
Inleiding
Jeugdcriminaliteit is het afgelopen jaar veel in
het nieuws geweest. Vlak voordat de enquête
werd afgenomen in Zaanstad werd door een
leerling van het Haagse Terra College een
leraar neergeschoten. Geschokt en vertwijfeld
vroeg iedereen zich af: Hoe crimineel is de
jeugd van tegenwoordig? Hoe staat het met
de normen en waarden? Zijn onze scholen
nog wel veilig? Ook in Zaanstad werden deze
geluiden gehoord. Het onderzoek was al voor
het Haagse incident opgezet, maar kwam wel
op een goed moment.  

Wat is al bekend uit onderzoek?
Veelvuldig spijbelen vormt een risico voor
voortijdig schoolverlaten en crimineel gedrag.
Als jongeren het leuk vinden op school wordt
er minder gespijbeld. De oorzaken van crimi-
naliteit onder jongeren zijn complex. Een com-
binatie van risicofactoren is meestal oorzaak
van het afglijden van jongeren. Enkele signa-
len voor crimineel gedrag zijn: gezinsproble-
matiek, leer- en ontwikkelingsachterstanden,
problemen op school, spijbelgedrag, aanpas-
singsproblemen en een lagere opleiding.
Tevens blijkt uit een jeugdcriminaliteitonder-
zoek in de politieregio Zaanstreek-Waterland
dat jeugdige plegers vaker alcohol en drugs
gebruiken. Sinds het begin van de jaren
negentig is een licht stijgende lijn in de
omvang van de door de politie geregistreerde
jeugdcriminaliteit. De laatste jaren stabiliseert
deze stijging zich.

Resultaten
Dit onderzoek beschrijft het subjectieve oor-
deel van de tweede klas VMBO-leerlingen in
Zaanstad. Meer dan de helft van de onder-
zochte leerlingen vindt het leuk op school
(62%). Van de leerlingen vindt 3,6% het niet
leuk op school en 2,8% vindt het zelfs vrese-
lijk op school. Leerlingen geven aan dat dit
vooral komt doordat ze de vakken niet leuk
vinden en de manier van lesgeven. Ook is als
reden genoemd dat ze de docenten niet aar-
dig vinden.
Een op de tien leerlingen in dit onderzoek
heeft de afgelopen vier weken wel eens
gespijbeld. Drie procent spijbelt veelvuldig
(drie of meer lesuren gespijbeld in de afgelo-
pen vier weken). De voornaamste reden om
te spijbelen is het geen zin hebben in school
(zie figuur 1).

Figuur 1 Redenen voor spijbelen (percentage 
van de spijbelaars)

Ook uit dit onderzoek blijkt dat leerlingen die
spijbelen vaker ander deviant gedrag vertonen
in vergelijking met de leerlingen die niet spij-
belen.
Aan de jongeren zijn vijftien gedragingen
voorgelegd met de vraag of ze dit het

Kleine criminaliteit en veiligheid 
De meeste jongeren in dit onderzoek vermaken zich prima in hun vrije tijd, 6,7% verveelt zich heel
vaak. Iets meer dan de helft van de onderzochte jongeren heeft het afgelopen jaar deviant gedrag
(met name: zwart rijden, brandje stichten, bekladding, vechten) vertoont. Dit blijken vaker de jon-
geren te zijn die wel eens spijbelen. Een op de tien leerlingen heeft de afgelopen vier weken wel
eens gespijbeld. Drie procent spijbelt veelvuldig. 
Van de onderzochte jongeren zegt 12,5% het afgelopen jaar wel eens een wapen bij zich te heb-
ben gedragen. Dit blijkt veelal een steekwapen te zijn. Echter, ruim 93% van deze jongeren heeft
het wapen nog nooit gebruikt. Bijna één op de tien jongeren is het afgelopen jaar aangehouden
door de politie en voor verhoor meegenomen naar het bureau. Op het gebied van normen en
waarden is zeker nog winst te boeken voornamelijk op het gebied van diefstal, handel in softdrugs
en vernielingen. 
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afgelopen jaar wel eens gedaan hadden. Er
werd o.a. gevraagd naar zwartrijden, diefstal,
vandalisme en geweld. Iets meer dan de helft
van de jongeren in dit onderzoek heeft het
afgelopen jaar wel eens dergelijk gedrag ver-
toond. Het aantal aangekruiste gedragingen
verschilt: 31% heeft één of twee gedragingen
aangekruist, 18% drie tot zeven gedragingen
en 2% zelfs acht of meer gedragingen (zie
figuur 2). 

Figuur 2 Percentage leerlingen naar aantal 
aangekruiste deviante gedragingen 
(n=994)

Jongeren in dit onderzoek geven vaker deviant
gedrag aan in vergelijking met andere regio’s.
Vechten, zwart rijden en brandje stichten zijn
de gedragingen die het vaakst zijn aangekruist
(zie figuur 3).

Figuur 3 Percentage leerlingen naar aard van 
deviant gedrag (n=994) 

De deviante jongeren onder de loep
Jongens, autochtone leerlingen en leerlingen
die niet in een aandachtswijk1 wonen, hebben
vaker deviant gedrag gerapporteerd. De
gezinssituatie blijkt in dit onderzoek geen
invloed te hebben op het gedrag. 

Wapenbezit
Van de onderzochte jongeren zegt 12,5% het
afgelopen jaar wel eens een wapen bij zich te
hebben gedragen. Dit blijkt dan veelal een
steekwapen te zijn (zoals bijvoorbeeld een
mes of schroevedraaier). Dit percentage lijkt
hoger te zijn dan de percentages gevonden in
andere regio’s waar aan jongeren dezelfde
vraag is gesteld (Zuid-Holland Noord (7%) en
Zutphen (9%)). Jongens en autochtone leer-
lingen zeggen vaker een wapen bij zich te
dragen. Het merendeel (93%) van de jonge-
ren die aangeven wel eens een wapen bij
zicht te dragen, gebruikt het wapen gelukkig
niet. Vijf procent van deze jongeren heeft
ermee gedreigd en 2% heeft het gebruikt en
zo iemand verwond.

De sterke arm
In onderstaande tabel wordt weergegeven
welk percentage van de onderzochte jongeren
in aanraking is geweest met de politie, HALT-
bureau en de kinderrechter. Het beleid van de
politie richt zich vooral op het opzoeken, in
contact komen en aanspreken van de jeugd
(o.a. met zogenaamde ‘bikers’).

Tabel 1 Percentage van de onderzochte jonge-
ren dat in aanraking is geweest met de politie,
doorverwezen is naar bureau HALT en met de
kinderrechter in aanraking is geweest

Bijna één op de tien leerlingen zegt in het
afgelopen jaar door de politie aangehouden
en voor verhoor meegenomen te zijn naar het
bureau. Vergeleken met een onderzoek in
Brabant is een vergelijkbaar percentage van
de onderzochte jongeren ooit doorverwezen
naar bureau HALT.

Is Zaanstad veilig?
Eenderde van de onderzochte jongeren is het
eens met de stelling “ik voel me wel eens
onveilig”. De jongeren voelen zich onveilig op
straat, in hun eigen buurt en ook wel eens op
school. Meisjes en autochtonen voelen zich
vaker onveilig. 
Ongeveer 62,6% van de onderzochte jongeren 

 Percentage
In aanraking geweest met politie
in het afgelopen jaar  9,5
Doorverwezen naar bureau   6,1
HALT
Met de kinderrechter in   1,5 
aanraking geweest
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Het onderzoek
In januari en februari 2004 zijn de tweede klassers van de acht VMBO-scholen in Zaanstad 
geënquêteerd. De enquêtes zijn klassikaal afgenomen. In totaal hebben 999 leerlingen de 
vragenlijst ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de geënquêteerde jongeren is 13,7 jaar. Dit 
onderzoek is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de gezondheidstoestand, leefstijl, 
schoolbeleving, deviant gedrag, seksueel gedrag en vrijetijdsbesteding van tweede klas VMBO 
leerlingen. Er zullen 6 factsheets verschijnen over verschillende onderwerpen. Daarnaast 
verschijnt een uitgebreide rapportage. De scholen en gemeente Zaanstad kunnen de resultaten 
van het onderzoek gebruiken voor het formuleren van schoolbeleid, jeugdbeleid en lokaal 
gemeentelijk beleid. Daarnaast zal het onderzoek aanleiding zijn voor gerichte interventies 
door bijvoorbeeld de GGD.

heeft in het afgelopen jaar geen diefstal, 
vernieling, bedreiging of molest meegemaakt.
De jongeren in dit onderzoek bleken het
vaakst slachtoffer van diefstal te zijn geweest 
(zie figuur 4).

Figuur 4 Gebeurtenissen in het afgelopen jaar

Normen en waarden
Politici nemen steeds vaker de woorden ‘nor-
men en waarden’ in de mond als het gaat
over het vergroten van de veiligheid in de
samenleving. Hoe is het eigenlijk gesteld met
de normen en waarden van de jongeren als
het gaat om criminaliteit? 
Als wordt gevraagd naar normen en waarden
met betrekking tot criminaliteit blijkt dat het
een kwart van de jongeren niet uitmaakt als
iemand iets steelt uit een winkel. Het lastig
vallen van iemand wordt gezien als het meest
ernstige (zie figuur 5). 

Figuur 5 Houding tegenover criminaliteit

Hoe nu verder?
Uit onderzoek naar de wijze waarop jeugdcri-
minaliteit ontstaat, blijkt dat er verschillende
risicofactoren ºzijn voor crimineel gedrag. Het
is niet de aanwezigheid van een enkele factor
die zorgt voor een verhoogde kans, maar juist
een opeenstapeling van risicofactoren. Het
huidige preventiebeleid sluit bij deze inzichten
aan. Dit beleid is er op gericht in een zo vroeg
mogelijk stadium problemen te signaleren en
aan te pakken. Een goede ontwikkeling is dat
meer en meer speciale aandacht wordt
besteed aan kinderen en gezinnen waar er
sprake is van meervoudige problematiek. 
Normen en waarden vormen de basis van
gedrag. Gedrag wat strafbaar is, blijkt in ons
onderzoek toch door een aanzienlijk deel van
de jeugdigen (gedeeltelijk) geaccepteerd te
worden. 
Tussen de Zaanse scholen waren verschillen
gevonden op het gebied van veiligheid en cri-
minaliteit. Bij de aanpak van de problematiek
spelen scholen een belangrijke rol. 



Aandachtspunten voor beleid
• Meer dan de helft van de jongeren in dit 

onderzoek geeft aan zich schuldig te 
hebben gemaakt aan deviant gedrag.

• Jongeren die spijbelen, blijken vaker ook 
ander deviant gedrag te vertonen.

• 12,5% van de onderzochte jongeren geeft 
aan in het afgelopen jaar wel eens een 
wapen bij zich te hebben gedragen.

• Één op de tien geënquêteerde jongeren 
zegt dat hij of zij in het afgelopen jaar is 
aangehouden door de politie en voor 
verhoor is meegenomen naar het bureau.

• Aanpak van normen en waarden kan 
mogelijk criminaliteit terugbrengen.

• Een derde van de geënquêteerde jongeren 
voelt zich wel eens onveilig.

Wat doet de GGD Zaanstreek-Waterland?
In de regio Zaanstreek-Waterland is een werk-
groep (Bureau Jeugdzorg, Leerplicht, Raad
van de Kinderbescherming en GGD) bezig om
samen met de scholen het schoolverzuim te
reduceren. De procedures en de verantwoor-
delijkheden van alle betrokken organisaties
worden vastgesteld. Een specifiek onderdeel
daarvan is de aanpak van het ziekteverzuim.
De GGD zal daarvoor een voorstel aan het
voortgezet onderwijs doen.
De GGD kan de school ondersteunen bij vra-
gen over mogelijke interventies. De GGD
maakt hierbij gebruik van het landelijk net-
werk.  Een belangrijke website is de site
“Centrum school en veiligheid” die biedt onder
andere informatie over criminaliteit en veilig-
heid. Voor meer informatie: www.aps.nl
(Centrum School en veiligheid).    

Andere ketenpartners geven in het basis- en
voortgezet onderwijs voorlichting op het ter-
rein van criminaliteit en veiligheid. Zo voert de
politie het ‘Doe Effe Normaal’-project uit op
een aantal basisscholen (www.doe-effe-nor-
maal.nl). Halt Zaanstreek verzorgt samen met
de politie de lesbrief over Halt. Halt
Zaanstreek geeft in de brugklassen van het
Voorgezet Onderwijs les over Halt en criminali-
teit, waarbij afhankelijk van de school de
onderwerpen kunnen verschillen (winkeldief-
stal, schelden en bedreigen via MSN, geweld).
Afhankelijk van de wijk participeert ook de
politie in dit project. Mentoren sluiten het pro-
ject af in een les met hun klas. Informatie
over Halt op www.halt.nl.
Ook hebben de scholen van het Voorgezet
Onderwijs met gemeenten en ketenpartners
een convenant gesloten ‘De veilige- en
Leefbare School’. Scholen werken veelal in
samenspraak met de leerlingen aan de pre-
ventie van criminaliteit.
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Verschenen factsheets: GGD Zaanstreek-Waterland     
1. Lichamelijke gezondheid afd. Beleid en Onderzoek
2. Psychische gezondheid en sociale omgeving Postbus 2056
3. Overgewicht en bewegen 1500 GB  Zaandam
4. Middelengebruik 075-6519292
5. Criminaliteit en veiligheid
6. Onveilig vrijen Carolien Plevier
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De factsheets zijn te downloaden van de site: www.ggdzw.nl
Het volledige rapport is te bestellen voor € 15,--


