/m 17 jaar kreeg 
jeugdhulp met verblijf.4

14,2%

14,6%

2017

2018

van de jeugdigen van 0 t/m 17 jaar kreeg 
jeugdhulp.4

13,7%

1,5%

14,2%

1,3%

2017

2017

2018

2018

van de jeugdigen van 0 t/m 17 jaar kreeg 
jeugdhulp zonder verblijf.4

Aantal begonnen 
trajecten in de wijkteams

Aantal beëindigde 
trajecten in de wijkteams

Totaal aantal trajecten 
dat geheel of 
gedeeltelijk gelopen 
heeft in 2017 is 9.642 
en in 2018 is 9.451.6

2017

2017

2018

2018

4.618

5.463

4.671

4.427

89,1% 89,2%

2017 2018

van de jongeren voelt dat er thuis van hem/
haar gehouden wordt (VO3).5

Positieve 
gezinsomgeving

kinderen hebben een PGB, 0 t/m 17 jaar.6

jeugdigen krijgen zorg in natura, 0 t/m 17 jaar.4 

2018

2018

2017

2017

Zorggebruik

1.138

18.500

1.012

18.020

Bereik

99,6% 99,4%
2017 2018

van de 4-jarigen heeft tussen 0 en 4 jaar 
voldoende contactmomenten gehad met de 
jeugdgezondheidszorg.5
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Subdoel 3 - Meer jeugdigen hebben een 
betere sociaal-emotionele gezondheid
Subdoel 3 - Meer jeugdigen hebben een 
betere sociaal-emotionele gezondheid



Doel
Meer jeugdigen 
in Rotterdam 
groeien veilig op

Subdoel 1
Meer jeugdigen 
groeien op 
in een veilig thuis

Subdoel 2
Meer jeugdigen 
groeien op 
in een veilige wijk 
en schoolomgeving

Subdoel 3
Minder jeugdigen 
maken zich 
schuldig aan 
criminaliteit ‘Opstaan vind 

ik het leukste 
deel van de 
dag, dan 
mag ik mijn 
gezicht weer 
opmaken’ 

Veilig
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Ik hou ervan 
mezelf uit  
te dagen
De 17-jarige Danique van Stralen klimt na een 
moeilijke periode op eigen kracht weer op: 
‘Mijn ouders zijn nu supertrots.’ Samen met 
jeugdbeschermer Eliza van Zomeren vertelt 
ze over haar weg naar zelfstandigheid.

Toen er thuis veel ruzies waren, stapte Danique zelf  naar 
de schoolmaatschappelijk werkster. Danique ging een 
tijdje bij haar vader wonen maar ook daar liep het niet 
lekker. Er volgde een ondertoezichtstelling en Danique 
kreeg Eliza als voogd. Dat klikte goed. 

Danique: ‘Eliza luisterde naar mij en naar mijn moeder,  
ze zat in het midden. Dat vond ik heel fijn.’ 
Eliza: ‘Er waren thuis veel ruzies, het lukte niet meer om 
naar elkaar te luisteren. Maar ik zag ook dat iedereen veel 
om elkaar gaf. Ik heb intensieve gesprekken gevoerd met 
Daniques ouders en samen besloten we dat Danique op 
zichzelf  zou gaan wonen.’

Danique: ‘Ik werd toegelaten bij het kamertrainings- 
centrum. De andere deelnemers in de groep vroegen 
best veel aandacht maar daar trok ik me niets van aan. 
Ik ga voor mijn eigen doelen. Al snel mocht ik door naar 
begeleid wonen waar ik nu zit.’

Eliza: ‘Het gaat enorm goed, Danique is heel zelfstandig. 
We hebben hulp geregeld om Danique na haar 18e 
nog financieel te begeleiden en dat geeft haar een 
veilig gevoel. Binnenkort wordt de ondertoezichtstelling 
afgesloten. Danique is op eigen kracht opgeklommen,  
dat is mooi om te zien.’

Danique: ‘Ik volg nu een opleiding tot schoonheids- 
specialist. Opstaan vind ik het leukste deel van de dag, 
dan mag ik mijn gezicht weer opmaken. Ik wil visagist 
worden en mijn eigen make-up winkel beginnen. Ik maak 
ook make-up tutorials maar die zet ik pas online als ik 
tevreden ben. Ik hou ervan om mezelf  uit te dagen.  
Het contact met mijn ouders is weer goed, ze zijn 
supertrots op me.’
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Aandachtskinderen

Veilig Subdoel 1 - Meer jeugdigen groeien op 
in een veilig thuis

van de kinderen is een aandachts- of risicokind.
Dit zijn kinderen van 0 tot 4 jaar met 
enkelvoudige of meervoudige problematiek 
volgens het ernst taxatiemodel (ETM).5

van de jeugdigen heeft een Sisa-signaal.19

SISA

11,6%
2016

12,8%
2017

13,9%
2018

van de inwoners heeft een inkomen tot 
110% van het sociaal minimum
(excl. studenten).4

Armoede

16,9%
2016

20,7% 2015

20,6% 2016

19,7% 2017

van de inwoners boven de 18 jaar heeft 
schuldhulpverlening.16

16,5%
2017

1%
2017 1%

van de kinderen onder de 18 jaar groeit op 
in een gezin met een inkomen tot 110% van 
het sociaal minimum.4

41,7%

38,3%

33,8% 2016

2017

2018

2018
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Subdoel 1 - Meer jeugdigen groeien op 
in een veilig thuis

gezinnen met meer dan drie kinderen 
wonen in Rotterdam.1

Grote gezinnen

4.161 2018

van de jeugdigen heeft ooit een ingrijpende 
gebeurtenis meegemaakt, zoals het 
overlijden van een familielid, echtscheiding 
of verhuizing en heeft daar last van.5

Ingrijpende 
gebeurtenissen

14,4%
2017

13,9%
2018

705 2016

979 2017

Jeugdbescherming

966 2018

jeugdigen
hebben een
crisisinterventie.11

1.430 2016

1.365 2017

1.285 2018

jeugdigen hebben de jeugdbeschermings- 
maatregel ‘ondertoezichtstelling’ (OTS), 
afgegeven door de kinderrechter.11

jeugdigen hebben een machtiging 
uithuisplaatsing voor gesloten jeugdzorg.11

144
2017

82
2018
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Veilig Subdoel 1 - Meer jeugdigen groeien op 
in een veilig thuis

jeugdigen hebben de jeugdbeschermings-
maatregel ‘voogdij’.11

320
2016

313
2017

308
2018

jeugdigen hebben pleegzorg.6

1.076
2017

963
2018

Voor zoveel jeugdigen heeft de Raad 
voor de Kinderbescherming een 
beschermingsonderzoek uitgevoerd. 
Het gaat om onderzoeken rondom 
opvoedingsproblemen.15

974 
1.135 2017

673 2017

453 2018

jeugdigen hebben 
een machtiging 
uithuisplaatsing 
voor pleegzorg, 
residentieel of 
gesloten jeugdzorg.

11

Jeugdbescherming Onveilige thuissituatie

jeugdigen hebben een drangtraject.11

762 2017

767 2018

meldingen zijn besproken bij het 
Jeugdbeschermingsplein.6

646 2017 669 2018

nieuwe meldingen bij het 
Jeugdbeschermingsplein hebben een 
drangtraject gekregen.6

20182112017173

416
2017

429
2018

meldingen bij het Jeugdbeschermingsplein
hebben een onderzoek Veilig Thuis gekregen.6

< 5 2017 < 5 2018

meldingen bij het
Jeugdbeschermingsplein 
hebben een onderzoek 
van de Raad van de 
Kinderbescherming 
gekregen.6

2018
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Gemotiveerd om 
vleugels uit te 
slaan
‘Nu ik jongeren al tijdens detentie begeleid, kan ik 
veel intensiever werken aan de praktische zaken 
maar ook de psychosociale kant.’ Jeremy Versteeg 
is intensief jongerencoach in het wijkteam van 
Feijenoord en betrokken bij de pilot ‘nazorg na
jeugddetentie’. Tijdens en na detentie ondersteunt 
hij de jongere bij de opbouw van zijn leven buiten 
de penitentiaire inrichting.

De terugval onder jeugddelinquenten is hoog. Om dit tegen te 
gaan zijn de gemeente en betrokken partners begin 2019 een 
pilot gestart die jongeren tussen de 16 en 27 jaar voorbereidt 
op hun terugkeer naar de samenleving. Al tijdens de laatste 
maanden van hun detentie krijgen de jongeren intensieve 
begeleiding met een maximum van drie jaar. De pilot biedt 
meer en beter maatwerk voor een complexe doelgroep. 

Stijgende lijn
Jeremy: ‘De jongeren die we begeleiden in dit traject hebben 
vaak langer dan drie maanden vastgezeten en zijn veroordeeld 
voor bijvoorbeeld inbraken, straatroof en overvallen. We werken 
aan praktische zaken zoals het vinden van werk, inkomen of  
opleiding, een woning, opbouwen van een sociaal netwerk, 
vrijetijdsbesteding en het oplossen van schulden.’

‘Ik begeleid nu een jongen die een straf van 4,5 jaar uitzit. 
Zijn detentie zit er bijna op en hij is gemotiveerd om zijn vleugels 
uit te slaan. Ik heb hem geholpen met het vinden van een baan. 
Hij werkt als heftruckchauffeur, ’s ochtends vroeg verlaat hij de 
penitentiaire inrichting en ’s avonds keert hij weer terug. We zijn 
nu bezig met het regelen van een traject voor begeleid wonen. 
Hij doet het heel goed. Het volgen van dit traject is vrijwillig, ik 
hoop dat hij mij na zijn vrijlating in september nog wil blijven zien 
voor coaching en dat we de stijgende lijn voort kunnen zetten.’ 

De taal van de straat
‘Bij deze pilot is er ook tijd voor de psychosociale kant en om 
te werken aan gedragsverandering. Daarvoor voeren we vele 
gesprekken Zo probeer ik samen met hem goed te kijken naar 
wie hij is, wat er in hem speelt. Ik leer hem grip te krijgen op 
emoties. Ook wil ik kennis maken met zijn ouders, vrienden 
en omgeving. Bij je echte vrienden kan je ook kritisch en 
kwetsbaar zijn, dat probeer ik mee te geven. Ik kom zelf  ook 
uit deze wijk en ken de klappen van de zweep. Je hoeft geen 
straattaal te spreken maar ik ken wel de taal van de straat. Ik 
laat zien hoe ik het doe en laat zien dat je met een opleiding 
en werk ook leuke dingen kunt doen. Dat het prima is om 
de rekening te delen met je vrienden zodat je ook nog geld 
overhoudt om je zorgverzekering te betalen.’

Subdoel 1 - Meer jeugdigen groeien op 
in een veilig thuis Begeleiding tijdens en na detentie
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Dakloosheid

jongeren zijn zwerfjongeren/dakloos en zijn na 
een intake een traject gestart bij het 
Jongerenloket, 18 t/m 22 jaar.10

985
2017

2017

816
2016

2016

1.012
2018

2018

1.422
1.525 jongeren van 

18 t/m 22 jaar 
hebben zich 
gemeld bij het 
Jongerenloket 
voor opvang.101.517

14,2%

Veilig

Pesten

5,7%
3,6%
van de jongeren 
wordt meerdere 
keren per maand 
gepest op school 
(VO3).5

2017

2018

Veiligheid

delicten zijn gepleegd in Rotterdam.3

2017

2017

2017

17.752 18.779
2018

2018

2018

delicten zijn gepleegd in Rotterdam door 
Rotterdammers.3

10.585 11.207

van het totaal aantal inwoners is verdacht 
van een strafbaar feit.3

1,5% 1,4%

Subdoel 2 - Meer jeugdigen groeien op  
in een veilige wijk en schoolomgeving

Woningkwaliteit
€ 149.074 2016

€ 154.687 2017

gemiddelde WOZ waarde in euro’s.4

€ 168.054 2018

van de woningen heeft een kwetsbare 
positie op de woningmarkt. Het betreft 
meergezinswoningen zonder lift, met een 
woningoppervlak van minder dan 75m2, 
en een WOZ-waarde van minder dan 
130.000 euro.4

gemiddelde woonoppervlakte van woningen 
in Rotterdam (in m2).16

92
2016

91
2017

91
2018

2017

19,6% 13%
2016 2018
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Subdoel 2 - Meer jeugdigen groeien op  
in een veilige wijk en schoolomgeving

Dagprogram-
mering vergroot 
de wereld van 
de kinderen
‘Ieder kind mag er zijn en blinkt wel ergens in uit. 
Dat leren onze kinderen tijdens de sportlessen’, 
zegt Norine Meinster, directeur van openbare 
basisschool Nelson Mandela. De extra uren van 
Dagprogrammering zet de school in voor onder 
andere bewegen en gezondheid. ‘Daarmee vergroten 
we hun wereld.’

De school heeft twee vestigingen in de Afrikaanderwijk. 
De voetbalteams voor meiden en jongens van de school 
staan goed bekend in Rotterdam. ‘In hun spel zijn onze 
leerlingen sterk, maar we krijgen ook complimenten over 
hun gedrag. Dat is mede te danken aan de inzet van brede-
schoolmedewerker en de gymleraar. Die geven zelfs extra 
training op zondag. Sporten gaat ook om sociale gezondheid. 
De kinderen leren functioneren in een groep en omgaan 
met vreugde, maar ook met frustraties.’

‘We leren ze dat bewegen belangrijk is om niet ziek te 
worden’, zegt Norine. ‘Maar we hebben ook ingevoerd 
dat kinderen alleen maar water en melk meenemen naar 
school, geen pakjes met drankjes waar suiker inzit.’ 
De school zet in op gezondheid in brede zin. Norine: 
Sommige kinderen zijn nog nooit de wijk uit geweest. 
Letterlijk. Als ze voor een toernooi elders in de stad 
de Erasmusbrug overgaan, vragen ze of  ze nou in het 
buitenland zijn.’

Eisvrij, de organisatie die een deel van de uren voor 
Dagprogrammering invult, regelt daarom excursies naar 
leerzame en gezonde plekken. Norine: ‘Een kind uit groep 
3 vroeg waar appels worden gemaakt. Toen zijn ze met de 
hele klas naar een boomgaard gegaan. Een andere groep 
heeft de vestiging van een grote sportketen bezocht. 
Wat gebeurt er in dat gebouw, wat is een lidmaatschap, 
wat kan je op de apparaten, waarom is sporten goed, 
waarom moet je na afloop douchen, wat is een gezond 
drankje, alles kwam aan bod. Zo vergroten de kinderen 
niet alleen hun woordenschat, maar ook hun kennis over 
de wereld.’ 
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Veilig Subdoel 3 - Minder jeugdigen maken  
zich schuldig aan criminaliteit

Delinquentie Recidive

5.799 2016

5.200 2017

delicten in Rotterdam zijn gepleegd door 
jeugdigen.3

van de jongeren die ten tijde van hun 
eerste definitieve veroordeling 12 t/m 17 
jaar was, is binnen 5 jaar opnieuw definitief 
veroordeeld.9

van de jongeren die ten tijde van hun 
eerste definitieve veroordeling 18 t/m 26 
jaar was, is binnen 5 jaar opnieuw definitief 
veroordeeld.9

4.903 2018

3.922 2016

3.418 2017

3.246 2018

jeugdigen hebben een 
jeugdreclasserings-
maatregel.

760 2016

689 2017

598 2018

van de 12- t/m 17-jarigen heeft een HALT-
verwijzing.2

11

delicten in 
Rotterdam zijn 
gepleegd door 
Rotterdamse 
jeugdigen.3

30%

2%

39%

2017

2017

2017

32%

2%

40%

2016

2016

2016

2018

2018

2018

30%

2%

40%
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Subdoel 3 - Minder jeugdigen maken  
zich schuldig aan criminaliteit

Jeugdige verdachten

3% 2017

2,9% 2018

van de 12- tot 18-jarigen wordt verdacht van 
een strafbaar feit.3

3,6%
2017

2017

3,6%
2018

2018

van de 18- tot 23-jarigen wordt verdacht van 
een strafbaar feit.3

1.097
928
jeugdigen zijn besproken op de ZSM van 
het veiligheidshuis.9

Overlast

6.080 2016

5.191 2017

4.489 2018

meldingen van jeugdoverlast, vernieling 
van objecten, vandalisme/baldadigheid
en brandstichting.9

aantal problematische jeugdgroepen.9

10 201815 2017

jeugdigen in een aanpak bij het Veiligheidshuis.9

253
245

2017

2016

294
2018
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Bronnen
1 Basis Registratie Personen (BRP)

2 Bureau HALT

3 CBIS

4 Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)

5 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

6 Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam

7 Onderzoek & Business Intelligence, Gemeente Rotterdam

8 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

9 Directie Veilig, Gemeente Rotterdam

10 Evita

11 Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR)

12 Monitor Risicojongeren

13 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/ Dienst Uitvoering Onderwijs

14 Perined

15 Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

16 Wijkprofiel

17 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

18 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

19 SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (SISA)

20 Staat van het Onderwijs

21 Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
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Afkortingen
Bitsea   De Brief  Infant-Toddler Social and Emotional Assessment is een vragenlijst voor ouders waarmee 

psychosociale problemen bij kinderen tussen 1 en 3 jaar vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd.

ETM Ernst Taxatie Model
  Hulpmiddel om informatie over de ontwikkeling en opvoeding van het kind uit verschillende bronnen op 

uniforme wijze te beoordelen om de status van de ontwikkeling of  opvoedingsproblemen bij een kind in 
te schatten.

HALT   De HALT-straf  heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en 
genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en de maatschappij.

Havo  Hoger algemeen voortgezet onderwijs

JBRR  Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
  Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond grijpt in als de veiligheid en/of  ontwikkeling van kinderen in 

gevaar is.

Mbo Middelbaar beroepsonderwijs

OTS Ondertoezichtstelling
  Een maatregel waarbij het gezag van de ouder beperkt wordt, omdat de jeugdige opgroeit in een situatie 

waarin zijn/haar welzijn of  gezondheid bedreigd wordt. 

PGB  Persoonsgebonden Budget
  Het pgb is een budget dat toegekend wordt om zelf  zorgverleners in te huren voor de zorg die nodig is 

of  om zelf  hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren.

RCADS Revised Child Anxiety and Depression Scale
  Een instrument dat gebruikt kan worden voor screening op angst- en depressieklachten bij kinderen en 

jongeren van 8 tot 17 jaar.

SDQ Strengths and Difficulties Questionnaire
  Een korte screeningslijst die de psychische problematiek en vaardigheden bij kinderen van 2 tot en met 

17 jaar meet.

SISA  Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak
  SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij een kind 

of  jongere van 0 tot 23 jaar. www.sisa.rotterdam.nl

Vmbo Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs

VO  Voortgezet Onderwijs

(V)so  (Voortgezet) speciaal onderwijs (voor kinderen met een handicap, stoornis of  ziekte die speciale zorg 
nodig hebben).

Vwo  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

ZSM   De jeugdaanpak bestaat uit het Traject Beraad (onder voorzitterschap van de RvdK) en het Risico 
Overleg Jeugd (onder voorzitterschap van het Veiligheidshuis) en richt zich op (risico-)jongeren tussen 
de 12 en 18 jaar (met uitloop tot 23 jaar) die verdacht worden van of  veroordeeld zijn voor een strafbaar 
feit, uitstromen uit een Justitiële Jeugdinrichting of  behoren tot de categorie PIJ, HIT-ters (overvallers, 
woninginbrekers, straatrovers) of  veelplegers.
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Woorden en begrippen
Hoofdstuk 1 Kansrijk

Werklozen  Werklozen: betreft jongeren van 15 tot 27 jaar die geen werk hebben maar wel een uitkering  
en/of  zijn ingeschreven als werkzoekenden bij het UWV.

Startkwalificatie Diploma op minimaal Havo- of  Vwo-niveau of  een diploma op mbo-2 niveau of  hoger.

Voortijdig  Jongeren van 12 tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie.
schoolverlaters 

Zorgformulier  Met een zorgformulier maakt de politie melding van een zorgelijke situatie waarbij minderjarige 
kinderen zijn betrokken omdat er bijvoorbeeld sprake is van huiselijk geweld.

Participatiewet Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt,  
 valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, 
 ook mensen met een arbeidsbeperking.

Hoofdstuk 2 Gezond

Tienermoeders Moeders in de leeftijd van 10 tot 19 jaar.

Jeugdhulp  Hulp en zorg zoals bedoeld en beschreven in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg 
aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of  gedragsproblemen, een 
verstandelijke beperking van de jongere, of  opvoedingsproblemen van de ouders. 

 Deze cijfers zijn voorlopig. Cijfers zijn afgerond op vijftallen.

Zorg in natura  Zorg via een gecontracteerde zorgaanbieder van de gemeente.

Hoofdstuk 3 Veilig

Jongerenloket Het Jongerenloket helpt jongeren op weg naar onderwijs, werk of  zorg.

Voogdijmaatregel Hierbij is Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond volledig belast met het ouderlijk gezag.

Beschermings-  De Raad van de Kinderbescherming kan onderzoeken uit laten voeren. Dit betreft voornamelijk
onderzoek onderzoeken rondom opvoedingsproblemen.

Jeugdbeschermings-  Het Jeugdbeschermingsplein is er voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. Bij deze
plein  kinderen is sprake van ernstige zorgen over hun veiligheid en/of  ontwikkeling, en is vrijwillige 

hulpverlening onvoldoende. Op het Jeugdbeschermingsplein kijken professionals van 
verschillende jeugdzorginstellingen wat er moet gebeuren om de zorgen over de veiligheid  
en/of  de ontwikkeling van het kind weg te nemen.

Risico- en aandachts-   Risico- en aandachtskinderen zijn kinderen met enkelvoudige of  meervoudige problematiek. 
kinderen   Voor het inschatten van de ernst van de risico’s maakt het CJG Rijnmond gebruik van het 

ernsttaxatiemodel (ETM).

Ingrijpende gebeurtenis  Overlijden van een familielid, echtscheiding, verhuizing en dergelijke. 

Kwetsbare meergezins- Meergezinswoningen zonder lift, met een woningoppervlak van minder dan 75 m2 en een  
woningen  WOZ-waarde van minder dan € 130.000,-.
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Veiligheidshuis  De Veiligheidshuizen richten zich op personen die voor criminaliteit en overlast zorgen. Het zijn 
personen bij wie een reguliere aanpak in een afzonderlijke straf, civiele, bestuurlijke en zorgketen 
niet volstaat. In het Veiligheidshuis krijgen deze personen een integrale, persoonsgerichte 
aanpak op maat die enerzijds bestaat uit interventies met een repressief  karakter en anderzijds 
gericht is op zorg- en hulpverlening. De aanpak is systeemgericht, dus er wordt ook gekeken 
naar de ouders, broertjes en zusjes. Daarom werkt een groot aantal instanties op het gebied van 
opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening samen onder één dak. De eenheid Rotterdam 
heeft twee veiligheidshuizen: Rotterdam-Rijn-mond (VHRR) en Zuid-Holland Zuid (VHZHZ). 

Sisa-signaal  SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij 
een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen 
om de best mogelijke begeleiding te bieden.

Crisisinterventie  Kinderen die acuut in hun veiligheid bedreigd worden krijgen snelle en deskundige hulp 
van het crisisinterventieteam. Dat kan een korte interventie zijn, intensieve hulp, een spoed-
jeugdbeschermingsmaatregel of  een melding bij de raad voor de kinderbescherming of  bij 

 het jeugdbeschermingsplein.

Drangtraject  Als de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of  het gezin geen hulp 
accepteert, dan kan een jeugdbeschermer de regie in de hulpverlening overnemen: een 
dringende laatste poging om ouders te stimuleren de problemen op te lossen.

Jeugdreclasserings- De rechter, Raad voor de Kinderbescherming en de officier van justitie kunnen  jeugd-
maatregel  reclassering opleggen. Het Openbaar Ministerie vraagt Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 

de maatregel jeugdreclassering uit te voeren. Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve 
begeleiding en controle met als doel te voorkomen dat de jeugdige opnieuw de fout in gaat.

www.rotterdam.nl/staatvandejeugd

Colofon
De Staat van de Jeugd is tot stand gekomen dankzij de inzet van verschillende betrokken Rotterdammers, 
wetenschappers, instellingen en medewerkers van de gemeente Rotterdam.
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