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Rotterdam 
telt in 2016 

629.148 inwoners.

33,4%
daarvan is
jonger dan 27 jaar. 
Dat zijn in totaal 210.351 mensen. 
In 2016 zijn er 8003 kinderen
geboren in Rotterdam. 
Met de meeste van het totaal 
aantal jongeren gaat het goed. 

Zij groeien kansrijk, 
veilig en gezond op. 
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Inleiding

Rotterdam is een jeugdige stad, 210.351 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. Daarom 
zet Rotterdam met het ‘Beleidskader Jeugd 2015-2020 
Rotterdam Groeit’ in op het kansrijker, veiliger en gezonder 
opgroeien van kinderen en jongeren in de stad.

Groei, aandacht en investering
In de ontwikkeling van jeugdigen spelen risicofactoren 
en beschermende factoren een zeer duidelijke rol. 
Risicofactoren zijn onder meer crimineel gedrag, 
psychische problematiek, opvoedonzekerheid bij ouders 
en schooluitval. Beschermende factoren zijn bijvoorbeeld
sociale cohesie, goede schoolprestaties, participatie en 
sociaal-emotionele competenties. 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. Het laat zien welke groei bij de jeugd zichtbaar is en 
tegelijk waar de jeugd aandacht en investering vraagt.

Staat van de Jeugd editie 2017  
Om de groei van de Rotterdamse jeugd te laten zien, zijn 
feitelijke data verzameld vanuit verschillende bronnen. 
Niet alle indicatoren zijn direct beschikbaar in bestaande 
data. De Staat van de Jeugd zal in de periode vanaf de 
basismeting in 2016 tot 2020 op het optimale niveau 
gebracht worden. De data in deze editie zijn – waar 
mogelijk - vergeleken met cijfers uit de basismeting in 
2016, waardoor de eerste groei van de Rotterdamse jeugd 
zichtbaar is. Met de meeste Rotterdamse jeugdigen gaat 
het goed. Onderwijsresultaten verbeteren sinds een aantal 
jaar, net als geboorteuitkomsten. Minder kinderen hebben 
overgewicht en de meeste kinderen laten veelal prosociaal 
gedrag zien. Ook is goed waar te nemen dat Rotterdamse 

jeugdigen in Rotterdam zich minder vaak schuldig maken 
aan criminaliteit. Tegelijk laat deze Staat van de Jeugd 
ook zien waar minder of geen groei waarneembaar is. 
Bijvoorbeeld als het gaat om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen en het drugs- en alcoholgebruik 
van 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 in de stad een gedeelde verantwoordelijkheid
is: allereerst van ouders, maar ook van opa’s, oma’s,
docenten, sportcoaches, jongerenwerkers, muziekleraren, 
politieagenten, vrijwilligers en overige professionals. 
En natuurlijk ook van de gemeente. 

Uitgebreide digitale module
De totale Staat van de Jeugd bestaat uit ruim 350 
indicatoren en is beschikbaar in een digitale module. 
Deze module bevat meer en specifiekere data. De data 
kunnen indien mogelijk en voldoende valide worden 
gespecificeerd naar gebieds- en buurtniveau. Ook kunnen 
zelf tabellen worden samengesteld. Om recht te kunnen 
doen aan de cijfers en de stemmen van de stad, verschijnt 
in aanvulling daarop deze versie waarin een deel van de 
cijfers compact en toegankelijk staat weergegeven.

Meer informatie
Voor meer informatie en de digitale module met cijfers van 
de Staat van de Jeugd kunt u terecht op: 

www.rotterdam.nl/staatvandejeugd

De Staat van de Jeugd editie 2017
De Staat van de Jeugd is het onderzoek dat laat zien hoe het gaat met de jeugd in Rotterdam. Deze monitor 
verschijnt jaarlijks en maakt inzichtelijk waar de groei bij de jeugd zichtbaar is en waar de jeugd aandacht en 
investering vraagt. Naast de samenvatting die u nu in handen heeft, is alle beschikbare data te vinden in de digitale 
module via www.rotterdam.nl/staatvandejeugd.
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Leeswijzer
De Staat van de Jeugd bestaat uit drie hoofstukken: 
Kansrijk, Veilig en Gezond. Elk hoofdstuk staat voor 
een doel waar ook weer subdoelen aan gekoppeld zijn.

Hoofdstuk 1: Kansrijk
Doel: meer jeugdigen in Rotterdam groeien kansrijk op.

Subdoel 1:

Subdoel 2:
Subdoel 3: 

Hoofdstuk 2: Veilig
Doel: meer jeugdigen in Rotterdam groeien veilig op.

Subdoel 1:
Subdoel 2:

Subdoel 3: 

Hoofdstuk 3: Gezond
Doel: meer jeugdigen in Rotterdam groeien gezond op.

Subdoel 1:
Subdoel 2:

Subdoel 3: 

Bij de infographics staan voetnoten vermeld. Deze cijfers 
verwijzen naar de gebruikte bronnen op pagina 36.
Vanaf pagina 36 vindt u een lijst met uitleg van gebruikte 
afkortingen, woorden en begrippen.

meer jeugdigen doen aan sport, cultuur  
en vrijwilligerswerk.
meer jeugdigen hebben werk.
meer jeugdigen leveren betere prestaties 
op school en behalen hun diploma.

meer jeugdigen gedragen zich gezonder.
meer jeugdigen hebben een betere algemene 
gezondheid.
meer jeugdigen hebben een betere sociaal-
emotionele gezondheid.

meer jeugdigen groeien op in een veilig thuis.
meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk 
en schoolomgeving.
minder jeugdigen maken zich schuldig 
aan criminaliteit. 
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GEZONDHEIDGEZONDHEID DOEL 1:
MEER JEUGDIGEN DOEN AAN SPORT, CULTUUR EN VRIJWILLIGERSWERKKANSRIJK

Creativiteit

van de 13- t/m 26- jarigen heeft in zijn/haar vrije tijd een bepaalde 
kunstzinnige activiteit gedaan in georganiseerd 
verband (als percentage van het totaal aantal 

respondenten gewogen naar leeftijd) in 2015. 25

van de 13- t/m 26-jarigen is lid van een sportvereniging 
(als percentage van het totaal aantal respondenten gewogen naar leeftijd)

in 2015. 25

van de jeugdigen sport wekelijks bij een club, 
vereniging of sportschool in 2016 (VO3). 5

56,5%

Sporten in clubverband

26%

37%
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DOEL 1:
MEER JEUGDIGEN DOEN AAN SPORT, CULTUUR EN VRIJWILLIGERSWERK

Kansrijk

Onderwijs voor kinderen 
met leerplichtontheffing 

Ieder kind heeft recht op onderwijs! Dus ook 
kinderen met een leerplichtontheffing omdat ze 
een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of 
meervoudige beperking hebben. Uitgangspunt: de 
mogelijkheden van ieder kind. 

Sinds oktober 2016 draait er een pilot op de Van 
Voorthuysenschool (school voor zeer moeilijk lerende 
kinderen) in samenwerking met Ontwikkelcentrum 
Ellemare (voor kinderen met verstandelijke of lichamelijke 
beperkingen). Kinderen van beide organisaties krijgen in 
één gezamenlijke groep een gecombineerd aanbod van 
onderwijs en zorg. 

De groep krijgt begeleiding van een leerkracht van de Van 
Voorthuysenschool en een pedagogisch medewerker van 
Ellemare. Andrea Bovens, leerkracht: ‘We merkten dat we 
hier op school kinderen hadden die naast onderwijs ook 
zorg of behandeling nodig hadden. Bij Ellemare waren 
er kinderen die wellicht naast de behandeling ook wat 
onderwijs aan zouden kunnen. Die kinderen bieden we 
nu vijftig procent zorg en vijftig procent onderwijs zodat zij 
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zorg en onderwijs lopen 
vloeiend in elkaar over.’

Wilma Bogers, pedagogisch medewerker: ‘Per kind kijken 
we naar welk aanbod het meeste toevoegt. Heeft een kind 
er iets aan als het tot honderd leert tellen? Of heeft het er 
meer aan als het de nummers van de bus of een pak melk 
herkent?’ 
Andrea: ‘De groep is gericht op het ontwikkelen van 
vaardigheden en aanleren van kennis in een voor de 
kinderen betekenisvolle situatie. Het draagt bij aan meer 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en dat vergroot 
hun kansen voor hun toekomst. Voor sommige kinderen 
kan dit aanbod ervoor zorgen dat doorstroom naar een 
'echte' schoolgroep makkelijker gaat. Soms moeten 
we enthousiaste ouders temperen, bijvoorbeeld als ze 
verwachten dat hun kind meteen leert lezen. Het kind moet 
zich vooral prettig en veilig voelen.’ 

www.zmlkvoorthuysen.nl
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DOEL 2:
MEER JEUGDIGEN HEBBEN WERKKANSRIJK

Jongeren met een 
inkomen uit arbeid

Onzichtbare jongeren

9%

van de 15- t/m 26-jarigen werkt niet, volgt geen 
onderwijs, heeft geen uitkering en staat niet 

ingeschreven als werkzoekende bij het UWV. 1

van de 15- t/m 26-jarigen volgt onderwijs. 1

van de 15- t/m 26-jarigen werkt 
11 uur of minder. 1

22%

32%

van de 15- t/m 26-jarigen werkt 12 of  
meer uur per week. 1 

2015

2015

58,8%
2015

Werk en opleiding

2015

15- t/m 26-jarigen heeft een inkomen uit arbeid. 2

2015

55.819
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DOEL 2:
MEER JEUGDIGEN HEBBEN WERK

Kansrijk

‘Als je iets doet, 
moet je het goed 
doen!’ 

Tess Miskimming is 15 jaar en zit in 
3 vwo. Sinds februari maakt ze deel 
uit van Young010, een collectief 
van dertig jongeren tussen de 12 
en 23 jaar. ‘Meedoen met Young010 
is een goede kans om je te laten 
horen. We willen dat jongeren zich 
thuis voelen in de stad.’

Tess: ‘Het doel van Young010 is om 
de stad leuker en beter te maken 
voor jongeren. Daarvoor gaan we 
met andere jongeren in gesprek 
over wat zij vinden en willen. 
En daarna brengen we dat over naar 
de gemeenteraad.’ 

De kerngroep komt elke drie weken 
bij elkaar. ‘Daarnaast zijn we 
onderverdeeld in drie groepen met de 
thema’s veiligheid, talentontwikkeling 
en socialisatie, waar ik in zit. 
Netwerken vinden we belangrijk, 
we zijn bezig met een plan voor 
een jongerenhuis waar je elkaar 
kan ontmoeten. En met een festival 
over studiekeuze na het voortgezet 
onderwijs.’

‘De jongeren van Young010 komen 
uit alle delen van Rotterdam, van 
Prins Alexander, IJsselmonde, Noord 
en Hoek van Holland tot Delfshaven, 
zoals ik. We hebben ook allemaal 
verschillende culturele achtergronden, 
er zitten Surinaamse, Marokkaanse, 
Turkse, Afghaanse 
en Amerikaanse jongeren bij. 
Dat verschil is heel leuk, iedereen 
heeft een andere mening. Je leert 
van elkaar en krijgt een ander inzicht. 
Ik vind de jongeren in Rotterdam 
inspirerend omdat ze ondernemend 
zijn. Al zouden ze zich wel iets meer 
mogen inzetten voor de stad. 
De meeste jongeren wonen hier later 
ook nog, het is mooi om dan iets terug 
te doen voor je stad!’

facebook.com/young010rotterdam
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KANSRIJK

Werkloosheid

DOEL 2:
MEER JEUGDIGEN HEBBEN WERK

15- t/m 19-jarigen is als werkzoekend 
ingeschreven bij het UWV. 22

15- t/m 24-jarigen is als werkzoekend 
ingeschreven bij het UWV. 22

20162015

322 574

4.292 5.554

20- t/m 24-jarigen is als werkzoekend
ingeschreven bij het UWV. 22

3.970 4.980

van de 18- t/m 24-jarigen heeft 
een WW-uitkering. 22

van de 18- t/m 24-jarigen heeft een uitkering 
op grond van de participatiewet. 27

2015

2,6%

2015

1,3%
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DOEL 2:
MEER JEUGDIGEN HEBBEN WERK

Kansrijk

‘Met een opleiding 
kom je verder’
‘Als mijn vrienden in de stad 
wijzen naar de metalen vuilnisbak-
ken die ik heb gemaakt, dan ben ik 
best een beetje trots.’ De 24-jarige 
Eddy Almeida Santiago werkt in de 
TOP Academie van Ferro-Fix, de 
metaalfabriek van straatmeubilair. 

Eddy volgde een mbo-opleiding 
niveau 1 voor assistent installatietech-
niek en zocht een stageplek. 
‘Via Learn2Work kon ik hier terecht. 
In het begin ging het niet lekker. 
Ik kwam uit de horeca en was 
gewend aan uitslapen, ik had moeite 
met op tijd komen. Mijn docent en 
begeleidster van Learn2work stimu-
leerden me om door te zetten.’ 

Eddy rondde zijn stage succesvol af. 
Na een test bleek dat hij van niveau 1 
naar niveau 3 kon, een hele sprong. 
‘Ik was even sprakeloos, ik wist dat ik 
geen domme jongen was maar dat ik 
dit aankon…! Ook had ik een gesprek 
met de directeur van Ferro-Fix. 
Hij is met niets begonnen en deed 
vies werk. Maar hij werkte zich op en 
heeft nu zijn eigen bedrijf. Daar heb ik 
echt respect voor, hij is een motivator 
voor mij. Toen ging er wel een knop 
om. Ik ben op mijn zestiende met 
school gestopt en ging werken. 
Maar met een opleiding kom je
gewoon verder. Ik heb acht jaar laten 
liggen, dat is zonde.’  
 
Eddy volgt na één jaar TOP Acade-
mie bij Ferro-Fix een BBL-traject en 
begeleidt nu zelf  jongeren op de 
werkvloer. ‘Ik wil ze aanmoedigen met 
mijn verhaal. En ik wil een voorbeeld 
zijn voor mijn broertje. Mijn plan is om 
nog meer door te leren, misschien 
wel naar het hbo.’

TOP Academie is een initiatief  van 

Learn2Work en de gemeente Rotterdam. 

De TOP Academie is een vakschool waar-

binnen bedrijven en onderwijs samenwer-

ken en biedt jongeren zonder startkwali-

ficatie perspectief  op werk. Na afronding 

zijn de jongeren ervaren vakmensen. 

Ferro-Fix vormt samen met een aantal 

scholen de TOP Academie Techniek. 

learn2work.nl
ferro-fix-nederland.nl



1,5 %

201524,6%

201524,5%

van de in Rotterdam wonende leerlingen op 
het mbo volgt mbo-niveau 3. 6

201546,3%

van de in Rotterdam wonende leerlingen op 
het mbo volgt mbo-niveau 4. 6

20154,6%
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GEZONDHEID DOEL 3:
MEER JEUGDIGEN LEVEREN BETERE PRESTATIES OP SCHOOL EN 
BEHALEN HUN DIPLOMA

KANSRIJK

97,9%

van de in Rotterdam wonende leerlingen in het 
basisonderwijs zit op het reguliere basisonderwijs. 6

2015

2015

2,1%

van de in Rotterdam wonende leerlingen in het 
basisonderwijs zit op het speciaal basisonderwijs. 6

van de in Rotterdam wonende leerlingen op 
het voortgezet onderwijs zit op het 

(V)SO cluster 1 of 2. 6

1,1%
2015

van de in Rotterdam wonende leerlingen op het voort-
gezet onderwijs zit op het (V)SO cluster 3 of 4. 6

8%
2015

van de in Rotterdam wonende leerlingen op het 
voortgezet onderwijs zit op het praktijkonderwijs. 6

van de in Rotterdam wonende leerlingen 
op het voortgezet onderwijs zit op het 

reguliere voortgezet onderwijs. 6

4,8%

2015

86,1% 2015

Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Mbo

van de in Rotterdam wonende leerlingen op 
het mbo volgt mbo-niveau 1. 6

van de in Rotterdam wonende leerlingen op 
het mbo volgt mbo-niveau 2. 6



  

Eenouderhuishouden

van de huishoudens in Rotterdam is een 
eenouderhuishouden. 2 

10,5%

2016

13

9,5%
2012

6,6%
2016

2010 2017

531,2 533,9

Schoolsucces

82%

van de 2- tot 4-jarigen maakt gebruik van 
kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. 26

2015

80%
2016

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

van school. 21

van de 12- t/m 22-jarigen is voortijdig schoolverlater. 6

10,6%
2015

gemiddelde score van de centrale eindtoets 
gemaakt door leerlingen in groep 8 van het 

regulier basisonderwijs. 6

Kinderopvang
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GEZONDHEIDKANSRIJK DOEL 3:
MEER JEUGDIGEN LEVEREN BETERE PRESTATIES OP SCHOOL EN 
BEHALEN HUN DIPLOMA

zorgformulieren voor jeugdigen 
schreef de politie uit in 2016. 11

zorgformulieren voor jeugdigen 
schreef de politie uit in 2015. 11

Zorgformulier

57% 

van de jeugdigen (18 t/m 22 jaar) heeft een 
startkwalificatie. 6

Schoolsucces

57% 

2015

2016

2.744

2.894
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van de kinderen onder de 18 jaar groeit op in een 
gezin met een inkomen tot 110% van het sociaal 

minimum. 4

van de bewoners boven de 18 jaar 
heeft schuldhulpverlening. 28van de jeugdigen heeft een SISA-melding. 16

16

DOEL 1:
MEER JEUGDIGEN GROEIEN OP IN EEN VEILIG THUISVEILIG

ArmoedeAandachtskinderen

10%
2015

24%

2014

2016

1%8%
2016

3.925

4.059
gezinnen met meer dan drie kinderen 

woonachtig in Rotterdam. 2    

Ingrijpende gebeurtenis

van de kinderen heeft ooit een ingrijpende 
gebeurtenis meegemaakt, zoals het overlijden van 
een familielid, echtscheiding, verhuizing e.d. 5

2015

2016

grote gezinnen in 2015

grote gezinnen in 2016

13,7%

13,8%

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

minimum. 4

van de bewoners boven de 18 jaar 
heeft schuldhulpverlening. 28
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Veilig

‘Ik spreek hun 
taal’
Jordi Visser is jeugdhandhaver 
in Groot-IJsselmonde. Hij werkt 
daarbij samen met andere keten-
partners. ‘Wij zijn de eerste schakel 
in het grote verhaal.’

‘Mijn werk bestaat uit veel praten met 
de jongeren op straat. Uitleggen wat 
wel en niet mag. Als we een jongere 
vaker hebben gewaarschuwd, volgt 
een bekeuring. In de praktijk hebben 
we vooral te maken met jongeren van 
14 tot 20 jaar. Ik ben zelf  nog jong, 
22 jaar, maar daardoor begrijp ik de 
jongeren sneller, ik spreek hun taal. 
In een groep zijn ze koppig maar één 
op één willen ze meestal wel praten. 
Dan hoor je over de achterliggende 
problemen, financiële problemen of  
weinig structuur thuis.’

‘We werken samen met het Stedelijk 
Team Jongerenwerk, Pit010, de 
politie, het CJG, woningcorpora-
ties, de politie en het wijkteam. Elke 
maand hebben we een gezamenlijk 
overleg. Ook wisselen we dagelijks 
informatie met elkaar uit over wat we 
tegenkomen en welke actie we daar-
op ondernemen. De jongeren komen 
doorgaans niet uit zichzelf  naar ons 
toe, ze zien ons toch als 'snitchers'*. 
Maar we zijn er voor hen en willen 
graag helpen om tot een oplossing te 
komen. Als ze wel om advies vragen, 
is dat leuk. De succesverhalen doen 
me goed. Bijvoorbeeld de jongen die 
eerst blowend op straat hing maar 
toch hulp van de ketenpartners heeft 
aanvaard. Hij heeft nu een goede 
baan bij een bekend Rotterdams 
bedrijf. Dat heeft hij zelf  gedaan maar 
het is motiverend dat we hem daar 
met z’n allen een beetje bij hebben 
ondersteund.’

* Verraders
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DOEL 1:
MEER JEUGDIGEN GROEIEN OP IN EEN VEILIG THUISVEILIG

jeugdigen krijgen een crisisinterventie. 11

jeugdigen hebben de
 jeugdbeschermingsmaatregel 
'ondertoezichtstelling' (OTS), 

afgegeven door de kinderrechter. 11

jeugdigen hebben pleegzorg. 13

jeugdigen hebben een machtiging 
uithuisplaatsing voor pleegzorg, residentieel 

en gesloten jeugdzorg. 11

Jeugdbescherming 

837
2015

705
2016

1.013
2015

951
2016

662

2015

634

2016

330

140

1.160

320
jeugdigen hebben de jeugdbeschermings-

maatregel 'voogdij'. Hierbij is BJZ volledig belast 
met het ouderlijk gezag. 11

voor zoveel jeugdigen heeft de 
Raad voor de Kinderbescherming een beschermings-

onderzoek uitgevoerd. Dit gaat voornamelijk om 
onderzoeken rondom opvoedingsproblemen. 15

 jeugdigen hebben een machtiging
uithuisplaatsing voor gesloten jeugdzorg. 11

136

1.145

2015 2016

2015 2016

2015 2016

1.430 1.560 

2015 2016
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Veilig

‘We prijzen ieder 
kind’
‘Kinderen voelen zich hier 
geborgen, ze weten waar ze aan toe 
zijn. Je ziet ze hier groeien.’ 
Daniël Monteiro werkt in zijn 
boksschool volgens de methodiek 
van Positive Behavior Support. 
Het uitgangspunt daarbij is positief 
gedrag stimuleren en benoemen.

Positive Behavior Support (PBS) 
is een doelmatige, brede aanpak 
die zich richt op het stimuleren van 
positief  gedrag en op het aanpakken 
of  voorkomen van probleemgedrag 
bij kinderen. Het doel is het creëren 
van een positieve, sociale omgeving. 
Deze aanpak wordt in de wijk  
Feijenoord door een basisschool, 
buurthuis, speeltuin en sportvereni-
ging toegepast. 
 
Manuela Lopes is trainster op de 
boksschool, waar jongens en meisjes 
al vanaf  vier jaar volop meedoen: 
‘Een belangrijk onderdeel van PBS is 
het hebben van duidelijke gedrags-
verwachtingen. Die hangen bij ons 
aan de muur. Bijvoorbeeld dat we 
elkaar laten uitpraten en de ruimte 
netjes achterlaten. Diezelfde  ge-
dragsverwachtingen hangen in de 
school, het buurthuis en de speel-
tuin zodat kinderen ze herkennen. 
Daarnaast praten we regelmatig met 
de ouders, leerkrachten en andere 
organisaties. Zo houden we elkaar 
op de hoogte hoe het gaat met de 
kinderen.’
 
Daniël: ‘Tijdens de lessen zeggen 
we steeds hoe goed een kind het 
doet. Ook als iemand verliest met een 
spelletje, we prijzen ieder kind voor 
zijn inzet. Een van onze leerlingen 
was een teruggetrokken, angstig 
jongetje dat vaak gilde. Door het 
regelmatig sporten is hij afgevallen en 
door de positieve feedback heeft hij 
meer zelfvertrouwen gekregen. Ook 
op school gaat het beter. Hij is veel 
minder angstig en boos nu, dat is zo 
mooi om te zien. Naast het leren van 
discipline, maken we natuurlijk ook 
veel geintjes. Ze vinden het gewoon 
hartstikke leuk hier!’ 
Monteiro Gym, Persoonsdam 137 
3071 EE Rotterdam
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DOEL 1:
MEER JEUGDIGEN GROEIEN OP IN EEN VEILIG THUISVEILIG
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Onveilige 
thuissituatie

 

732

jeugdigen zijn betrokken bij 
een onderzoek van Veilig Thuis 

Rotterdam Rijnmond met aanleiding 
contact kindermishandeling in 2015. 11

51

meldingen zijn gedaan door 
Jeugdbescherming Rotterdam 
Rijnmond bij de Raad voor de 
Kinderbescherming in 2015. 11

798

trajecten met drang zijn uitgevoerd  
vanuit Jeugdbescherming Rotterdam 

Rijnmond in 2016. 11

4.748
basisschoolleerlingen maken gebruik van SMW. 

Dit betreft de in Rotterdam schoolgaande jeugd die contact 
heeft gehad met schoolmaatschappelijk werk in 2015. 17

2.706
mbo-studenten maken gebruik van SMW. 

Dit betreft de in Rotterdam schoolgaande jeugd die contact 
heeft gehad met schoolmaatschappelijk werk in 2015. 18

3.562
jeugdigen in het voorgezet onderwijs maken gebruik van SMW. 

Dit betreft de in Rotterdam schoolgaande jeugd die contact
heeft gehad met schoolmaatschappelijk werk in 2015. 19

Schoolmaatschappelijk werk



 Pesten
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DOEL 2:
MEER JEUGDIGEN GROEIEN OP IN EEN VEILIGE WIJK EN SCHOOLOMGEVINGVEILIG

daklozen/zwerfjongeren 
van 18 t/m 22 jaar zijn na een 

intake een traject bij het 
jongerenloket gestart. 8

Dakloos

jongeren van 18 t/m 22 jaar 
hebben zich gemeld bij het 

jongerenloket voor opvang. 8

1.422
2016

1.414
2015

816
2016

531
2015

5,9%
2016

van de jeugdigen wordt gepest 
op school (meerdere keren per 

maand), VO3. 5

Veiligheid

van de Rotterdammers vindt dat 
kinderen bij het buitenspelen in de 
buurt weinig last hebben van het 

verkeer. 12

 

60%
2015

van de Rotterdammers vindt dat 
kinderen bij het buitenspelen in 
de buurt geen last hebben van 
zwervers, dronken mensen of 

drugsgebruikers. 12

van de Rotterdammers vindt 
dat door de aanwezigheid van 

onbekenden of mensen die zich 
vreemd gedragen, kinderen beter 

niet alleen buiten kunnen spelen in 
de buurt. 12

49%
2015

50%
2015

van de Rotterdammers 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

van de Rotterdammers vindt dat in 
de buurt oudere kinderen veilig op 

straat kunnen fietsen. 12

64%
2015

51%
2015

van de Rotterdammers vindt dat 
kinderen op voldoende plekken in 

de buurt veilig kunnen 
oversteken.12

van de Rotterdammers heeft veel 
last van ruziemakende 

jongeren. 23

10%
2014

5%
2014

4%
2016

van de Rotterdammers heeft veel 
last van alcohol en/of drugs 

gebruikende jongeren. 23

van de Rotterdammers heeft veel 
last van pestende jongeren. 23

5%
2014

4%
2016

12%
2016

45%
2015
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12%
2014

12%
2016

6%
2014

5%
2016

van de Rotterdammers heeft veel 
last van jeugdcriminaliteit. 23

van de Rotterdammers heeft 
veel last van samenscholing van 

jongeren. 23

13%
2014

15%
2016

van de Rotterdammers heeft veel 
last van groepen jongeren. 23

Woningkwaliteit

€ 146.944
gemiddelde WOZ waarde 

in euro's in 2015. 4

24%
2015

20%
2016

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. 4

€ 149.074
gemiddelde WOZ waarde 

in euro's in 2016. 4

93m²
gemiddelde 

woonoppervlakte 
2015. 28



2%
2016
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DOEL 3:
MINDER JEUGDIGEN MAKEN ZICH SCHULDIG AAN CRIMINALITEITVEILIG

delicten gepleegd in Rotterdam door jeugdigen. 3

9.360
2012

5.799
2016

delicten gepleegd in Rotterdam door Rotterdamse jeugdigen. 3

6.387
2012

3.922
2016

2%
2015

van de 12- t/m 17-jarigen heeft een HALT-verwijzing. 10

jeugdigen hebben een
 jeugdreclasseringsmaatregel. 11

793
2015

760
2016

6.028
2015

6.080
2016

meldingen overlast van jeugd, vernieling overige objecten, 
vandalisme/baldadigheid en brandstichting. 7

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

in 2015 en 2016. 3

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

in 2015 en 2016. 3

4%

4%

Delinquentie Jeugdige 
verdachten

 
Overlast
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Veilig

‘Leven op de rit’
Huisje, boompje, beestje, dat is 
de toekomstdroom van de 18-jarige 
Huseyin. Na een roerige periode 
probeert hij zijn leven weer op de 
rit te krijgen, met hulp van zijn 
coach.

Huseyin is, nadat hij in aanraking 
kwam met de politie, in contact 
gekomen met wijkteamcoach Rick de 
Jong van stichting Exodus. 
Deze stichting biedt naast jongeren-
coaching in de wijkteams ook opvang 
en begeleiding aan (ex)gedetineer-
den.  
 
Huseyin: ‘De eerste keer dat ik Rick 
ontmoette, voelde ik me niet op mijn 
gemak. Ik dacht ‘wie is die gast’ en 
hield mijn capuchon op. Het ging niet 
goed op school en ik spijbelde vaak.’  
 
Rick: ‘Ik was net begonnen als coach. 
Husyin was de eerste die ik ging 
begeleiden. We moesten een beetje 
wennen aan elkaar. Inmiddels zijn er 
al veel afspraken geweest.’
 
Huseyin: ‘Het moeilijkste vond ik om 
mijn andere leven achter me te laten 
en eruit te komen. Ik moest echt 
anders nadenken, dat het zo niet 
werkte. Ik zie Rick nu twee keer week. 
Als ik problemen heb met geld of  in 
de buurt, bel ik hem en helpt hij een 
oplossing te zoeken. Het helpt echt 
wat hij doet. Tegen anderen zou ik 
willen zeggen: zoek hulp en focus op 
andere dingen.’ 

Rick: ‘Huseyin is een echte doorzetter. 
Hij is van school gestuurd maar de 
knop is omgegaan. Hij heeft zelf  werk 
geregeld, hij neemt zelf  initiatief.’ 

Huseyin: ‘Ik ben met hulp van Exodus 
ook begonnen met boksen. Dat is 
heel leuk, ik voel me fitter en actiever. 
In september wil ik weer naar school. 
Misschien een opleiding met sport. 
Of  iets met fotografie. Ik wil later 
gewoon een goede baan.’

www.exodus.nl
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DOEL 1:
MEER JEUGDIGEN GEDRAGEN ZICH GEZONDERGEZOND

van de jeugdigen heeft altijd veilig gevreeën als 
percentage van de seksueel actieven 

in 2016 (VO3). 5

71,8%

van de jeugdigen heeft geslachtsgemeenschap 
gehad in 2016 (VO3). 5

van meisjes van 10 tot 19 jaar 
is tienermoeder. 10

0,5%

0,4%

van de jeugdigen heeft de laatste 
keer onveilige seks gehad in 2016

(VO3). 5

van de jeugdigen speelt minstens 
1 x per week games in 2016 (VO3). 5

52,9%

van de jeugdigen heeft een risico op 
problematisch gamen in 2016 (VO3). 5

Gamen

20,1%

6%

18,7%

2015

2016

Seksueel gedrag Tienermoeders
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van de jeugdigen heeft ooit wiet 
(marihuana) gebruikt in 2016 (VO3). 5

32%

21%

van de jeugdigen heeft ooit alcohol 
gedronken in 2016 (VO3). 5

van de jeugdigen heeft in de laatste 
3 maanden alcohol gedronken in 2016 

(VO3). 5

5,5%

Middelengebruik
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DOEL 2:
MEER JEUGDIGEN HEBBEN EEN BETERE ALGEMENE GEZONDHEID GEZOND

Beweging

van de jeugdigen voldoet aan 
de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen in 2016 (VO3). 5

37,5%

van de jeugdigen voelt zich vaak/altijd
fit of gezond in 2016 (VO3). 5

Fit en Gezond

79,5%

levendgeborenen hebben een laag geboortegewicht 
per 1000 geborenen. Laag geboortegewicht: een gewicht dat lager is 

dan het 10e percentiel passend bij de zwangerschapsduur. 
Het betreft hier cijfers over 6-jaars cohorten. 14

Geboorte-uitkomsten

2009 - 2014

111,8

108,8

2010 - 2015

2009 - 201468,3

67

baby's zijn te vroeg geboren per duizend geboorten. 
Vroeggeboorte: zwangerschapsduur korter dan 37 weken. 

Het betreft hier cijfers over 6-jaars cohorten. 14

11,5
2000 - 2008

8,96

baby's sterven vanaf 22 weken zwangerschapsduur tot en met 
7 dagen na de geboorte per 1000 zwangerschappen. 
Het betreft hier cijfers over 6- of 8-jaars cohorten. 14

2010 - 2015

2010 - 2015
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Gezond

‘Unieke 
samenwerking om 
kinderen een goede 
start te geven’
In Rotterdam werken wetenschappers, gemeente en 
zorgprofessionals samen aan zorgverbetering voor 
de allerkleinsten. Dat begint al tijdens of nog voor de 
zwangerschap. ‘Die samenwerking is uniek en vormt 
een voorbeeld voor andere steden’, zegt professor Eric 
Steegers, gynaecoloog bij het Erasmus MC. 

Het Erasmus MC doet al sinds 2004 wetenschappelijk 
onderzoek onder leiding van Steegers naar de perinatale 
gezondheid in de stad. ‘Daaruit blijkt onder meer dat 
de eerste tien weken van de zwangerschap en zelfs 
de periode daarvoor, ontzettend belangrijk zijn voor de 
ontwikkeling en gezondheid van een kind. Net zoals de 
sociale omgeving van zwangere vrouwen. Die kennis 
wilden we aanwenden voor verbetering van de zorg buiten 
de muren van ons instituut. We zijn naar de gemeente 
gegaan en die samenwerking heeft geleid tot meerdere 
programma’s voor zorgverbetering waaronder Stevige 
Start. Die samenwerking is een gezamenlijke investering 
in de jeugd. Zo bied je de jeugd betere kansen en een 
goede gezondheid. En een gezonde generatie zal 
uiteindelijk ook weer meer bijdragen aan de stad.’

Stevige Start is een programma waarbinnen de gemeen-
te Rotterdam, het Erasmus MC, CJG, verloskundigen en 
kraamzorg samenwerken. Het doel is aanstaande ouders 
en kinderen te helpen een zo goed mogelijke start te 
maken. 

Steegers: ‘Vroeggeboorte en een laag geboortegewicht 
kunnen zorgen voor een ongunstige start. 
Als je kinderen een goede start wilt geven, moet je 
daarom investeren in de periode van de zwangerschap 
en zelfs al daarvoor. In de beginperiode van een 
zwangerschap zijn sociale omgevingsfactoren zoals 
stress en gezondheidsfactoren zoals leefstijl ook bepalend 
voor de latere gezondheid van een kind. Het programma 
Stevige Start helpt professionals in de wijken deze kennis 
praktisch toe te passen, en aanstaande ouders nog beter 
te begeleiden.’

www.erasmusmc.nl
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DOEL 2:
MEER JEUGDIGEN HEBBEN EEN BETERE ALGEMENE GEZONDHEID GEZOND

74,7% 75,8%

van de 2-jarigen heeft een gezond gewicht. 5

2015 2016

72,8% 72,6%
2015 2016

van de 5- en 6-jarigen heeft een gezond gewicht. 5

14,2% 10,4%
2008 2016

van de 2-jarigen heeft overgewicht of obesitas. 5

Gezond gewicht

2016
68,2%

van de 12- en 13-jarigen heeft een gezond gewicht. 5

2015
67%

Overgewicht

19,6% 12,6%
2008 - 2009 2016

van de 5- en 6-jarigen heeft overgewicht of obesitas. 5

van de 12- en 13-jarigen heeft overgewicht of obesitas. 29

27,5%
2011

24,1%
2016

van de 12- en 13-jarigen heeft overgewicht of obesitas. 5
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Gezond

‘Sterker door 
sport’
Unity99 is een sportvereniging 
in Zevenkamp met een breed 
aanbod aan sporten zoals karate, 
crossfit, kettlebell training en meer. 
Daarnaast biedt eigenaar Patrick 
van Daalen in zijn club speciale 
trainingsprogramma’s aan die de 
weerbaarheid en discipline van 
kinderen en jongeren vergroten. 

Die sportlessen zijn voor kinderen 
met een stoornis in het autistisch 
spectrum, voor kinderen die gepest 
worden en voor jongeren met een 
agressie- of  weerbaarheidsprobleem. 
Deze programma’s zijn gebaseerd op 
elementen uit de oosterse vecht– en 
zelfverdedigingsport, zoals karate, 
judo en jiujitsu. 

Patrick: ‘De oosterse vechtsport is 
namelijk gebonden aan regels, 
discipline en een duidelijke struc-
tuur. Het is een manier van leven. 
Daar hebben mensen met autisme 
of  agressie veel baat bij. Tijdens de 
lessen leren de deelnemers aan de 
hand van thema’s hun grenzen her-
kennen, problemen op te lossen en 
bouwen ze zelfvertrouwen op. 
Dat alles binnen de veilige omgeving 
van onze sportschool.’

‘Ons werkgebied is Rotterdam Oost, 
we werken samen met organisaties 
zoals FlexusJeugdplein en buurtwerk 
Alexander die kinderen naar ons 
doorverwijzen, soms ter aanvulling 
op de ondersteuning die zij zelf  
geven. We werken ook nauw samen 
met scholen, zo kunnen we samen 
bijdragen aan de talent-
ontwikkeling van kinderen.’

Patrick begeleidt al tien jaar jongeren 
op deze manier. ‘Je ziet de deel-
nemers opleven en mentaal sterker 
worden. Regelmatig kom ik dankbare 
ouders in de buurt tegen en jongeren 
waarmee het nu goed gaat. Een van 
‘mijn jongens’ is opgenomen in de 
topsportacademie en gaat nu een 
topsportcarrière tegemoet. Daar 
ben ik wel trots op ja.’

unity99.nl
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DOEL 3:
MEER JEUGDIGEN HEBBEN EEN BETERE SOCIAAL-EMOTIONELE GEZONDHEIDGEZOND

Emotionele en 
gedragsproblemen

201511,2%

20169,8%

van de jongeren in de eerste klas van het VO heeft een 
verhoogd risico op emotionele problemen (SDQ). 5

20158,8%

20168,8%

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

van de jongeren in VO3 heeft een verhoogd risico 
op emotionele problemen in 2016 (RCADS). 5 

9,3%

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

97,6%
2015

99,6%
2016

Bereik
Aandachtstekort
en hyperactiviteit

17,6%
2016

17,0%
2015

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

van de jongeren in de eerste klas van het VO heeft 
een verhoogd risico op hyperactiviteit of 

concentratie problemen (SDQ). 5

20158,0%

20167,9%

van de jongeren in VO3 heeft een verhoogd risico
op angst in 2016 (RCADS). 5

Angstig

11,6%
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DOEL 3:
MEER JEUGDIGEN HEBBEN EEN BETERE SOCIAAL-EMOTIONELE GEZONDHEID

Gezond

‘Zin in de  
middelbare 
school!’
Runaylis Belioso is 12 jaar en 
zit in de laatste groep van de 
Hilgardisschool. Ze houdt enorm 
van sporten. Met ondersteuning 
van schoolmaatschappelijk werker 
Ludie Koot en in samenwerking 
met haar ouders, is er thuis meer 
rust gecreëerd. Zo kan Runaylis 
zich beter richten op haar 
schoolwerk. 

Runaylis: ‘Vorig jaar deed mijn school 
mee met de Sportentocht, een week 
lang mochten we verschillende 
sporten doen. Ik koos voor turnen en 
atletiek en won meerdere prijzen.  
Die bekers en medailles staan in 
de kast. Ook won ik een jaar lang 
lidmaatschap van de turnclub.  
Hierna wil ik op atletiek, dat vind ik 
ook heel leuk. Sporten is gewoon  
gezond! In groep 7 kregen we les 
over hoe je moet leren, op de middel-
bare school moet je namelijk veel zelf  
regelen. Thuis had ik niet veel ruimte 
om huiswerk te doen. En ik vond 
het lastig om te combineren met de 
dingen die ik thuis doe.’
 
Ludie Koot: ‘Zo is Runaylis bij mij te-
recht gekomen. Samen met Runaylis 
en haar moeder hebben we  ook naar 
praktische oplossingen gekeken.  
Binnenkort krijgt Runaylis een 
hoogslaper met een bureau eronder 
waar ze huiswerk kan maken.’
 
Runaylis: ‘En ik heb een slim  
blokkenschema gemaakt. Daarin 
staat hoe laat ik sport en hoe lang ik 
per dag aan mijn huiswerk zit. Met 
mijn ouders heb ik afgesproken dat ik 
een keer per week klusjes in huis doe. 
De rest van de week heb ik dan tijd 
voor school en sport. Ik heb een ster-
ke band met mijn ouders en broer-
tjes, we lachen en doen veel samen. 
Ik heb zin om naar de middelbare 
school te gaan. Later wil ik architect 
worden, ik vind het leuk om dingen te 
knutselen en om te tekenen.’ 
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GEZOND

van de jeugdigen voelt dat er thuis (zeer) vaak van 
hem/haar gehouden wordt in 2016 (VO3). 5

88,7%

Gedragsproblemen

201518,2%

201618,3%

van de jongeren in de eerste klas van het VO heeft 
een verhoogde score op een vragenlijst voor 

gedragsproblemen (subschaal SDQ). 5

201512,2%

201613,3%

van de kinderen in groep 2 heeft een verhoogde  
score op een vragenlijst voor 

gedragsproblemen (subschaal SDQ). 5

Positieve gezinsomgeving

Prosociaal gedrag
201593,4%

201690,1%

van de jongeren in de eerste klas van het VO heeft 
een gunstige score op een vragenlijst voor prosociaal 

gedrag (subschaal SDQ). 5

201594,6%

201695,1%

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

Psychosociale 
problemen

20158,0%

20167,8%

van de 2-jarigen heeft een zorgelijke score 
op de Bitsea. 5

201510,9%

201611,8%

van de kinderen in groep 2 van het basisonderwijs heeft 
een grens of verhoogde score op de SDQ. 5

201527,5%

201627,2%

van de jeugdigen in de eerste klas van het VO heeft 
een grens of verhoogde score op een vragenlijst voor 

psychosociale problemen (SDQ). 5

van de jongeren in VO3 heeft 
een verhoogde score op 
een vragenlijst voor angst-
klachten en depressieve 
klachten in 2016 (RCADS-25). 5

10,5%
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MEER JEUGDIGEN HEBBEN EEN BETERE SOCIAAL-EMOTIONELE GEZONDHEID
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Jeugdhulp

201510,3%

201610,8%

van de jeugdigen heeft jeugdhulp gekregen, 
0 t/m 17 jaar. 4

20154,7%

20165,2%

van de jeugdigen heeft jeugdhulp gekregen, 
0 t/m 3 jaar. 4

201511,7%

201612%

van de jeugdigen heeft jeugdhulp gekregen, 
4 t/m 11 jaar. 4

201512,9%

201613,3%

van de jeugdigen heeft jeugdhulp gekregen,
12 t/m 17 jaar. 4

20159,6%

201610,1%

van de jeugdigen heeft jeugdhulp zonder verblijf 
gekregen, 0 t/m 17 jaar. 4

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

1,4%

2015

1,4%
2016

0,15% 0,13%

2,2% 2,3%

0,4% 0,7%

665 760

2,2% 2,4%

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

4,6%
van de jeugdigen ontvangt hulp uit 
de GGZ, 0 t/m 17 jaar in 2015. 13

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

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

van de jeugdigen heeft een persoonsgebonden 
budget, 0 t/m 17 jaar. 4

van de jeugdigen krijgt zorg in natura, 0 t/m 17 jaar. 4

2015 2016

2015 2016

2015 2016

2015 2016

2015 2016
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Bronnen
1 Rotterdamse Jongeren en de Arbeidsmarkt, OBI
2 Basis Registratie Personen
3 CBIS
4 Centraal Bureau voor Statistiek
5 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
6 Duo
7 Directie Veilig
8 Evita
9 Gezondheidsenquête, OBI
10 HALT
11 Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond
12 Kindvriendelijke wijken, OBI
13 Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam
14 Perined
15 Raad voor de Kinderbescherming
16 SISA
17 Schoolmaatschappelijk werk, Basisonderwijs
18 Schoolmaatschappelijk werk, Middelbaarberoepsonderwijs
19 Schoolmaatschappelijk werk, Voortgezet Onderwijs
20 Waar staat je gemeente
21 Staat van het Onderwijs, OBI
22 UWV
23 VeiligheidsIndex
24 VSO
25 Vrijetijdsonderzoek, OBI
26 VvE monitor, OBI
27 Cluster Werk en Inkomen, Gemeente Rotterdam
28 Wijkprofiel
29  OBI

Afkortingen (alfabetisch)
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.

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
 Geestelijke gezondheidszorg richt zich op:
• het voorkomen van psychische aandoeningen;
• het behandelen en genezen van psychische aandoeningen;
• het zo goed mogelijk laten deelnemen van mensen met een chronische psychische aandoening aan 
 de samenleving;
• het bieden van (ongevraagde) hulp aan mensen die ernstig verward en/of verslaafd zijn en die uit zichzelf geen  
 hulp zoeken.

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

RCADS Revised Child Anxiety and Depression Scale  

SDQ Strengths and Difficulties Questionaire 

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

Vmbo Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs

VO Voortgezet Onderwijs



37

Woorden en begrippen

Hoofdstuk 1 Kansrijk

Wajong:   

Schoolverlater:  

Startkwalificatie:  

(V)SO:   

Zorgformulier:  

Hoofdstuk 2 Veilig

Voogdij:  

Beschermings-
onderzoek:  

Meldingen:  

Hoofdstuk 3 Gezond 
    
Vroeggeboorte: 

Laag geboortegewicht:  

Jeugdhulp:      

Jongerenloket:  

De Wajong is vanaf 2015 voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of  
handicap hebben gekregen en daardoor nooit meer kunnen werken.

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

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

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

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

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

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

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond kan meldingen doen bij de Raad voor de   
Kinderbescherming. Dit gebeurt wanneer er het vermoeden is dat een kind ernstig wordt  
bedreigd in de ontwikkeling. 

Geboorte bij een zwangerschapsduur korter dan 37 weken

Een geboortegewicht dat lager is dan het 10e percentiel passend bij de zwangerschapsduur, 
dat wil zeggen een geboortegewicht in de laagste 10% passend bij de zwangerschapsduur.

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.

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