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Inleiding
De Staat van de Jeugd editie 2018

De Staat van de Jeugd is het onderzoek dat laat zien hoe het gaat met de jeugd in Rotterdam. 
Deze monitor verschijnt jaarlijks en laat zien 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, is alle beschikbare 
data te vinden in de 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 zeer 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 bijvoorbeeld 
gezondheid, veiligheid, onderwijs en werk heen. 

Staat van de Jeugd editie 2018 
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 op de meest relevante factoren. 
De data in deze editie zijn – waar mogelijk – vergeleken 
met cijfers uit de twee 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, 
(over)gewicht, geboorte-uitkomsten en alcohol- en 

drugsgebruik. 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 
indicatoren 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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Een goede 
basis is 
essentieel 
‘Mijn dochter Jaelyn is nu negen jaar. Ik vind het 
belangrijk dat zij later kan worden wat ze wil. 
Dat ze de juiste kennis bezit om het beroep te 
kiezen dat ze leuk vindt’, vertelt moeder Judith 
Edhardt. ‘Een goede basis is dus essentieel. 
Daarom neem ik met mijn dochter deel aan 
het project Samen Leren.’

‘We inspireren en stimuleren ouders om samen met hun 
kind aan de ontwikkeling te werken’, licht gezinsbegeleider 
Dieuwertje Cretier van Samen Leren toe. ‘Tijdens huis-
bezoeken versterken we op een eenvoudige manier 
vaardigheden van ouders die zij kunnen gebruiken om 
hun kind te begeleiden bij de schoolse ontwikkeling.’

Judith is blij met de aanpak: ‘De kracht zit ‘m in het 
behapbaar én aantrekkelijker maken van leerstof. 
We knippen die op in kleine onderdelen en maken er 
spelletjes of  opdrachten bij. Vervolgens voeren we die 
met elkaar uit.’ 

‘Gym is nog steeds mijn lievelingsvak’, laat Jaelyn weten. 
‘Maar door de spelletjes die we samen doen, vind ik 
rekenen en spelling nu ook leuk. Lezen gaat ook veel beter. 
‘De waanzinnige boomhut’ is mijn favoriete boek.’

Judith: ‘Ik ben meer betrokken bij de ontwikkeling van mijn 
kind. En mijn dochter heeft door de extra hulp en aandacht 
echt vooruitgang geboekt. Bovendien heeft ze meer 
plezier gekregen in school. Ook is ze veel zelfstandiger en 
mondiger geworden.’
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Kansrijk

98,1%

1,9%

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

2017

2017

2017
22,1% mbo-niveau 3.8

21,8% mbo-niveau 2.8

4,7% mbo-niveau 1.8

51,4% mbo-niveau 4.8

van de in Rotterdam wonende leerlingen op 
het mbo volgt:

van de in Rotterdam wonende leerlingen 
in het basisonderwijs zit op het speciaal 
basisonderwijs.8

Basisonderwijs

Mbo

Voortgezet onderwijs

Subdoel 1 - Meer jeugdigen leveren betere 
prestaties op school en behalen hun diploma

5,0%
2017

van de in Rotterdam wonende 
leerlingen in het voorgezet onderwijs 
zit op het praktijkonderwijs.8

89,4% 2017

van de in Rotterdam wonende leerlingen zit 
op het reguliere voorgezet onderwijs.8

0,4%

5,0%

2017

van de in Rotterdam 
wonende leerlingen 
in het voorgezet 
onderwijs zit op het 
(V)SO cluster 1 of 2.8

van de in Rotterdam 
wonende leerlingen 
in het voorgezet 
onderwijs zit op het 
(V)SO cluster 3 of 4.8

2017
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10,6%
59% 59%10,8%

van de 12- tot 18-jarigen staat ingeschreven 
bij een opleiding, maar blijft zonder 
toestemming weg van school.20

van de 0- tot 4-jarigen maakt gebruik van 
het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.24

is de gemiddelde score van de centrale 
eindtoets gemaakt door leerlingen in groep 
8 van het regulier basisonderwijs.8

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

2015

2016

3,1%

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

3,0%

2015-2016

2016 2017 2018

2016-2017

Schoolprestaties Schoolprestaties

82%

80%

78%

2015

2016

2016

2017

2017

5

5

3

3

3

4

3

2
,
,

2015-2016

2016-2017

Subdoel 1 - 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
(peildatum 1 oktober).

13
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55645.817
politiemeldingen bij Veilig Thuis met een 
vervolg bij JBRR.11

Zorgformulier

Migratieachtergrond

Psychische 
stoornissen

Gezinssituatie

Kansrijk Subdoel 1 - Meer jeugdigen leveren betere 
prestaties op school en behalen hun diploma

2017

van de inwoners heeft een niet-westerse 
migratie herkomst.1

van de 0- t/m 11-jarigen maakte ooit een 
psychische ziekte van ouders mee.27

van de huishoudens 
in Rotterdam is een 
eenouderhuishouden.1

10,5%
10,6%

2016

2017

gezinnen 
met 1 kind zijn 
woonachtig 
in Rotterdam
in 2017.1

2017

2018

van de inwoners heeft geen migratie 
herkomst.1

201749,7%

11,0%

van de inwoners heeft een westerse 
migratie herkomst.1

201712,4%

37,9%
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Een veilige 
omgeving voor 
ieder kind 
Urnaa van Rijn is onderwijsassistent in 
opleiding. Tijdens het tweede jaar van haar 
studie aan het ROC Albeda organiseerde ze 
samen met medestudenten de landelijke mbo 
Kinderrechtenconferentie. Een evenement dat 
sinds 2012 georganiseerd wordt, mét succes. 
Inmiddels nemen er jaarlijks 900 mbo-studenten 
van opleidingen zorg & welzijn uit het hele land 
aan deel. De conferentie vindt plaats op de 
Erasmus Universiteit. Hoogleraren en andere 
deskundigen geven een dag lang colleges en 
workshops over kinderrechten.

Urnaa: ‘Het is belangrijk dat zo veel mogelijk jongeren van 
zorg- en welzijnsopleidingen weten wat kinderrechten zijn. 
Het zijn de onderwijsassistenten, kinderopvang- en zorg-
medewerkers van de toekomst. Zij zijn degenen die 
schending van kinderrechten tijdig kunnen signaleren, 
of  het nu gaat om het recht op onderwijs en gezondheids-
zorg, of  om een veilige plek om op te groeien en te 
spelen.’

‘Er zit een bak aan kennis in de academische wereld. 
Maar die informatie, feiten en cijfers blijven daar hangen. 
Terwijl mbo’ers degenen zijn die midden in de samenleving 
staan en die kennis in de praktijk kunnen gebruiken’, 
vertelt Tjaako Minnema, beleidsadviseur bij Albeda 
College Sociaal & Pedagogisch Werk. ‘Tijdens de mbo 
Kinderrechtenconferentie proberen we een brug te slaan 
tussen de wetenschap en beroepskrachten.’ 

‘Met deze conferentie maken we echt het verschil’, 
stelt Urnaa. ‘Deelnemers zijn zich na afloop veel bewuster 
van de gevolgen van schending van kinderrechten. 
Zelf  ben ik ook alerter. Ik loop momenteel stage op een 
basisschool. Wanneer ik iets zie dat ik niet vertrouw, 
zoals een leerling die er onverzorgd uitziet en weinig eten 
bij zich heeft, trek ik aan de bel. Ieder kind heeft recht op 
een veilige omgeving.’

Subdoel 1 - Meer jeugdigen leveren betere 
prestaties op school en behalen hun diploma
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Sociale netwerken Sporten in clubverband

Kansrijk Subdoel 2 - Meer jeugdigen doen aan sport, 
cultuur en vrijwilligerswerk

15%

23%

37%

2017

2017

2017

56,5%

57,6%

2016

2017

van de inwoners is lid van een hobbyclub of 
vereniging.26

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

van de 
inwoners 
verricht 
mantelzorg.26

van de 
inwoners 
is actief als 
vrijwilliger.26
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Dansen 
verbindt! 

Sinds twee jaar geeft Chris Steijlen breakdance 
lessen aan Rotterdamse jongeren. Zijn lessen 
zijn toegankelijk voor ieder kind tussen de vier en 
achttien jaar.

‘Bewegen is belangrijk’, vertelt Chris enthousiast. 
‘Natuurlijk omdat dit gezond is, maar ook omdat je tijdens 
sporten aan sociale vaardigheden werkt. Met breakdance 
doen we daar nog een schepje bovenop. Dansen is 
expressie en om de juiste expressie te kunnen uiten 
moet je in balans zijn met jezelf  en zelfvertrouwen en 
discipline hebben. Dansen draagt bij aan het vormen 
van je persoonlijkheid.’ 

Miliana Evora, 9 jaar, en Nathan Rosaria, 11 jaar, volgen 
de lessen van Chris met veel plezier. Na de warming-up 
starten ze met het oefenen van shuffles en de six step. 
Meedoen aan battles is voor hen een hoogtepunt. 
Miliana: ‘Tijdens battles dans je tegen andere kinderen. 
Je daagt ze als het ware uit en laat zien wat je kunt.’ 
Nathan vult aan: ‘Het mooiste aan breakdance vind ik 
dat je vrij bent om de bewegingen te maken die je zelf  
leuk vindt.’

Chris: ‘Ik vind het fantastisch om te zien hoe jongeren, 
net als ik twintig jaar geleden, verliefd worden op de 
breakdance cultuur. Hier in Rotterdam-Zuid is breakdance 
echt een rage geworden. Kids doen het op school 
en houden battles tijdens de pauzes. Respect staat 
centraal en dat is mooi om te zien. Tijdens het dansen 
is er geen onderscheid meer tussen kinderen en word 
je niet beoordeeld op taal of  je uiterlijk. Dansen is de 
communicatie die verbindt! Ik ben dan ook blij dat de 
lessen via steun van het Jeugdcultuurfonds toegankelijk 
zijn voor alle kinderen tussen de vier en achttien jaar.’ 

Subdoel 2 - Meer jeugdigen doen aan sport, 
cultuur en vrijwilligerswerk
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Kansrijk Subdoel 3 - Meer jeugdigen hebben werk

Jongeren met een 
inkomen uit arbeid

Onzichtbare jongeren

Werk en opleiding Werkloosheid

57.697

61.019

2015

2016

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

heeft een WW-uitkering onder 27 jaar
(peildatum 1 januari).21

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

8,2%
2015

8,3%
2016

58%

22%

2016

2016

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

35%
2016

In 2018 zijn er
59.419 
niet werkende 
werkzoekenden. 
Hiervan zijn 
5.527 jongeren 
onder de 27 jaar 
(peildatum 1 januari).21

1,5%

3,7%

1,2%

3,4%

2017

2017

2018

2018
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Subdoel 3 - Meer jeugdigen hebben werk



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 
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‘Elke moeder 
wil het beste 
voor haar 
kindje’
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We brengen 
moeders 
positiviteit!
‘De zwangerschap hoort een feestje te zijn. Het is 
een van de meest bijzondere periodes in het leven 
van toekomstige moeders’, vertelt Marit van Dam, 
werkbegeleidster bij Moeders van Rotterdam. 
‘In dit prille stadium van moederschap wordt 
een eerste band tussen moeder en kind gelegd. 
In verband met de ontwikkeling én gezondheid 
van de baby is het in dit stadium belangrijk dat 
moeders zorgeloos en ontspannen zijn.’

‘We zetten ons in voor kwetsbare zwangere vrouwen 
in de stad’, vervolgt Marit. ‘Met als doel de kans op 
een gezonde zwangerschap en een goede start voor 
het kind te vergroten. En met ‘kwetsbaar’ bedoelen we 
vrouwen die veel stress ervaren, te maken hebben met 
sociale problematiek en daar zelf  geen oplossing voor 
kunnen vinden. We ondersteunen hen met praktische 
en pedagogische hulp. Denk aan begeleiding bij de 
administratie, het regelen van basisspullen voor de 
babykamer en het geven van opvoedkundige informatie.’ 

Meheret Aweke is een van deze moeders. ‘Ik ben als 
vluchteling uit Eritrea gekomen. Ik beheers de Nederlandse 
taal nog niet goed en ken weinig mensen. Dat zorgt voor 
stress. Bijvoorbeeld wanneer ik documenten van de 
gemeente krijg die ik niet kan lezen. Zo moet ik een 
verblijfsvergunning voor mijn zoontje Nahom regelen, 
hij is nu vier maanden oud. Marit helpt mij met zulke 
praktische zaken en gaat mee naar afspraken. Maar ze 
is er ook voor mijn drieënhalf-jarige zoontje Nathan. Ze 
doet onder andere taalspelletjes met hem. Erg fijn! We 
kijken elke week uit naar het bezoek. De structuur en 
gezelligheid die Marit ons geeft, zorgt voor ontspanning.’

‘We zien veel verschillende moeders, ieder met eigen 
problemen. Maar elke moeder wil het beste voor haar 
kindje. Dat maakt de bereidwilligheid om zaken anders aan 
te pakken groot. Ik vind het mooi om te zien hoe moeder 
en kind zich ontwikkelen en samen groeien in de periode 
dat ik hen ondersteun. We brengen moeders positiviteit!’, 
besluit Marit.
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Subdoel 1 - Meer jeugdigen gedragen 
zich gezonderGezond

Middelengebruik

Tienermoeders

Seksueel gedrag

Gamen

Gezond

van de jongeren 
heeft ooit alcohol 
gedronken (VO3).

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

31,9%

5,5%

6,0%
32,2%

4,9%

4,9%

2016

2016

2016

2017

2017

20175

21,0%

18,7%

0,4%

19,5%

27,7%

0,4%

2016

2016

2016

2017

2017

2017

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

van de jongeren heeft de laatste keer 
onveilige seks gehad (VO3).5

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

van de jongeren heeft geslachts-
gemeenschap gehad (VO3).5

71,8%

61,4%
2016

2017

van de jongeren heeft 
altijd veilig gevreeën 
als percentage van 
de seksueel actieven 
(VO3).5

52,9%

20,1%

54,0%

22%

2016

2016

2017

2017

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

van de jongeren heeft een risico op 
problematisch gamen (VO3).5

18



Subdoel 1 - Meer jeugdigen gedragen 
zich gezonder

Soms hebben kinderen psychische klachten, 
maar is een doorverwijzing naar Jeugd-GGZ 
een te grote stap. Daarom is er een proef waarbij 
enkele huisartsen, praktijkondersteuners en 
wijkteams meer eerstelijns psychologische hulp 
bieden aan kinderen en gerichter doorverwijzen 
naar Basis en Specialistische Jeugd-GGZ.

Huisarts Atabey Senyurek heeft een praktijk in de 
Afrikaanderwijk, waar praktijkondersteuner Fatma Sezgin 
sinds kort ook kinderen mag helpen. Atabey vindt het 
bieden van eerstelijns psychologische zorg aan kinderen 
van toegevoegde waarde: ‘Als huisarts ken ik de gezinnen 
goed. De drempel om naar mij toe te komen, is veel 
lager dan de stap naar de Jeugd-GGZ. Op deze manier 
kunnen wij zowel toename van psychische klachten als de 
terugkeer van klachten bij kinderen voorkomen en indien 
nodig, de wachttijd voor de Jeugd-GGZ overbruggen.’ 

Praktijkondersteuner GGZ Jeugd Fatma Sezgin is 
nageschoold in eerstelijns psychische zorg voor kinderen: 
‘Ik spreek kinderen en jongeren en overleg met Atabey 
over de ernst van hun problemen. Indien er sprake is van 
lichte problematiek help ik de kinderen zelf, vaak met hun 
ouders erbij. Zo was er bijvoorbeeld een dwarse driejarige. 
Ik zag dat zijn moeder geen regels opstelde en haar 
zoontje in zijn negatieve gedrag bekrachtigde. Ik hielp 
haar door pedagogische tips te geven. Daar hadden 
zowel moeder als kind baat bij. Verdere psychische 
zorg was niet meer nodig.’

‘Wij signaleren soms ook lichamelijke klachten bij kinderen, 
die uiting zijn van psychische klachten,’ vult Atabey aan. 
‘Zo kunnen kinderen functionele buikpijn als gevolg van 
pesten, of  benauwdheid door faalangst ervaren. Zelf  
heb ik maar 10 minuten per patiënt, maar gelukkig kan ik 
kinderen naar Fatma doorverwijzen. Zij kan de tijd nemen 
en uitleggen hoe gedachten en emoties van invloed zijn 
op het menselijk lichaam. Vaak voelen kinderen zich na 
een paar gesprekken al veel beter.’ 

Psychische 
jeugdhulp in 
eigen wijk
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Subdoel 2 - Meer jeugdigen hebben 
een betere algemene gezondheidGezond

Beweging

Fit en gezond

Gewicht

37,5%
36,7%

2016

2017
van de jongeren sport minstens 7 uur 
per week (VO3).5

79,5%
77,8%

2016

2017

156,4%
155,8%
van de levend geborenen heeft een 
laaggeboortegewicht per 1000 geborenen.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

2010 - 2015

2011 - 2016

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 duizend geboorten.14

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

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

2010-2015

2010-2015

2016 20162017 2017

2011-2016

2011-2016

8,2%

67,2%

7,6%

63,9%

75,8% 10,4%75,6% 10,3%
72,6% 12,6%74,3% 12,8%
66,1% 27,6%65,6% 27,3%
68,2% 24,1%66,2% 25,9%

5- en 6-jarigen 

10- en 11-jarigen 

12- en 13-jarigen 

2-jarigen

Gezond gewicht Overgewicht of obesitas
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Subdoel 2 - Meer jeugdigen hebben 
een betere algemene gezondheid

Vroegsignalering 
middelengebruik 
bij jongeren

Joop van Reede is gezondheidscoach en 
gespecialiseerd in middelengebruik onder 
jongeren. Hij geeft voorlichting in de klas en 
traint docenten over dit onderwerp. Ook helpt 
hij jongeren die door middelengebruik in de 
problemen dreigen te komen.

Joop is als gezondheidscoach actief  op verschillende 
mbo-locaties. ‘Jongeren met problemen spreek ik op 
school, een vertrouwde plek. Ik word bijvoorbeeld 
ingeschakeld als een jongere slapend of  stoned in de 
klas zit. In vijf  à zes gesprekken probeer ik hem of  haar 
het probleem te laten inzien en het blowen, drinken of  
gamen te minderen. Is het ernstig en neigt het probleem 
naar verslaving, dan help ik met een verwijsbrief  voor 
de huisarts of  ga ik mee naar de intake voor een 
afkickprogramma. 

Maar jongeren komen ook uit zichzelf  naar mij toe, 
bijvoorbeeld na afloop van een voorlichting. Zo vertelde 
een jongen laatst dat hij minder wilde blowen, maar hij 
wist niet hoe hij dat moest aanpakken. Hij vroeg of  ik hem 
daarbij kon helpen. Hij blowde al snel een aantal keer per 
dag. Hierdoor had hij nergens geen zin meer in en ook zijn 
schoolprestaties gingen achteruit. Uiteindelijk is hij met 
mijn hulp helemaal gestopt met blowen. 

Tijdens docententrainingen vertel ik welke soorten drugs 
er onder jongeren populair zijn, welk gedrag kan wijzen 
op middelengebruik en welke signalen belangrijk zijn, 
zoals rode ogen en slaperigheid. Ook leer ik docenten 
hoe ze gesprekken met de jongere kunnen voeren over 
een vermoedelijke middelenverslaving of  overmatig 
gamen. Zo geef  ik hen handvatten om middelengebruik 
vroeg te signaleren.’
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10,0%

8,8%

8,9%

Subdoel 3 - Meer jeugdigen hebben een 
betere sociaal-emotionele gezondheidGezond

Aandachtstekort en 
hyperactiviteit

Emotionele problemen

Angstig
Gedragsproblemen

Bereik

17,6%

7,9%

17,7%

9,5%

2016

2016

2017

2017

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

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

99,6%

18,3%

13,3%

11,6%

99,6%

18,2%

11,4%

13,4%

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

van de 4-jarigen heeft tussen 0 en 4 jaar 
voldoende contactmomenten gehad met de 
jeugdgezondheidszorg.5

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

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

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

9,8%

9,3%

8,9%

2016

2016

2016

2017

2017

2017

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

van de jongeren in VO3 heeft een 
verhoogd risico op emotionele problemen 
(subschaal SDQ).5

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

22



Subdoel 3 - Meer jeugdigen hebben een 
betere sociaal-emotionele gezondheid

Jeugdhulp Stimulerende 
thuissituatie

88,7%

97%

95%

89,1%

94%

93%

2016 2017

Fysieke gezondheid

64,4%

93,5%

81,6%

59%

93,0%

78,0%

2014

2014

2014

2014

2014

2018

2018

2018

2018

2018

van de kinderen speelt minstens 5 dagen 
per week buiten, 2 t/m 11 jaar.27

van de kinderen ervaart zijn/haar 
gezondheid als (heel) goed, 0 t/m 11 jaar.27

van de kinderen voldoet aan de Nederlandse 
Norm Gezond Bewegen (NNGB), 4 t/m 11 
jaar.27

van de ouders van 4- t/m 11-jarigen 
geeft zijn kind regelmatig tot vaak een 
compliment als hij/zij iets goed doet.27

van de ouders van 4- t/m 11-jarigen laat 
zijn kind regelmatig tot vaak weten trots op 
hem/haar te zijn.27

1,4% 1,5%
2016 2017

van de kinderen heeft jeugdhulp met verblijf 
gekregen, 0 t/m 17 jaar.4

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

5.463
4.169 2016

2017

Positieve 
gezinsomgeving

Aantal begonnen 
trajecten in de 
wijkteams

Aantal beëindigde 
trajecten in de 
wijkteams

Totaal aantal trajecten 
dat geheel of 
gedeeltelijk gelopen 
heeft in 2016 is 6.730 
en in 2017 9.642

2016 2017
2.419 4.618
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Gezond Subdoel 3 - Meer jeugdigen hebben een 
betere sociaal-emotionele gezondheid

van de jongeren in VO1 heeft een 
gunstige score op een vragenlijst voor 
prosociaal gedrag (subschaal SDQ).5

van de kinderen heeft een beperking en 
ontvangt zorg met verblijf, 0 t/m 17 jaar.13

van de kinderen krijgt specialistische Jeugd 
en Opvoedhulp, 0 t/m 17 jaar.13

van de kinderen krijgt Jeugd en 
Opvoedhulp met verblijf, 0 t/m 17 jaar.13

kinderen hebben een PGB, 0 t/m 17 jaar.4

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

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

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

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

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

van de kinderen in groep 2 heeft een 
gunstige score op een vragenlijst voor 
prosociaal gedrag (subschaal SDQ).5

90,1%

27,2%

7,8%

95,1%

10,5%

93,7%

27,1%

7,0%

95,5%

10,3%

2016

2016

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

Psychosociale 
problemen

Prosociaal gedrag

Zorggebruik

10,9%

11,8%

12,4%

2015

2016

2017

0,15%

665

13.600

0,11%

955

18.020

2,3%

0,5%

0,13%

760

14.195

2,3%

0,7%
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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

‘Online en 
offline lopen 
steeds meer 
in elkaar 
over’

Veilig
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Jongerenwerkers 
als online 
vrienden
Jeroen van den Broek weet wat er online speelt 
onder de Rotterdamse jeugd. Als criminoloog 
onderzoekt hij hoe jongeren zich profileren 
op social media. Hij signaleert situaties die uit 
de hand dreigen te lopen én pakt kansen om 
jongeren positief te beïnvloeden. Sinds vorig 
jaar traint hij Online Jongerenwerkers van 
Stichting JOZ in social media-gebruik.

‘Voor mijn onderzoek naar straatcultuur volg ik al vijf  jaar 
jongeren op social media. Veel tieners associëren zich 
graag met straatcultuur en gebruiken straattaal in hun 
posts. Slechts een klein deel van hen leidt daadwerkelijk 
een crimineel leven. De online wereld is een grote arena 
vol performance, waarvan je zeker niet alles voor echt moet 
aannemen, maar die we zeker wel serieus moeten nemen! 

Wanneer ik online zaken signaleer waar ik offline melding 
van moet maken, bespreek ik die met jongerenwerkers. 
Ik stimuleer hen ook om online te connecten met jongeren 
uit de wijk. Want de online wereld wordt steeds groter 
en belangrijker. Op deze manier blijven we op de hoogte 
van gebeurtenissen in de wijk en leren we jongeren beter 
kennen. Ik raad jongerenwerkers aan om online hetzelfde 
te doen als offline. Maak je kenbaar als jongerenwerker, 
gebruik ‘joz’ in je gebruikersnaam en draag werkkleding 
op je profielfoto.

Jongeren zijn enthousiast over deze ontwikkeling. 
Ze vinden het heel vanzelfsprekend om online te 
connecten met een jongerenwerker die ze kennen uit 
de wijk. Ze vinden het leuk wanneer we positieve posts 
delen, zoals een foto van jongens die meedoen aan 
een project waarbij ze de wijk schoon en veilig houden. 
In een tijd waarin tieners zich op social media steeds 
meer afzonderen, vormt het Online Jongerenwerk een 
steeds belangrijkere schakel om zicht te houden op hun 
belevingswereld.’
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Aandachtskinderen

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

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

9,6%
2015

11,6%
2016

12,8%
2017

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

Armoede

20,8%
2014

22,0%
2014

20,7%
2015

20,9%
2016

van de inwoners boven de 18 jaar heeft 
schuldhulpverlening.26

van de 0- t/m 11-jarigen heeft één of beide 
ouders problemen met drank of verslaving 
(gehad).27

20,3%
2015

1%2%
2016

2014 1%

2%

2017

2018

Verslaving

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

38,3%

33,8%

36,2% 2015

2016

2017

van de ouders geeft aan thuis enige of 
grote moeite te hebben om rond te komen 
met geld, 0 t/m 11 jaar.27

26% 16%2014 2018
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Subdoel 1 - Meer jeugdigen groeien op 
in een veilig huis

gezinnen met meer dan drie kinderen zijn 
woonachtig in Rotterdam.1

Grote gezinnen

4.059 2016

4.161 2017

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

Ingrijpende 
gebeurtenissen

van de ouders van de 4- t/m 11-jarigen voelt 
zich betrokken bij school.27

van de 
0- t/m 11-jarigen 
heeft in het gezin 
regelmatig te maken 
met conflicten of 
ruzies.27

92% 97%

23%

2018

2018

2014

School- en 
ouderbetrokkenheid

Relatieproblemen

13,8%
2016

14,4% 2017

837 2015

705 2016

Jeugdbescherming

979 2017

jeugdigen
hebben een
crisisinterventie.11
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Veilig Subdoel 1 - Meer jeugdigen groeien op 
in een veilig huis

jeugdigen hebben een machtiging 
uithuisplaatsing voor gesloten jeugdzorg.11

136 2016

jeugdigen hebben de jeugdbeschermings-
maatregel ‘voogdij’.11

144 2017

330
2015

320
2016

1.560 2015

1.430 2016

313
2017

jeugdigen hebben pleegzorg.6

951 2016 1.076 2017 voor zoveel jeugdigen heeft de Raad 
voor de Kinderbescherming een 
beschermingsonderzoek uitgevoerd. 
Het gaat om onderzoeken rondom 
opvoedingsproblemen.15

1.141 2017

1.145 2016

634 2016

673 2017

1.365 2017

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

jeugdigen 
hebben 
een machtiging 
uithuisplaatsing 
voor pleegzorg, 
residentieel of 
gesloten jeugdzorg.11

jeugdigen hebben de 
jeugdbeschermings- 
maatregel ondertoezicht 
stelling (OTS), 
afgegeven door
de kinderrechter.11
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Bouwen 
aan de 
toekomst
Bouwkeet is een openbare werkplaats, 
dé makerspace van Bospolder-Tussendijken, 
middenin Delfshaven. Een plek voor alle 
wijkbewoners, maar vooral voor kinderen tussen 
de 10 en 15 jaar. Een plek waar alles voorhanden 
is om te leren maken wat je maar wilt: van 
hypermoderne 3D-printers tot ambachtelijke 
apparaten om hout of metaal mee te bewerken.

In Bouwkeet geloven we in elkaar helpen. Als je iets wilt 
maken of  deel wilt nemen aan een workshop kost dat 
geen geld. Je ‘betaalt’ door iets terug te doen voor andere 
deelnemers of  de wijk’, legt directeur Daniel White uit. 
‘De achterliggende gedachte? Dat we de wereld van 
kinderen in de wijk verbreden, soft skills ontwikkelen en 
empoweren. We zetten creativiteit en techniek in om dat te 
bereiken en ontwikkelkansen te vergroten.’

Sylvania Antersijn is een van de wijkbewoners. Sinds de 
opening in 2016 is ze regelmatig in de werkplaats te 
vinden. We spreken haar tijdens de workshop ‘sieraden 
maken’. Enthousiast laat ze haar creaties zien. ‘Kijk, deze 
ketting heb ik voor mijn moeder gemaakt. Sieraden maken 
is ontzettend leuk. Je moet wel geduldig zijn, want het is 
soms best een gepriegel. Maar dat leer je hier vanzelf.’

De 10-jarige heeft al meerdere programma’s gevolgd. 
‘Ik ben gewoon een beetje verliefd op Bouwkeet. 
Ik kom hier heel graag. Eerder ging ik aan de slag in de 
textielwerkplaats en de metaalwerkplaats. Daar hebben 
we bijvoorbeeld zelf  een fi ets gemaakt uit onderdelen 
van verschillende sloopfi etsen. Heel gaaf. En je leert er 
ook nieuwe woorden van. Frame, voorvork, polijsten en 
steeksleutels bijvoorbeeld. Eigenlijk kan ik alles wat we 
hier doen ook op school gebruiken. Want in de werkplaats 
moet je soms ook even focussen en doorzetten. Later wil 
ik musicalster worden. Hier heb ik alvast geleerd hoe ik 
mijn eigen kostuum kan maken!’

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

Onveilige thuissituatie

jeugdigen hebben een drangmaatregel.11

798 2016

762 2017

meldingen zijn besproken bij het 
Jeugdbeschermingsplein.6

673 2016 646 2017

nieuwe meldingen bij het 
Jeugdbeschermingsplein hebben een 
drangmaatregel gekregen.6

2017

432
2016

416
2017

meldingen bij het Jeugdbeschermingsplein 
hebben een maatregel onderzoek veilig 
thuis gekregen.6

8 2016 < 5 2017

1732016197

Subdoel 1 - Meer jeugdigen groeien op 
in een veilig huis

Schoolmaatschappelijk
werk (SMW)

12- t/m 17-jarigen maken gebruik van SMW. 
Dit betreft de in Rotterdam schoolgaande 
jeugd die contact heeft gehad met SMW.16

2- t/m 11-jarigen maken gebruik van SMW. 
Dit betreft de in Rotterdam schoolgaande 
jeugd die contact heeft gehad met SMW.17

20154.748
5.377 2017

20154.171
4.374 2017

meldingen bij het
Jeugdbeschermingsplein 
hebben een maatregel 
dwang of een onderzoek
Raad van de 
Kinderbescherming 
gekregen.6
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Subdoel 1 - Meer jeugdigen groeien op 
in een veilig huis



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

Pesten

van de bewoners vindt dat kinderen bij 
het buitenspelen in de buurt geen last 
hebben van zwervers, dronken mensen of 
drugsgebruikers.12

van de bewoners vindt dat kinderen bij 
het buitenspelen in de buurt weinig last
hebben van het verkeer.12

van de bewoners vindt dat door de 
aanwezigheid van onbekenden of mensen 
die zich vreemd gedragen kinderen beter 
niet alleen buiten kunnen spelen in de 
buurt.12

201545%

46%
2017

201560% 59%
2017

Veiligheid

5,9%
2016

5,7%
2017

201549% 49%
2017

van de bewoners vindt dat door de 
aanwezigheid van onbekenden of mensen 
die zich vreemd gedragen kinderen beter 
niet op bepaalde plekken in de buurt 
kunnen spelen.12

201550%

50%
2017

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

Dakloos

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

816
2016

2016

531
2015

2015

985
2017

2017

1.414
1.422 jongeren 

hebben zich 
gemeld bij het 
jongerenloket 
voor opvang, 
18 t/m 22 jaar.101.525

34



5%

15%

5%

14%

2015

2015

2017

2017

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

Veiligheid Veiligheid

van de bewoners vindt dat oudere kinderen 
veilig in de buurt op straat kunnen fietsen.12

201564%

65%
2017

van de 
bewoners heeft 
veel last van 
ruziemakende 
jongeren.22

201512% 12%
2017

van de bewoners vindt dat kinderen op 
voldoende plekken in de buurt veilig 
kunnen oversteken.12

201551% 53%
2017

van de bewoners heeft veel last van alcohol 
en/of drugs gebruikende jongeren.22

20154% 4%
2017

van de bewoners heeft veel last van 
jongeren die bewoners pesten.22

20154% 4%
2017

van de bewoners heeft veel last van 
groepen jongeren.22

201512% 12%
2017

van de bewoners heeft veel last van 
jeugdcriminaliteit.22

van de bewoners heeft veel last van 
samenscholing van jongeren.22

delicten zijn gepleegd in Rotterdam.3

201620.976
17.752 2017

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

1,7%
2016

1,5%
2017

delicten zijn gepleegd in Rotterdam door 
Rotterdammers.3

201612.650
10.585 2017
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Veilig

Woningkwaliteit

binding met de buurt, objectief 
(score, gemiddelde score is 100 en 
gebaseerd op Rotterdam totaal in 2014).26

Sociale cohesie

€ 146.944 2016

€ 149.074 2016

gemiddelde WOZ waarde in euro’s.4

€ 154.687 2017

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

201524%

19,6%
2016

14,2%
2017

gemiddelde woonoppervlakte van woningen 
in Rotterdam.26

932015 932016 912017

binding met de buurt, subjectief 
(score, gemiddelde score is 100 en 
gebaseerd op Rotterdam totaal in 2014).26

van de bewoners heeft wekelijks contact 
met de buren.26

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

95

51

130

2017

2017

100

100%

100

2017

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



Veilig Subdoel 3 - Minder jeugdigen maken 
zich schuldig aan criminaliteit

Delinquentie Delinquentie

6.772 2015

5.799 2016

delicten zijn gepleegd in Rotterdam door 
jeugdigen.3

5.200 2017

delicten zijn 
gepleegd in 
Rotterdam door 
Rotterdamse 
jeugdigen.

4.616 2015

3.922 2016

3.418 2017

jeugdigen 
hebben een 
jeugdreclasserings-
maatregel.

793 2015

760 2016

689 2017

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

20152,0%

2,0%
2017

2,0%
2016

11

3
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Subdoel 3 - Minder jeugdigen maken  
zich schuldig aan criminaliteit

Jeugdige verdachten

4,0%
2016

3,0%
2017

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

4,1%
2016

2016

3,6%
2017

2017

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

1.502
1.097
jeugdigen zijn besproken op de ZSM van 
het veiligheidshuis.9

Overlast

6.028 2015

6.080 2016

5.191 2017

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

aantal problematische jeugdgroepen.2

15 201715 2016

jeugdigen in een aanpak bij het 
Veiligheidshuis.9

295
253 2016

2015

245 2017
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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 intellegence, Gemeente Rotterdam

8 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

9 Directie Veilig, Gemeente Rotterdam

10 Evita

11 Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR)

12 Kind Vriendelijke Wijken

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

14 Perined

15 Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

16 Schoolmaatschappelijkwerk (SMW), Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)

17 Schoolmaatschappelijkwerk (SMW), Primair Onderwijs (PO)

18 Schoolmaatschappelijkwerk (SMW), Voortgezet Onderwijs (VO)

19 SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (SISA)

20 Staat van het Onderwijs

21 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

22 Veiligheidsindex (VI)

23  Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

24 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

25 Vrijetijdsonderzoek (VTO)

26 Wijkprofiel

27 Gezondheidsmonitor Kinderen 2018, GGD 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.

BO   Basisonderwijs

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.

NNGB  Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Om aan deze norm te voldoen, moeten jongeren dagelijks   
  minimaal een uur matig intensief  bewegen.

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.

SISA   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

SMW   Schoolmaatschappelijk Werk

Veiligheidshuis De Veiligheidshuizen richten zich op personen die voor criminaliteit en overlast zorgen. Het zijn personen
  waarbij 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. Hiertoe 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-Rijnmond (VHRR) en Zuid-Holland Zuid (VHZHZ). 

Vmbo  Voortgezet middelbaar beroeps onderwijs

VO   Voortgezet onderwijs (VO1 eerste klas & VO3 derde klas)

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

Vwo   Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

ZIN  Zorg in natura – zorg via een gecontracteerde zorgaanbieder van de gemeente

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

Onzichtbare jongeren Jongeren die niet werken, geen onderwijs volgen, geen uitkering hebben en niet staan   
   ingeschreven als werkzoekenden bij het UWV.

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

Startkwalificatie  Diploma op minimaal havo- of  vwo-niveau of  een diploma op mbo-2 niveau of  hoger.

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.

Hoofdstuk 2 Gezond

Perinatale sterfte Wanneer een foetus vanaf  22 weken zwangerschap komt te overlijden of  als een baby in de  
   eerste 7 dagen na de geboorte overlijdt.

Vroeggeboorte  Geboorte bij een zwangerschapsduur korter dan 37 weken.

Te laag geboorte- Een geboortegewicht dat lager is dan het 10e percentiel passend bij de zwangerschapsduur.  
gewicht   Dat wil zeggen een geboortegewicht in de laagste 10% passend bij de zwangerschapsduur.

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. 

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

Hoofdstuk 3 Veilig

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

Beschermings-  De Raad van de Kinderbescherming kan onderzoeken laten uitvoeren. 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 e.d.

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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