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Verklaring der tekens

.
*
x
–
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0 (0,0)
niets (blank)
2005–2006
2005/2006
2005/’06
1991/’92–2005/’06

= gegevens ontbreken
= voorlopig cijfer
= geheim
= nihil
= (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
= het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid
= een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
= 2005 tot en met 2006
= het gemiddelde over de jaren 2005 tot en met 2006
= oogstjaar, boekjaar
= boekjaar enz., 1991/’92 tot en met 2005/’06

In geval van afronding kan het voorkomen, dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som
der opgetelde getallen.
Verbeterde cijfers in staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt.
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Waarom een Jeugdmonitor?

In Nederland zijn veel gegevens over de jeugd voorhanden. Op tal van terreinen wordt
onderzoek gedaan en er zijn tientallen gegevensbestanden beschikbaar. Maar soms
worden allerlei uiteenlopende definities gebruikt. Daardoor kan het voorkomen dat over
één onderwerp verschillende cijfers in omloop zijn. En die cijfers gebruiken de departementen als basis voor hun jeugdbeleid.
Daarom acht het kabinet het wenselijk dat informatie over de jeugd eenduidig is en dat
tussen de gegevens meer verbanden gelegd kunnen worden. Dat maakt het namelijk
mogelijk dat de departementen een gezamenlijk kader voor het jeugdbeleid ontwikkelen
en dat ze op basis daarvan samenwerken om de problemen aan te pakken.
Om dit te realiseren is in 2004 Operatie Jong van start gegaan met als doel, zorg te
dragen voor een sterk en resultaatgericht jeugdbeleid. De Jeugdmonitor is een product
vanuit Operatie Jong. Er bleek behoefte te zijn aan een algemeen toegankelijke website
waarop veel informatie over de jeugd in Nederland gebundeld zou worden weergegeven.
Eind 2005 heeft een wetenschappelijke expertgroep positief geadviseerd over de ontwikkeling van een Landelijke Jeugdmonitor.
De Landelijke Jeugdmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Programmaministerie
voor Jeugd en Gezin. Naast dit programmaministerie werken de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Justitie
en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) mee aan de Jeugdmonitor.
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Wat is de Jeugdmonitor?

De Jeugdmonitor maakt zichtbaar hoe het gaat met de jeugd in Nederland. Daarbij gaat
het om de gehele levensloop van de jongere en om alle aspecten van het bestaan, evenals de onderlinge verbanden tussen die aspecten. Voortijdig schoolverlaten bijvoorbeeld
staat niet op zichzelf. Allerlei factoren – gezondheid, de opleiding die iemand volgt –
hebben daar invloed op.
Om in de Jeugdmonitor een samenhangend beeld van de jeugd te kunnen geven,
worden bestaande gegevensverzamelingen aan elkaar gekoppeld. Op basis van de
verzamelde gegevens kan bepaald worden welke belangrijke ontwikkelingen of veranderingen zich hebben voorgedaan. Gaat het beter of juist niet? Zijn de veranderingen
gewenst? Zijn doelstellingen gehaald? De informatie uit de Jeugdmonitor is dan ook
vooral bedoeld als ondersteuning van politiek, beleid en bestuur, zowel op rijksniveau als
op het niveau van provincies en gemeenten.
De Jeugdmonitor laat de situatie van de jeugd zien aan de hand van indicatoren. Deze
indicatoren bestrijken de domeinen onderwijs, arbeid, gezondheid en welzijn en justitie.
Behalve de indicatoren bevat de Jeugdmonitor ook de statistische gegevens waarop zij
gebaseerd zijn. Deze gegevens zijn opgeslagen in de Jeugddatabase. Op de website
van de Jeugdmonitor is deze database online te raadplegen; de bezoeker van de site
kan de gewenste gegevens en detaillering selecteren en zo de geleverde tabellen naar
behoefte aanpassen.
Elk kwartaal wordt een wisselende selectie van de gegevens in de Jeugddatabase
toegelicht in de Kwartaalrapportage. Hierin komen in de vorm van artikelen de jongste
ontwikkelingen aan bod en worden die ontwikkelingen in een bredere context geplaatst.
Verder bevat de Jeugdmonitor verwijzingen naar organisaties die onderzoeksresultaten
op het terrein van de jeugd publiceren.
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Indicatoren Landelijke Jeugdmonitor

De Landelijke Jeugdmonitor bevat gegevens over allerlei aspecten rondom de Nederlandse
jeugd over de periode 2000 tot en met 2006. Voor zover mogelijk, wordt bij de onderwerpen
onderscheid gemaakt naar geslacht, leeftijd, herkomst en regio. Vooralsnog is het meest
gedetailleerde regionale niveau in de Landelijke Jeugdmonitor de gemeente. Het streven is
om voor ieder onderwerp zowel het absolute aantal als het percentage te geven. De Landelijke Jeugdmonitor zal jaarlijks worden aangevuld met de meest recente gegevens en er
zullen regelmatig nieuwe onderwerpen worden opgenomen.
Op dit moment zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Aantal jeugdigen
Alcohol
Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV) en (voorlopige) voogdij
Bedrijfsongevallen
Criminaliteit (dader en slachtoffer)
Cursussen en bedrijfsopleidingen
Diploma's
Drugs
Ervaren gezondheid
Gebruik jeugdzorg
Jeugdreclassering
Jeugdwerkloosheid
Justitiële jeugdinrichtingen
Kindermishandeling
Kinderopvang
Lichaamsgewicht
Lichaamsbeweging
Onderwijsdeelname
Onveiligheidsgevoelens
Perinatale sterfte
Preventieve gezondheidszorg
Roken
Slachtofferschap
Startkwalificatie/onderwijsvolgend
Uitkeringen
Voortijdig schoolverlaten
Vrijwilligerswerk
Werksituatie
Ziekteverzuim
Zuigelingensterfte

5

Wie maken de Landelijke Jeugdmonitor?

De Landelijke Jeugdmonitor wordt samengesteld in opdracht van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin. De uitvoering van de Landelijke Jeugdmonitor is in handen van
het Centraal Bureau voor de Statistiek.
De gegevens zijn afkomstig van:
– Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
– Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
– Dienst Justitiële Jeugdinrichtingen (DJI)
– Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)
– Intomart GfK
– Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)
– Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
– Ministerie van Justitie
– Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
– Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
– Programmaministerie voor Jeugd en Gezin
– Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)
– STIVORO
– TNO
– Trimbos-instituut
– Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
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Bijna 5 miljoen jongeren in Nederland

Nederland telde op 1 januari 2006 bijna 5 miljoen jongeren in de leeftijd van 0 tot en met
24 jaar. Van de ruim 16 miljoen inwoners in Nederland, is dus bijna een derde jonger dan
25 jaar. In vergelijking met 2000 is deze groep met 111 duizend jongeren toegenomen.
Dat is een groei van ruim 2 procent. In 2006 waren er ruim 100 duizend meer jongens
dan meisjes. Dat er meer jongens dan meisjes worden geboren is niet iets van de laatste
tijd. Al in de achttiende eeuw werd een verschil in aantallen jongens en meisjes
geconstateerd.
Bijna een kwart van de jongeren is allochtoon. Deze groep van ruim 1,1 miljoen allochtonen jonger dan 25 jaar, is erg divers. Zeven van de tien zijn van niet-westerse afkomst.
Dat zijn bijvoorbeeld Marokkaanse, Turkse of Surinaamse jongeren.

Een op de vijf jongeren woonde in 2006 in de provincie Zuid-Holland. Daarmee woonden
in 2006 in Zuid-Holland ongeveer evenveel jongeren als in de provincies Limburg, Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland samen.
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Gebruikte begrippen

Allochtoon
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren en personen die
in Nederland zijn geboren. De herkomstgroepering wordt bepaald aan de hand van het
geboorteland van de persoon zelf of dat van de moeder, tenzij de moeder in Nederland
is geboren. In dat geval geldt het geboorteland van de vader.

Herkomstgroepering
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon een feitelijke verwantschap heeft,
gegeven het geboorteland van de ouders of van zichzelf. Dit kenmerk maakt in de eerste
plaats onderscheid tussen autochtoon en allochtoon. In de tweede plaats is er een
onderscheid tussen westers en niet-westers allochtonen. Dit onderscheid is ingegeven
door de grote verschillen in sociaal-economische en culturele situatie. Binnen de groep
niet-westers allochtonen worden zoveel mogelijk ook de vier grote doelgroepen van het
minderhedenbeleid van de overheid onderscheiden, te weten de herkomstlanden Turkije,
Marokko, Suriname en Nederlandse Antillen/Aruba.

Niet-westers allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (excl. Indonesië en Japan) of Turkije. Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan
tot de westers allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig
Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.

Overig niet-westers
De overig niet-westerse allochtonen hebben hun herkomst in, onder meer, Latijns Amerika, Afrika en Azië (excl. Indonesië/voormalig Nederlands Indië, Japan).

Westers allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa
(excl. Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan. Op grond van hun
sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en
Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun
gezin.
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