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Ten geleide
Dertien jaar geleden verrichtte ik een klein verkennend onderzoek naar ernst en omvang van jeugdcriminaliteit in Aruba. Ik deed dat op verzoek van de toenmalige minister van Justitie, die zich zorgen maakte
over een mogelijke toename van de jeugdcriminaliteit. Aanleiding was een combinatie van gebeurtenissen:
de moord op een Amerikaanse toeriste waarbij enkele minderjarigen waren betrokken, een reeks diefstallen en
vernielingen van huurauto’s en klachten van winkeliers in Oranjestad over overlast door jongeren, vooral op
vrijdagmiddag na schooltijd. Bestudering van de schaarse politiecijfers, analyse van strafdossiers en vooral
veel gesprekken met een groot aantal functionarissen, hulpverleners en met jongeren, brachten mij tot de
voorzichtige conclusie dat de jeugdcriminaliteit binnen de perken bleef. Maar ik stelde ook vast dat er te
weinig betrouwbare gegevens waren om uitspraken te kunnen doen over trends en over mogelijke oorzaken
en achtergronden van jeugdcriminaliteit. Daardoor zou het moeilijk zijn om een gericht preventiebeleid te
ontwikkelen. Meer en vooral diepgaander onderzoek was wenselijk.
De aanbieding van het onderzoeksrapport ging destijds min of meer verloren in de hectiek van een politiekbestuurlijke crisis. Zonder een direct verband te willen suggereren, maar volgens mij zat ik nog niet in het
vliegtuig terug naar Nederland of het kabinet was gevallen. Of het rapport de nieuwe minister van Justitie
ooit heeft bereikt weet ik niet, maar in ieder geval rekende ik er niet op nog veel van het onderzoek en het
vervolg te horen. Dat echter, bleek een misrekening want ruim twee jaar geleden nam Hellen van der Wal
contact op met de vraag of er niet weer onderzoek gedaan zou kunnen worden naar de jeugdcriminaliteit in
Aruba. Mede naar aanleiding van haar ervaringen met de kindertelefoon in Aruba was en is zij ervan overtuigd dat het ontbreekt aan een goed en sociaal op kinderen en jongeren gericht preventiebeleid. Als dat zo
zou blijven, zou Aruba daarvoor wel eens een hoge prijs moeten gaan betalen: meer jongeren die geen veilig
thuis hebben, meer jongeren die slachtoffer zijn van verwaarlozing en mishandeling, meer jongeren die hun
schoolopleiding niet afmaken, beperktere toekomstmogelijkheden en bovenal ook meer probleemgedrag
en jeugdcriminaliteit. Tegelijkertijd stelde zij terecht vast dat voor de ontwikkeling en implementatie van
een dergelijk sociaal beleid gedegen inzicht in de ‘staat van de jeugd’ noodzakelijk is. Niet slechts afgaan
op impressies en hear say, maar gericht onderzoek doen. Hoe vergaat het Arubaanse jongeren, hoe ziet hun
leven eruit, met welke risico’s worden zij geconfronteerd, welke beschermende factoren zijn er, enzovoorts
enzovoorts. In zulke zaken moet je inzicht hebben om te kunnen besluiten wat je als land, als overheid, als
gemeenschap moet doen. Ik was het daar van harte mee eens en zegde toe mee te denken. Maar voordat ik
het goed en wel doorhad, had zij de contouren van zo’n onderzoek al geschetst: een grootschalig zelfrapportageonderzoek onder Arubaanse jongeren van 10 tot en met 17 jaar. En niet alleen dat. Binnen zeer korte
tijd was het onderzoek uitgewerkt, waren de fondsen geworven en was een degelijke onderzoeksinfrastructuur op poten gezet. Dat alles vanuit het niets: het onderzoek is een particulier initiatief en is zonder steun
van overheid en universiteit tot stand gekomen en uitgevoerd.
Het heeft geleid tot een van de mooiste onderzoeken naar jeugdcriminaliteit die ik ken. Mooi door de rijkdom
aan gegevens die zijn verzameld, want het gaat niet alleen om probleemgedrag en criminaliteit, maar ook
over school, over thuis, over vrije tijd, enzovoorts. Maar ook een fraai onderzoek vanwege het enorme aantal
jongeren dat, met toestemming van de ouders, heeft meegedaan aan het onderzoek. En dan heb ik het nog
niet eens over het opmerkelijk lage aantal weigeringen. Ik ken geen ander onderzoek onder jongeren over
een lastig, beladen onderwerp als criminaliteit met zo’n hoge respons. Vanuit wetenschappelijk perspectief
is het een plaatje van een onderzoek.
Nog veel belangrijker dan de wetenschappelijke prestatie is het gegeven dat er nu zoveel meer bekend is
over Arubaanse jongeren. Het is ook goed om vast te stellen dat het met de meeste Arubaanse jongeren
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goed gaat en dat er maar weinigen zijn die zich bezondigen aan strafbaar gedrag. Tegelijkertijd brengt het
onderzoek ook kwesties aan het licht, die toch wel zorgen baren. Maar het simpele feit dat dit nu zichtbaar
is geworden, biedt evenzoveel aanknopingspunten voor de ontwikkeling en implementatie van een speciaal
op de jeugd van Aruba gericht preventiebeleid.
Misschien niet het belangrijkste, maar wel degelijk een positief punt is de vergelijking met Nederland.
Omdat voor een deel dezelfde gegevens zijn verzameld als in Nederland, kunnen het gedrag en de leefsituatie
van Arubaanse jongeren vergeleken worden met die van Nederlandse jongeren. Die vergelijking laat zien
dat de situatie in Aruba, hoe zorgelijk misschien ook op bepaalde punten, allesbehalve slecht afsteekt tegen
de situatie in Nederland. In ieder geval kunnen eventuele negatieve kwalificaties van Aruba en het criminele
en anderszins problematische gedrag van Arubaanse jongeren niet bogen op enige ondersteuning.
Blijft er dan niets meer te wensen over? Jazeker, idealiter wordt dit onderzoek elke drie jaar herhaald. Dan
kun je eventuele trends vaststellen en op termijn ook beoordelen wat beleid en maatregelen hebben bewerkstelligd. Dat echter is toekomstmuziek. Voor nu beveel ik eenieder dit rapport van harte aan.
Leiden, oktober 2008
Prof. dr. Peter H. van der Laan
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Introductie
Boys will be boys: agressie hoort nu eenmaal bij de jeugd...
De meeste kinderen met delinquent gedrag groeien er wel over heen....
Jongeren van tegenwoordig zijn crimineler en gewelddadiger dan vroeger ....
Probleemjongeren van nu zijn de criminelen van morgen....
Er is preventief weinig te doen aan delinquentie van jongeren.....in een booth camp leren ze tenminste discipline!
De maatschappelijke en politieke aandacht voor jeugddelinquentie wordt vaak gestuurd door mythen
en misvattingen als hiervoor opgesomd. Schietincidenten op scholen in Amerika, overlast van allochtone
jongeren in Nederland en een gewelddadige afrekening tussen twee jongerengroepen in Aruba hebben in
de respectievelijke landen de gemoederen beroerd en het (on)veiligheidsgevoel beïnvloed. Er worden
maatregelen geëist of geboden, waarvan de effectiviteit bijna al bij voorbaat in twijfel kan worden
getrokken. In Amerika werden scholen uitgerust met metaaldetectoren om wapens op te sporen. Uit de
evaluaties van de verschillende schietincidenten kwam echter naar voren dat de oorzaak vaak was gelegen in
pesten en dat de dader van tevoren al signalen had gegeven van zijn voornemen. In Nederland werden ten
aanzien van ‘Antilliaanse’ en ‘Arubaanse’ jongeren toelatingsbeperkingen voorbereid ter bestrijding van de
overlast (en niet van de jeugdcriminaliteit zelf), ongeacht het feit dat de jongeren de Nederlandse nationaliteit
bezitten. Cijfers die betrekking hebben op in Nederland door de politie geregistreerde criminaliteit laten zien dat
Antilliaanse en Arubaanse jongeren oververtegenwoordigd zijn, rekening houdend met hun omvang in de
totale populatie (zie de rapporten van Blom et a;, 2005 en Jennissen et al., 2006). Omdat echter in Nederland
geen onderscheid wordt gemaakt tussen jongeren van Antilliaanse en Arubaanse afkomst, is het de vraag
wat deze cijfers dan betekenen. Beperkende maatregelen tegen jongeren van Arubaanse afkomst worden
er in ieder geval niet mee gelegitimeerd. In Aruba bleek de oorzaak van het schietincident tijdens carnaval
2006 niet gang-gerelateerd, zoals het in de lokale pers werd aangemerkt en door de publieke opinie was
bestempeld. Er was een geheel andere oorzaak. De dader heeft op deze wijze een einde willen maken aan
de langdurige pesterijen door het slachtoffer. Nadat de maatschappelijke commotie was weggeëbt, kon de
politiek weer met een gerust hart de aandacht elders op richten. De omvang van de drie landen staat in
geen enkele verhouding tot elkaar. Op het gebied van jeugdcriminaliteit hebben zij echter verschillende
zaken gemeen: de maatschappelijke opinie en gevoelens worden niet gestaafd door de realiteit; straffen en
maatregelen zijn vaak gericht op symptomen en niet op de werkelijke oorzaak van het gedrag; de
effectiviteit van de maatregelen ter bestrijding van jeugdcriminaliteit worden niet (Aruba), nauwelijks
(Nederland) of nog onvoldoende (Amerika) geëvalueerd.
Waar Aruba zich tot voor kort van beide landen in onderscheidde, was het gebrek aan een goed beeld van de
jeugddelinquentie. Om hierin te voorzien is in 2005 een omvangrijk onderzoek gestart, in het kader waarvan
in september 2007 een zelfrapportageonderzoek is uitgevoerd, de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007 (YLS).
Hiermee is inzicht verkregen in de navolgende onderzoeksthema’s:
• Wat is de prevalentie en frequentie van antisociaal en delinquent gedrag van jongeren van 10-17 jaar in
Aruba?
• Zijn er verschillen tussen de verschillende subgroepen (geslacht, leeftijd, herkomst) en zo ja, welke?
• Zijn er verschillen tussen subgroepen in de aan- en afwezigheid van risico- en beschermende factoren voor
antisociaal gedrag en delinquentie in de adolescentieperiode?
• Welke risico- en beschermende factoren zijn gerelateerd aan antisociaal gedrag en delinquentie bij
jongeren van 10 tot en met 17 jaar in Aruba?
Om inzicht te verkrijgen in de omstandigheden waarin jongeren opgroeien, omvatte de YLS tevens vragen
over leefstijlen en mogelijke risico- en beschermende factoren voor probleemgedrag en is in het afgelopen
jaar een onderzoek gedaan naar de sociale context van de Arubaanse jeugd, inclusief een antropologische
schets van de samenleving, gezinsstructuren, opvoedingsstijlen en kindbeelden. Daarnaast is een onderzoek
gestart naar de kenmerken en achtergronden van jongeren die de afgelopen zeven jaar in contact met justitie
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zijn gekomen. Hiermee wordt achtergrondinformatie verkregen van jeugdige daders, hun gedragingen en
waar deze mogelijk door veroorzaakt worden. Resultaten van beide onderzoeken zullen in samenhang met
de resultaten van de YLS in vervolgpublicaties worden gepubliceerd.1
In het onderhavige rapport worden resulaten van de YLS weergegeven en in een theoretisch en maatschappelijk kader geplaatst. Om de resultaten in perspectief te kunnen plaatsen, is tevens een vergelijking gemaakt met de resultaten van de in Nederland uitgevoerde vergelijkbare WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005. De YLS wijst uit dat het met de jeugddelinquentie in Aruba meevalt. Echter,
met de Arubaanse jeugd gaat het niet onverdeeld goed. De sociale veranderingen die wereldwijd plaatsvinden laten de Arubaanse maatschappij niet onberoerd. Ook hier is er minder aandacht voor de jeugd, zijn er
minder duidelijke normen en waarden wegens de toenemende individualisering en de afbrokkelende sociale
cohesie. Op school hebben de jongeren het moeilijk. Jongeren hebben weinig zinnigs te doen na school en
brengen veel tijd door zonder supervisie door volwassenen. Vaak hebben zij de zorg voor jongere broertjes
en zusjes. Gezien de aanwezige risicofactoren zou men een slechter criminaliteitsbeeld verwachten. Er zijn
wellicht beschermende factoren aanwezig die de kinderen ervan weerhouden om zich delinquent te gaan
gedragen. Het zou ook kunnen dat de jongeren hun problemen internaliseren in plaats van er uiting aan te
geven door delinquent gedrag. Vele jongeren geven in de YLS immers aan sociale en emotionele problemen
te hebben. Er is op dit onderdeel een groot verschil gevonden met Nederland: in Aruba zijn er aanzienlijk
meer jongeren die in de klinische schaal vallen, dat wil zeggen dat zij professionele hulp nodig hebben. Deze
schokkende uitkomst van het onderzoek heeft belangrijke implicaties, niet alleen voor de kinderen zelf, maar
voor de gehele maatschappij, omdat het één van de oorzaken is van het lage onderwijsrendement in Aruba en
een afbreukrisico vormt voor de door de overheid gewenste sustainable development. Dit levert alvast een
economische overweging op om meer te gaan investeren in onze jeugd.
Probleemgedrag kan voor een belangrijk deel worden voorkomen en beperkt door het scheppen van voorwaarden die nodig zijn om kinderen in Aruba zich te kunnen laten ontwikkelen tot hun volste potentieel.
Het juridisch kader hiervoor is het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989; IVRK) dat
door de Arubaanse regering is geratificeerd. Hiermee heeft Aruba de verplichting op zich genomen om
het verdrag in zijn volle omvang te implementeren en de daarin neergelegde rechten voor elk kind in zijn
jurisdictie te doen gelden. Een belangrijke doelstelling van het IVRK is: ‘to promote the full and harmonious
development of the child’s personality, talents and mental and physical abilities. The child should be prepared to live an
individual and responsible life in a free society, in which he/she can assume a constructive role with respect for human
rights and fundamental freedoms.’2 De bescherming van de mensenrechten en van de fundamentele vrijheden
zijn vastgelegd in de Staatsregeling van Aruba: een jonge grondwet waarin de mensenrechten als uitgangspunt
zijn genomen.3
Uit het IVRK volgt dat er nadruk moet worden gelegd op preventie van probleemgedrag in plaats van op
repressie. In het geval dat kinderen en jongeren zich schuldig maken aan een strafbaar feit, moet getracht
worden ze zoveel mogelijk buiten het strafrecht te houden, door alternatieve maatregelen en progamma’s
aan te bieden. De Committee on the Rights of the Child ziet toe op de implementatie van de verdragsbepalingen
en becommentarieert de vierjaarlijkse, verplichte rapportages door de lidstaten.
In zijn General Comment No. 10 (2007) Children’s rights in Juvenile Justice stelt dit hoogste kinderrechtenorgaan dat lidstaten - waaronder Aruba - zijn gehouden:

1 SMC Serie Onderzoekspublicaties, 2009. Zie www.smc-research-foundation.org
2 CRC/GC/2005/5, preamble, and articles 6, 29 and 40.

3 Aruba is sinds 1 januari 1986 een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederland en beschikt over een eigen grondwet: de

Staatsregeling van Aruba.
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‘to develop and implement a comprehensive juvenile justice policy, that includes measures aimed at preventing juvenile
delinquency. In fact, the prevention of juvenile delinquency and interventions without resorting to judicial proceedings are considered core elements of a comprehensive policy. In addition to avoiding stigmatization to the child, these
measures have proven good results for children and are in the interests of public safety, and have proven to be more cost
effective. A juvenile justice policy without those measures, suffers from serious shortcomings.4
In Aruba bestaat inmiddels een brede basis voor een interdisciplinaire en voorwaardenscheppende
aanpak, zij het niet (altijd) bewust vanuit de wens tot verdragsconformiteit. Alle in het ‘Nationaal
veiligheidsplan Aruba 2008-2012’ heeft de regering van Aruba gesteld een Aruba fit for Children na te
streven, volgens de aanbevelingen van de resolutie van de Verenigde Naties: A world fit for Children.5
Voor het overige is er in beleidsdocumenten geen verwijzing naar het IVRK aangetroffen. In diverse
bijeenkomsten in het kader van de voorbereidingen en de uitkomsten van de YLS hebben de
organisaties op het gebied van de jeugdzorg zich unaniem uitgesproken voor een voorwaardenscheppende, preventieve aanpak. Dit werd naar aanleiding van een presentatie van de SMC
herhaald ten overstaande van de Commissie Welzijnzaken, Familie Aangelegenheden, Jeugdzaken en
Volksgezondheid van de Staten van Aruba. Zonder uitzondering maakten de organisaties gewag van hun
bezorgdheid over het welzijn van de Arubaanse jongeren, die net als vele leeftijdgenoten in andere landen
over (te) weinig mogelijkheden en middelen beschikken. Vanuit deze gedeelde constateringen en probleemstellingen achten de instanties en organen in Aruba de tijd rijp voor een integraal jeugdbeleid.6 Het is dan
ook verheugend dat vanuit het Minsterie van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur daartoe met het
initiatief Cu Futuro recentelijk een eerste stap is gezet.
Waar moet een integraal, voorwaardenscheppend en verdragsconform jeugdbeleid voor Aruba uit bestaan?
De kaders hiervoor staan (internationaalrechtelijk) vast. Een dergelijk beleid moet:
• een voorwaardenscheppend antwoord bieden op de sociale veranderingen die instituten als het gezin,
de samenleving, de school en normen en waarden hebben aangetast;
• de capaciteit verbeteren van de instanties en organisaties die werken met en voor risico- en problematische jongeren, jongeren die problemen hebben op school en jongeren met psychische problemen;
• voorzien in een verbetering van de jeugdstrafrechtspleging, waardoor jongeren die in conflict komen
met politie en justitie (en het gezin) de behandeling en begeleiding krijgen die zij nodig hebben.
Dit rapport bevat informatie over de aard en de ontwikkeling van jeugddelinquentie en de omstandigheden
die daarbij een rol spelen. De nadruk ligt op de eerste resultaten van de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007,
de implicaties voor effectieve preventie en interventie en het kader voor een integraal jeugdbeleid voor
Aruba.
Oranjestad, november 2008
Hellen A. van der Wal

4
5
6

CRC/C/GC/10/2007/section 17 and 25
(UN General Assembly Resolution, A/RES/S-27/2, 11 Oct. 2002) en van het UN World Report on Violence Against
Children (A/61/299/2006).
Zitting van de Vaste Commissie van de Staten van Aruba van 21 februari 2008. Aanwezig waren vertegenwoordigers
van het Korrektie Instituut Aruba, het Korps Politie Aruba, de Directie Onderwijs (de Inspecteur Onderwijs Aruba), de
Universiteit van Aruba, het bestuur van de EPI (middelbaar beroepsonderwijs), de Directie Sociale Zaken: het Bureau
Levens en gezinsmoeilijkheden en de Sectie Maatschappelijke Zorg, het Orthopedagogisch Centrum, het Wit-Gele Kruis,
de Stichting Reclassering en Kinderbescherming, het Meldpunt Kindermishandeling, de Stichting Arubaanse Kinder- en
Jeugdtelefoon, de Nationale Bibliotheek en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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1.1

Jeugddelinquentie
begrijpen

Inleiding

Vraag het aan willekeurige Arubaanse burgers. De meesten zullen beweren dat het niet goed gaat met de
Arubaanse jeugd. De perceptie is dat jeugdcriminaliteit toeneemt, dat jongeren op steeds jongere leeftijd met
criminaliteit beginnen en dat jongeren steeds zwaardere delicten plegen. Er zijn zelfs mensen die spreken
van een lost generation. Als redenen voor de achteruitgang van de jeugd worden genoemd:
• een gebrek aan normen en waarden
• de invloed van de media
• het toenemende materialisme
• werkende moeders en gebroken en samengestelde gezinnen
• de invloed van andere culturen: zo zouden er teveel buitenlanders zijn in Aruba
• de invloed van muziek, zoals reggeaton en hip hop
• de invloed van gewelddadige computerspelletjes
• de invloed van negatieve groepen, zoals culten, sekten en gangs.
Maar is dat allemaal wel zo? De media spelen een dubieuze rol in de berichtgeving over jongeren.
Incidenten worden negatief gelabeld. Kwajongensstreken zijn al gauw het werk van gangs. In berichtgeving
wordt vaak gesproken van delinquent gedrag van jongeren, terwijl uit de feiten blijkt dat het antisociale en
delinquente gedragingen van jonge mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder betreft. Jong-volwassenen
weliswaar, maar nog steeds: volwassenen en géén jongeren! Bij het Korps Politie Aruba worden geen aparte
overzichten van jeugddelinquentie bijgehouden. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft geen
cijfers voorhanden. In het beleidsplan van het Openbaar Ministerie voor het jaar 2008 komen de woorden
‘jeugdbeleid’ en ‘jongerenbeleid’ niet voor. De Criminaliteitsbeeldanalyse Aruba 2007 van het OM wijdt wel
een hoofdstuk aan jeugddelinquentie. Aan dit rapport ligt echter een kwalitatief onderzoek ten grondslag
(interviews en dossieronderzoek) en geen kwantitatief wetenschappelijk onderzoek dat generaliseerbaar is
naar de gehele jeugd van Aruba. De percepties over de jeugd worden niet gestaafd met (harde) cijfers, vanwege het feit dat er nimmer wetenschappelijk onderzoek was gedaan naar jeugddelinquentie. Om inzicht
te verkrijgen in de aard, omvang en achtergronden van jeugddelinquentie is de Stichting Maatschappij &
Criminaliteit in 2005 begonnen met de voorbereidingen voor een grootschalig jeugdonderzoek. De Youth
Lifestyle Survey Aruba, meting 2007 is een van de
instrumenten om tot dit inzicht te kunnen komen. In 2008 zijn ter aanvulling op de zelfrapportage enkele
deelonderzoeken opgestart:
• een sociologisch antropologische analyse van de sociale context van kinderen en jongeren in Aruba:
in wat voor maatschappij en binnen welke gezinssituaties groeien zij op, welke risico- en protectieve
factoren zijn in die domeinen te identificeren;
• een onderzoek naar de geregistreerde jeugdcriminaliteit, waarbij over de afgelopen zeven jaar tevens
wordt nagegaan wie de jongeren zijn die met justitie in aanraking zijn gekomen, wat ze hebben
gedaan, welke achtergrond zij hebben en welke omstandigheden en welke risico- en beschermende
factoren zij gemeen hebben (inclusief op individueel niveau een lange termijn en korte termijn risicovergelijking).
De bevindingen en resultaten van deze onderzoeken zullen geleidelijk worden gepubliceerd, in samenhang of als afzonderlijke publicaties. De bedoeling is dat deze kennis en wetenschap zullen bijdragen
aan een juiste perceptie van de Arubaanse jeugd. In dit hoofdstuk wordt inzicht geboden in de aard en
kenmerken van jeugddelinquentie: wat is het, hoe ontstaat het, wat zijn de oorzaken en hoe kun je die
herkennen en voorkomen.
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1.2

Aard en kenmerken van jeugddelinquentie

In deze rapportage gaat het om jeugddelinquentie: een breder begrip dan jeugdcriminaliteit. Met dit laatste
worden de strafbare handelingen van jongeren van 12 tot 18 jaar bedoeld.7 Dit is de leeftijd waarop het
Arubaanse jeugdstrafrecht van toepassing is.8 Jeugddelinquentie daarentegen omvat tevens antisociaal
gedrag: gedrag waarbij de elementaire rechten van de ander of leeftijdsgebonden maatschappelijke normen
worden geschonden. Met dit laatste wordt gedrag bedoeld dat een normschending oplevert alleen vanwege
het feit dat ze gepleegd wordt door een minderjarige, zoals spijbelen en weglopen. Deze status offenses,
zoals ze in het Engels worden genoemd, kunnen een opstapje zijn naar ernstiger vormen van delinquentie.
Het is van belang te begrijpen dat minder of meer ernstige vormen van probleemgedrag, status offenses en
delinquent gedrag alle verschillende uitingsvormen kunnen zijn van dezelfde onderliggende problematiek
(deviantie). Kinderen met hardnekkige gedragsproblemen hebben een verhoogde kans om op latere leeftijd
delinquente kinderen te worden. Delinquente kinderen hebben een verhoogde kans om ernstige, gewelddadige en/of chronische delinquenten te worden (Loeber & Farrington, 2001).
Kinderen en adolescenten proberen de grens tussen ongewenst en gewenst gedrag vaak te verleggen
door de regels die zij van hun verzorgers opgelegd krijgen te overschrijden. Voor adolescenten is een
bepaalde mate van wangedrag, experimenteren en onafhankelijkheid nastreven normaal, aldus de American
Psychiatric Association (1994). De meeste jongeren maken zich dan ook wel eens schuldig aan antisociaal
en delinquent gedrag (Moffitt, 1993; Loeber & Farrington, 1998a). Uit zelfrapportage-onderzoek, zoals de
WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit, blijkt dat dit naar schatting opgaat voor tweederde
van de Nederlandse strafrechtelijk minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar (Van der Laan & Blom, 2006). Voor
de meerderheid geldt dat zij voornamelijk lichte vergrijpen plegen, zoals vandalisme en vermogensdelicten.
Het aanvangsdelict is in veel gevallen winkeldiefstal.
Jeugddelinquentie geniet wereldwijd een grote politieke en wetenschappelijke belangstelling. Het is een
van de meest onderzochte vormen van probleemgedrag. Ook vanuit het kinderrechtenperspectief is er veel
aandacht voor jeugddelinquentie. Problematische jeugdigen en jeugdigen met problemen kunnen zich niet
ontwikkelen tot hun volste potentieel. Daarmee worden hun rechten voortvloeiende uit het Verdrag voor de
Rechten van het Kind (1989) geschonden (zie hoofdstukken 5 en 6).
Ruim tachtig jaar onderzoek heeft een aantal feiten over de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit opgeleverd:9
• bij lichte delicten is er weinig verschil tussen jongens en meisjes;
• bij ernstiger delicten (inbraak, geweldsdelicten) is het verschil groot: jeugdcriminaliteit is wat dat
betreft vooral een jongensaangelegenheid;
• de piekleeftijd van crimineel gedrag is tussen 15 en 19 jaar;
• de aanvangsleeftijd ligt tussen 8 en 14 jaar;
• tussen 20 en 29 jaar houden de meeste jongeren/jong-volwassenen er mee op;
• slechts 5% van de jongeren blijft volharden in een antisociaal gedragspatroon als ze volwassen zijn;
• een jonge aanvangsleeftijd is een indicatie voor een langere criminele carrière en het plegen van relatief
veel delicten;
7 In dit rapport worden een onderscheid gemaakt tussen kinderen en jongeren. Kinderen zijn jeugdigen onder de twaalf

jaar. Jongeren zijn jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar: zij bevinden zich in de adolescentie. Wanneer het woord ‘jeugdigen’
wordt gebruikt, worden beide categorieën bedoeld.
8 Voor jongeren van 12 t/m 17 jaar geldt een ander strafrecht dan voor volwassenen. Er wordt op deze regel wel eens een
uitzondering gemaakt wegens de ernst van het delict of gezien de persoon van de dader. Kinderen van 11 jaar en jonger
zijn niet strafrechtelijk aansprakelijk. Op jongeren van 18 jaar en ouder wordt het volwassen strafrecht toegepast.
9 Zie voor overzichten: Loeber et.al, 2001; Loeber & Farrington, 2001; Farrington, 2003; Van der Laan, 2005;
Farrington & Welsh, 2007.

2

Prevalentie en Preventie van Jeugddelinquentie in Aruba: beleidsimplicaties van de Youth Lifestyle Survey 2007

•

een klein aantal ‘chronische’ daders is verantwoordelijk voor een onevenredig groot aandeel in de hoeveelheid delicten;
• jongeren plegen een variëteit aan delicten en ze beperken zich niet tot een ‘specialiteit’;
• crimineel handelen is onderdeel van een breder spectrum van antisociaal gedrag, waartoe ook zwaar
alcoholgebruik, roekeloos rijden, risicovol seksueel gedrag, pesten en spijbelen behoren;
• jeugdige daders vertonen niet alleen verschillend delinquent, maar ook verschillend problematisch en
antisociaal gedrag;
• criminele activiteiten worden door tieners vaak samen met anderen en in groepjes gedaan: geschat wordt
dat bij 90% van alle jeugdcriminaliteit twee of meer daders betrokken zijn;
• als reden voor hun handelen geven tieners op: iets willen hebben, wraak, voor de kick of de lol, omdat
ze zich vervelen of omdat mensen kwaad worden (bij geweldsdelicten).

Jongeren met frequent sociaal antisociaal gedrag, met verschillende vormen van antisociaal gedrag, of met ernstiger vormen van antisociaal gedrag, blijken ook degenen
die een groter risico lopen in de toekomst meer gewelddadig gedrag te vertonen.
							
(Farrington, 1991a)
Bovendien spelen bij frequent en ernstig antisociaal gedrag dezelfde risico-factoren
een rol.
							
(Farrington, 1991b)

Delinquent gedrag wordt wel als volgt ingedeeld:
• ernstig delinquent gedrag: dit verwijst naar de omvang van de vermogensschade;
• gewelddadig delinquent gedrag: dit betreft de mate van fysiek letsel van slachtoffers;
• frequent delinquent gedrag: dit verwijst naar de frequentie van (ook minder ernstige) delicten over een
bepaalde periode.
Het onderscheid naar ernst, gewelddadigheid en frequentie is vaak een goed criterium voor het onder
zoek naar vroege voorlopers van delinquent gedrag, maar laat een aantal relationele aspecten
onderbelicht (Loeber, Farrington & Waschbusch, 1998a). Voor effectieve preventie en interventies, is
het van belang te weten:
• welke ontwikkelingstrajecten tot antisociaal en delinquent gedrag leiden,
• welke factoren dit traject beïnvloeden en
• welke jongeren het grootste risico lopen een dergelijk pad op te gaan.
Voor preventie is het voorts van belang een onderscheid te maken tussen vroege en late starters (Moffitt,
1993; Patterson, 1991). Vroege starters (early-onset delinquents) zijn vaak mannen die een gewelddadige geschiedenis hebben en al op de kleuterschool zijn gestart met agressief en gewelddadig gedrag. Ze zijn
impulsief, agressief en hebben moeite met concentratie. Deze combinatie kan maken dat ze vaak conflicten
hebben met familieleden en leeftijdgenoten en dat ze moeite hebben om zich aan de verschillende schoolsituaties aan te passen. Als jongeren voortdurend en in toenemende mate probleemgedrag vertonen, worden
hun persoonlijke ontwikkeling en toekomst, hun schoolprestaties en hun sociale functioneren aangetast. Zij
zijn gebaat bij interventie en preventie op jonge leeftijd. In de eerste vijf levensjaren van een kind wordt over
het algemeen de fundering gelegd voor zowel prosociaal als antisociaal gedrag.
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Mogelijke afwijkingen kunnen ook in deze periode gesignaleerd worden.
Hoewel kinderen op die jonge leeftijd grote veranderingen doormaken en er ‘normale’ perioden van
verhoogd agressief en tegendraads gedrag zijn (de terrible two’s en de terrible three’s), zijn dit belangrijke
waarschuwingssignalen voor problemen op latere leeftijd (Loeber & Farrington, 2001):
• vechten
• wreedheid tegen mensen en dieren
• vaak liegen, diefstal, brandstichting (de zogenaamde covert acts, heimelijk gepleegd antisociaal gedrag)
• niet met anderen om kunnen gaan
• lage schoolmotivatie gedurende de basisschooljaren
• middelengebruik (zonder toestemming van de ouders).
Late starters (late-onset delinquents) zijn jongeren die pas tijdens de adolescentie delinquent gedrag vertonen.
Peer pressure is voor deze jongeren de belangrijkste reden om aan delinquente activiteiten mee te doen.
Dergelijke jongeren komen vaak uit ongestructureerde gezinnen, waar ze veel vrijheid krijgen en er weinig
ouderlijk toezicht is. Preventie en interventie zijn voor deze jongeren minder gecompliceerd dan voor de
vroege starters. Vooral jongens van 12-25 jaar maken zich schuldig aan adolescentiecriminaliteit, met een
piek bij 17-18 jaar (Farrington, 1986; Junger-Tas, 1992). In de leeftijd 18-20 jaar houden de meesten er mee op.
Ze krijgen meer verantwoordelijkheden, zowel maatschappelijk als in eigen kring en er wordt van hen een
meer aangepaste levenswijze gevraagd. De belangrijkste levensgebeurtenissen die bevorderen dat jongeren
na hun 20e ophouden met crimineel gedrag zijn: trouwen, een goede/prettige baan krijgen, naar een betere
buurt verhuizen en in militaire dienst gaan (Laub & Sampson, 2001).
Jongeren die doorgaan met het plegen van delicten hebben een grotere kans om ook later opnieuw delicten
te plegen. Uit onderzoek blijkt dat er ook voldoende keerpunten zijn in het volwassen leven waardoor
mensen stoppen (Sampson & Laub, 1993, 2003; van Blokland, 2005).
Wie zijn de daders?
Jeugdige delinquenten worden op verschillende manieren gecategoriseerd, al naar gelang de doelstelling
van de indeling. Het onderscheid kan worden gemaakt naar soorten verdachten, afkomst, leeftijd, soorten
delicten en zwaarte van de delicten. Vanuit het oogpunt van een effectieve preventie van jeugdcriminaliteit
zijn het dadersprofiel en criminaliteitspatroon van groot belang. Het komt voor dat categorieën en begrippen worden bijgesteld om jeugdige delinquenten onder een bepaalde maatregel te kunnen laten vallen.
Het begrip hardekernjongeren is in 1993 geïntroduceerd door Beke en Kleiman, voor een relatief kleine groep
jeugdige delinquenten, die zich met de nodige regelmaat schuldig maakt aan het plegen van relatief ernstige
misdrijven. Uit een door hen verricht onderzoek, dat ook het criminaliteitspatroon van de jongeren beschrijft,
bleek dat deze jongeren zich vooral schuldig maken aan ernstige vermogensdelicten. Hardekernjongeren
schuwen het gebruik van geweld - zo hen dat noodzakelijk voorkomt - niet. Uit het onderzoek bleek dat de
jongeren vaak problematische persoonlijke, sociale en maatschappelijke achtergronden hebben.10
Voor jongeren van 12 t/m 17 jaar is de volgende indeling naar pleegcarrière inmiddels gebruikelijk:11
• jeugdige first offenders: 1 proces-verbaal gedurende de gehele geregistreerde verdachtencarrière;
• jeugdige meerplegers: 2 t/m 5 processen-verbaal;
• jeugdige veelplegers: meer dan 5 processen-verbaal gedurende het gehele criminele verleden waarvan
tenminste 1 in het peiljaar.
10 Het SMC-onderzoek ‘Wie is de dader? Arubaanse jongeren in aanraking met politie en justitie 2002-2008’ zal inzicht

bieden in de kenmerken en achtergronden van jeugddelinquenten in Aruba. Publicatie van de onderzoeksgegevens zal
in 2009 plaatsvinden.
11 Ministerie van Justitie, Eenheid van begrip (1999).
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Het risico van het maken van te weinig onderscheid in daderkarakteristieken en kenmerken is in 2006
duidelijk geworden ten aanzien van de Antilliaanse probleemjongeren, die al geruime tijd in de statistieken van jeugdcriminaliteit in Nederland zijn oververtegenwoordigd (zie bijv. Jennissen en Blom, 2007)
Omdat in de Nederlandse bevolkingsregistratie geen onderscheid wordt gemaakt in herkomst van de vijf
verschillende eilanden die tezamen de Nederlandse Antillen vormen en ook niet ten aanzien van Aruba,
dat al sinds 1986 een autonoom land is binnen het Koninkrijk, werden de jongeren afkomstig uit alle zes
eilanden, zonder onderscheid, bedreigd met Nederlandse toelatingsbeperkingen. Inmiddels blijkt uit
de voorliggende YLS 2007 dat Arubaanse jongeren niet ‘crimineler’ zijn dan Nederlandse jongeren: in
tegendeel (zie hoofdstuk 3). Het Arubaanse jeugdcriminaliteitsbeeld dat uit de YLS naar voren komt is
gebaseerd op zelfrapportage en kan daarom niet worden vergeleken met de Nederlandse geregistreerde
criminaliteit. Toch geven (ook!) de resultaten van de YLS aanleiding om het op een hoop gooien van
Antilliaanse en Arubaanse jongeren in de Nederlandse statistieken van jeugdcriminaliteit kritisch onder de
loep te nemen.

BEGRIPPENKADER
Delinquent gedrag
Jeugddelinquentie is ernstig probleemgedrag waartoe ook van huis weglopen, spijbelen, problematisch alcoholen druggebruik, gokken en prostitutie worden gerekend. Voorbeelden van minder ernstig probleemgedrag (excessief gedrag) zijn kattekwaad uithalen, heibel schoppen, brutaal optreden, lawaai maken (schreeuwen, muziek) en zich onbeschoft gedragen (uitschelden). De vormen van probleemgedrag die jongeren (gaan) vertonen,
hangen in belangrijke mate af van de ervaringen die zij in het dagelijks leven opdoen en de voorbeelden die
zij tegenkomen (Angenent, 1991). Delinquent gedrag is een vorm van agressie en een gedragsvorm waarmee
personen een sociaal interactieprobleem oplossen (Hartup & Van Lieshout, 1995). Andere mogelijkheden om
een interactieprobleem op te lossen zijn sociaal terugtrekkend gedrag en prosociaal gedrag.
Agressie
Agressief gedrag wordt wel omschreven als het gedrag van een of meer daders dat erop gericht is of als resultaat heeft dat een of meer slachtoffers nadeel, leed, letsel of schade ervaren (Olthof, 1990). Agressief gedrag kan
voortkomen uit verschillende motieven:
• het nemen van wraak			
• het uitoefenen van macht
• het verwerven van materieel gewin		
• het toebrengen van letsel aan het slachtoffer
• het slachtoffer zijn			
• het gunstig willen afsteken in vergelijking met het
• het aandacht willen trekken. 		
slachtoffer.		
Deze motieven zijn van belang voor de manier waarop de dader individueel of samen met anderen agressie
plegen en voor de manier waarop daders in de loop van hun ontwikkeling leren om met agressief gedrag hun
interactieproblemen op te lossen (Van Lieshout et. al., 1999). Ze zijn daarmee ook van belang voor preventie
en interventie.
Antisociaal gedrag
Antisociaal gedrag wordt algemeen gedefinieerd als gedrag waarbij de elementaire rechten van de ander of
leeftijdgebonden maatschappelijke normen worden geschonden. Dit omvat zowel agressief als delinquent
gedrag. In dit rapport wordt het volgende onderscheid gebruikt (Loeber et. al., 2001):
• covert antisociaal gedrag: antisociaal gedrag bij kinderen en adolescenten dat zich meestal afspeelt buiten
het gezichtsveld van de volwassenen, zoals liegen en stelen.
• overt antisociaal gedrag: antisociaal gedrag waarbij de openlijke confrontatie met de ander wordt aangegaan, zoals agressief en oppositioneel gedrag.
• ernstig antisociaal gedrag.
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1.3

Jeugddelinquentie verklaren

Delinquent gedrag komt niet uit de lucht vallen. De ontwikkeling van delinquent gedrag van jongeren kan
evenmin los worden gezien van andere vormen van antisociaal gedrag. In enkele criminologische theorieën
wordt verondersteld dat verschillende probleemgedragingen gemeenschappelijke oorzaken hebben, die te
maken hebben met de persoon zelf of zijn omgeving (vooral het gezin, de school en de buurt). De jongere
zou dan leiden aan het ‘deviantiesyndroom’, waarbij naast delinquentie sprake is van ander probleemgedrag
zoals druggebruik, excessief drinken, spijbelen en weglopen (Angenent, 1991; Jessor, 1977, 1991).
In paragraaf 1.2 is ook al opgemerkt dat minder of meer ernstige vormen van probleemgedrag, status offenses
en delinquent gedrag alle verschillende uitingsvormen kunnen zijn van dezelfde onderliggende problematiek
(deviantie) (Loeber en Farrington, 2001).
In de generality of deviance-theorie van Hirschi en Gottfredson (1994) worden delinquentie en overig probleemgedrag gezien als uitingen van een gebrek aan zelfcontrole en wordt er een sterke en algemene samenhang verondersteld tussen deze gedragingen.
In andere criminologische theorieën wordt belang gehecht aan het onderscheid in typen delinquentie en
probleemgedrag. Het onderscheiden naar ontwikkelingstrajecten van delinquent en probleemgedrag sluit
daar op aan. De ontwikkelings- en levensloopcriminologie (Farrington, 2003) veronderstelt dat delinquent
gedrag zich ontwikkelt via bepaalde trajecten, waarbij probleemgedrag zich onder bepaalde omstandigheden kan ontwikkelen van lichte naar ernstige vormen.
Twee invloedrijke theorieën voor ontwikkelstrajecten zijn van Moffitt (1993) en van Loeber & Hay (1994).
Moffitt (1993) onderscheidt twee ontwikkelingstrajecten:
• het levensloop-persistent (life-course persistent) antisociaal gedrag: een kleine groep kinderen ver
toont reeds in de peuter- of kleutertijd al antisociaal gedrag en zij blijven hiermee doorgaan tot in de
volwassenheid. Deze groep is verantwoordelijk voor een disproportioneel aantal overtredingen.
• het adolescence-limited antisociaal gedrag: bij deze jongeren, die de grootste groep vormen, blijft het
antisociaal gedrag beperkt tot de adolescentie. Het gedrag is weliswaar normovertredend, maar moet omdat het zo vaak voorkomt - worden gezien als min of meer normatief voor deze levensfase.
Het is echter goed denkbaar dat er meerdere ontwikkelingstrajecten zijn: de algemene kritiek op deze
theorie is dat de opdeling in slechts twee trajecten te simplistisch is (zie bijv. ook Moffitt, et.al., 2002, waarin
meerdere trajecten worden gevonden). Voor preventie is het echter zeker van belang of men met een early
onsetter te maken heeft, of dat er sprake is van een weerbarstige puber, die bij zijn grenzenverleggende
escapades (iets) te ver is gegaan. Het bijsturen en resocialiseren van personen uit de eerst genoemde groep
vergt een andere en meer intensieve aanpak dan van kinderen uit de tweede groep.
Loeber & Hay (1994) onderscheiden drie ontwikkelingspaden naar antisociaal gedrag:
• het eerste traject is overt problem behavior (openlijk probleemgedrag): dit traject ontwikkelt zich van antisociaal gedrag en minder ernstige agressie naar ernstige geweldsdelicten (bijv. het begint met pesten en
anderen lastig vallen, gaat vervolgens over in vechten en eindigt in gewelddadig gedrag, zoals verkrachting
of het plegen van een overval.
• het tweede traject is covert problem behavior (heimelijk probleemgedrag): dit traject eindigt in antisociaal
gedrag zoals frauderen, stelen, of het plegen van inbraken.
• het derde traject heeft betrekking op autoriteitsconflicten:
dit traject eindigt in gedrag als weglopen van huis, spijbelen of niet op tijd thuiskomen. Het heeft vooral
betrekking op adolescenten en kan een aanzet zijn tot het verder vervolgen van het traject van overt of
covert probleemgedrag.
In dit model worden de aanvangsleeftijd, de aard en de opeenvolgingsfasen van het antisociaal gedrag
gecombineerd. Een voorbeeld: een kleuter zal geen gewelddadig seksueel delict kunnen begaan, maar kan
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wel aan het begin van het overt agressieve traject andere kinderen agressief bejegenen of dieren kwellen.
Dezelfde kleuter kan als schoolkind regelmatig alleen of in een bende vechten en uiteindelijk als adolescent
of jongvolwassene gewelddadige delicten begaan. (Loeber & Farrington, 2001).
De hierboven aangehaalde indelingen zijn van belang voor het ontwikkelen en kiezen van effectieve
preventiemaatregelen. De verschillende karakteristieken en kenmerken vragen alle om verschillende aanpak
en behandeling. Het behandelen van symptomen van delinquent gedrag zal niet effectief zijn, omdat het de
oorzaak niet wegneemt. Het is nog niet bekend welke ontwikkeltrajecten zich in Aruba voordoen. De YLS
Aruba 2007 is een momentopname. Voor het kunnen aantonen van ontwikkeltrajecten dient een onderzoek
na enkele jaren te worden herhaald en wel met dezelfde respondenten.

Hoe jonger de leeftijd van aanvang, hoe groter de snelheid waarmee de ontwikkeltrajecten van antisociaal gedrag doorlopen worden. Hoe groter de verscheidenheid
aan en ernst van het antisociale gedrag, des te groter het risico van later ernstig en
gewelddadig antisociaal gedrag.
							
(Loeber et al., 1993)

1.4

Ontwikkelings- en levenslooptheorie

Om antisociaal en delinquent gedrag te kunnen voorkomen en bestrijden is het van belang te weten waar
dat gedrag vandaan komt. Net als in de medische wetenschap neemt het bestrijden van symptomen (de
uitingen of verschijnselen) de oorzaak van het probleem niet weg. Door alleen aandacht te hebben voor de
symptomen kan de kwaal zelfs nog verergeren, zeker als het verkeerde medicijn wordt gebruikt. Zo is het
ook bij de bestrijding van jeugddelinquentie. Een zelfde vorm van delinquent gedrag kan bij tien verschillende jongeren tien verschillende oorzaken hebben. Aan de andere kant kunnen tien jongeren aan dezelfde
risicofactoren bloot staan en vertonen vervolgens maar twee van die jongeren antisociaal of crimineel gedrag. Waarom maken jongeren zich schuldig aan delinquent gedrag en vooral ook: waarom onthouden
anderen zich van dergelijk gedrag? Anders gezegd: wat zijn voorspellers en factoren die samenhangen met
de oorzaken en achtergronden van jeugdcriminaliteit?
In de moderne criminologie (de ontwikkelings- en levensloopcriminologie: developmental and life-course criminology, DLC) worden geïntegreerde ontwikkelings- en levenslooptheorieën gehanteerd om het ontstaan,
voortduren en ‘uitdoven’ van crimineel gedrag te verklaren. Er wordt in deze theorieën de nadruk gelegd op:
• de ontwikkeling van crimineel en antisociaal gedrag;
• risicofactoren op verschillende leeftijden;
• de effecten van levensgebeurtenissen op het verloop van de ontwikkeling (Farrington, 2003a).
In de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007 is van de ontwikkelings- en levenslooptheorie uitgegaan en is
- naast het verkrijgen van inzicht in de prevalentie en frequentie van jeugddelinquentie - nadruk gelegd
op het opsporen van mogelijke risicofactoren waar de Arubaanse jeugd mee te maken heeft. Hiervoor is
gekozen omdat inzicht in de risico- en beschermende factoren aanknopingspunten biedt voor de preventie
van delinquent gedrag. Zoals in de vorige paragraaf al is aangehaald, geven de resultaten van de YLS 2007
geen inzicht in de ontwikkelingstrajecten van crimineel en antisociaal gedrag en in de effecten van levensgebeurtenissen op het verloop van die ontwikkeling.
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De ontwikkeling van crimineel en antisociaal gedrag
Gedrag is altijd het resultaat van voortdurende interacties tussen de aanleg van een mens en de omgeving waarin hij zich bevindt (Junger-Tas et al, 2008). De verklaring voor de ontwikkeling van delinquent
gedrag wordt enerzijds gezocht in de persoonlijkheidskenmerken van individuele kinderen, zoals een laag
IQ, ADHD, sterke impulsiviteit en agressieve en antisociale tendensen (Loeber, 1991) en anderzijds in de
sociaal-economische context waarin kinderen opgroeien: het kind wordt (gedurende zijn hele leven en al
vanaf voor zijn geboorte) beïnvloed door omgevingsfactoren. Er zijn sterke verbanden tussen de sociaalculturele context waarin de jongere opgroeit, zoals de bindingen met gezin, school en woonbuurt, en anderzijds de gelegenheid voor delinquent gedrag, de leefstijl van jongeren, hun omgang met al dan niet
delinquente vrienden, hun attitudes ten aanzien van geweld en de zelfcontrole. Recentelijk is dat ook weer
aangetoond in het onderzoek van Junger-Tas (2008). Deze verbanden kunnen voorspellers zijn van risico’s
voor delinquent gedrag. Ze zijn van invloed op het verschijnsel dat een jongere zich al dan niet schuldig gaat
maken aan delinquent gedrag, zich beperkt tot lichte vergrijpen of afglijdt naar de meer ernstige vormen
van delinquentie.
Risico- en beschermende factoren
Het is mogelijk individuele en sociale factoren te identificeren die maken dat kinderen en jongeren een grotere kans lopen om zich antisociaal en crimineel te gaan gedragen. Studies hebben tevens aangetoond dat
jeugdige daders die ernstige delicten plegen op jonge leeftijd starten (tussen 10-13 jaar) en dat zij langer met
delinquent gedrag doorgaan dan de ‘adolescentie-gelimiteerde’ delinquenten (Loeber & Farrington 2001;
Farrington, 2003; Hawkins et. al, 1998; Farrington et al., 2006). 12
De factoren die kinderen en jongeren in negatieve zin beïnvloeden worden risicofactoren genoemd. Risicofactoren hangen samen met een latere toename of voortzetting van delinquent gedrag van jongeren.
Protectieve (beschermende) factoren hangen samen met een latere afwezigheid of afname van delinquent
gedrag. De factoren zijn meestal geen oorzaken op zich, maar correlaties: signalen die op de mogelijke
werkzaamheid van causale processen wijzen. Slechts een klein deel van de risico- en beschermende factoren
kan als oorzaak worden opgevat. Factoren kunnen zowel een risico- als een beschermende factor zijn. Zo is
een goed, hecht gezin een belangrijke beschermende factor en een dysfunctioneel gezin met veel conflicten,
een risicofactor.
De volgende risicofactoren lijken belangrijk voor het voorspellen van delinquent gedrag van jongeren op
jonge leeftijd (early onset):
• individuele factoren: lage intelligentie, zwakke schoolprestaties, hyperactiviteit, impulsief en risicovol
gedrag, antisociaal gedrag op jonge leeftijd, zoals aggressie en pesten;
• familie-factoren: gebrekkig ouderlijk toezicht/controle, harde disciplinering en mishandeling door
ouders, een afstandelijke houding van de ouders en verwaarlozing, geen/weinig betrokkenheid van de
ouders, conflict tussen de ouders, gebroken gezinnen, het hebben van criminele ouders/broers of
zussen, een slechte relatie met de ouders;
• sociaal-economische factoren: laag gezinsinkomen, groot gezin;
• invloed van leeftijdgenoten: delinquente vrienden, afwijzing/uitsluiting door leeftijdgenoten, lage
populariteit;
• schoolfactoren: delinquentie in de school;
• omgevingsfactoren: delinquentie in de buurt/omgeving.
(Loeber & Farrington, 2001; Farrington, 2003; Hawkins et. al, 1998).

12 Dit is de reden waarom in de steekproef voor de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007 jongeren van 10 en 11 zijn meege-

nomen, ook al zijn zij nog niet strafrechtelijk aansprakelijk.
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Er zijn ook beschermende factoren die de kans op delinquent gedrag kunnen verminderen:
• sociale cohesie (collective efficacy): de bereidheid van volwassenen om actief te werken aan het behoud
van sociale normen en waarden;
• het zijn van het vrouwelijke geslacht;
• prosociaal gedrag gedurende de pre-schoolse jaren;
• participeren in positieve sociale activiteiten en veel lokale activiteiten;
• een goede relatie met de ouders;
• goede relaties met leeftijdgenoten;
• goede schoolprestaties en een positieve binding met de school.
(Loeber & Farrington, 2001).
De effecten van levensgebeurtenissen
Gedurende de levensloop van mensen vinden er belangrijke gebeurtenissen plaats die hun leven in positieve
en in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Kinderen kunnen door dergelijke gebeurtenissen weer op hun
pootjes terecht komen of juist in de problemen raken. Een cumulatie van nare gebeurtenissen in het leven
van kinderen en jongeren is een risicofactor voor probleemgedrag. Een of twee van dergelijke life events
kunnen jongeren nog wel aan, meer van dergelijke gebeurtenissen worden moeilijker om te verwerken
(Rutter, 1979). Tot life events worden gerekend: ernstige of langdurige ziekte of overlijden van iemand waar
de jongeren een band mee hebben, alcohol- en drugsproblematiek van de ouders, echtscheiding van de ouders,
huiselijk geweld. In de Youth Lifestyle Survey 2007 is een aantal van deze gebeurtenissen meegenomen. Er
is gevraagd naar gezinssituaties, problemen thuis, succes op school en slachtofferschap, maar de verbanden
hiertussen zijn ten behoeve van de onderhavige rapportage nog niet onderzocht.
In het Nederlandse onderzoek ‘Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik’ (Junger-Tas,
2008) gaf een op de zes jongeren aan meer dan twee nare gebeurtenissen te hebben meegemaakt.

1.5

Signaleren en preventie van probleem gedrag

Gedragsproblemen zijn al zichtbaar bij kinderen vanaf twee jaar. Oppositioneel gedrag tegen ouders en
agressief gedrag tegen leeftijdsgenootjes zijn normaal in de vroege ontwikkelingsjaren. Dit gedrag verdwijnt
meestal tussen het derde en zesde levensjaar, als het kind begint te leren praten en begint te begrijpen wat
sociaal-acceptabel gedrag is. Deze vaardigheden helpen het kind om zijn behoeften en wensen te kunnen
verwoorden en om conflicten op te kunnen lossen. Als een kind deze vaardigheden niet kan ontwikkelen,
dan leidt dat tot probleemgedrag, zoals autoriteitsconflicten, spijbelen, weglopen en meer serieuze problemen,
zoals vandalisme, diefstal en geweld. Aan probleemgedrag kunnen echter ook andere, meer verborgen,
oorzaken ten grondslag liggen. Een geestelijke stoornis, ADD (attention deficit disorder) en leerproblemen
kunnen de oorzaak zijn van grote frustratie voor het kind, dat (nog) niet begrijpt wat er met hem of haar aan
de hand is. Deze frustratie kan zich uiten in delinquent gedrag, wat in werkelijkheid een vraag om aandacht
en hulp is. Ook slechte schoolprestaties kunnen een goede indicator zijn dat er iets aan de hand is.
Het onvermogen om huiswerk en opdrachten te maken en het halen van slechte cijfers kunnen een negatieve
invloed hebben op het gevoel van eigenwaarde van het kind en het kan zich vervreemd en waardeloos voelen.
Het kind kan het gevoel hebben dat het zich op geen enkele manier goed kan laten gelden en succesvol
kan zijn. Meedoen met een groep jonge delinquenten of een gang kan het kind het gevoel geven dat het
ergens bij hoort en succesvol is. Wanneer er niet tijdig wordt ingegrepen, kan deze situatie leiden tot ernstige
problemen en afglijdend gedrag (Loeber & Farrington, 2001).
Probleemgedrag van jongeren veroorzaakt schade aan de jongere zelf en aan de maatschappij. De
aandacht is vaak gericht op de materiële schade die wordt veroorzaakt in plaats van de schade op de langere
termijn. Die schade is o.a. gelegen in het feit dat kinderen met problemen zich vaak niet volledig kunnen
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ontwikkelen en hun potentieel niet kunnen benutten. Onderzoek heeft aangetoond dat ter bestrijding en
voorkoming van probleemgedrag bij jongeren interventies en preventie het meest effectief zijn, als ze in
een zo vroeg mogelijk stadium geschieden, dus op zo jong mogelijke leeftijd (Farrington & Welsh, 2007).
Ook is bekend dat interventies binnen het gezin en opvoedingsondersteuning de ontwikkeling van jeugddelinquentie krachtig kunnen verminderen. In hoofdstuk 6 wordt naar aanleiding van de beleidsimplicaties
die de Youth Lifestyle Survey 2007 heeft opgeleverd, op de mogelijkheden in Aruba voor risk focused beleid
nader ingegaan.
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02
2.1

Onderzoek naar
jeugddelinquentie

Inleiding

Wie jeugddelinquentie wil bestuderen en bestrijden, heeft in de eerste plaats gegevens nodig over wat
er zich op dit gebied afspeelt (prevalentie), hoe vaak dit gebeurt (frequentie), door wie de delinquente
handelingen worden gepleegd en onder welke omstandigheden (korte termijn risicofactoren), en wat de
mogelijke oorzaken (lange termijn risicofactoren) kunnen zijn. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bronnen
met gegevens over jeugddelinquentie, die alle hun bruikbaarheid en hun beperkingen hebben. Vervolgens
wordt de methode van onderzoek van de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007 beschreven.

2.2

Gegevensbronnen voor jeugddelinquentie

Om een analyse te kunnen maken van het jeugdcriminaliteitsbeeld, is het van belang dat de jeugdcriminaliteit in een land in beeld wordt gebracht. Daarvoor zijn gegevens nodig uit verschillende bronnen:
• registraties bij de justitiële diensten: politie, openbaar ministerie, gerecht, reclassering en kinderbescherming etc. (ook wel de officiële cijfers genoemd);
• slachtofferenquêtes, waarbij slachtoffers van delinquent gedrag worden bevraagd;
• zelfrapportage-onderzoeken, waarbij personen aangeven of zij zich schuldig hebben gemaakt aan
delinquent gedrag.
Aan elk van deze bronnen kleven bezwaren, omdat ze - als ze afzonderlijk worden geraadpleegd - een
onvolledig beeld geven. Hieronder worden de zwakke en de sterke kanten van de drie bronnen toegelicht
(Junger-Tas & Haen Marshall, 1999; Thornberry & Krohn, 2000).
Officiële cijfers over jeugddelinquentie
De officiële gegevens worden bijgehouden door de justitiële instanties van de overheid. Uit deze bronnen
kunnen gegevens worden verkregen over de gevallen van delinquentie die bij politie en justitie bekend zijn
geworden, die door de justitie wel of niet zijn vervolgd en die zo mogelijk voor de rechter zijn gekomen.
Om een beeld te krijgen van de criminaliteit van een land is het niet voldoende om alleen naar de officiële
registraties te kijken. Zelfs al zouden deze gegevens goed worden geregistreerd, dan geven ze nog een
vertekend beeld. Slachtofferenquêtes in de USA hebben aangetoond dat meer dan de helft van de
slachtoffers van een delict geen aangifte doet bij de politie. Slechts 48% van de geweldsdelicten en 38% van
de vermogensdelicten werd in 2003 gerapporteerd.13 In Nederland is dit onderzocht door Goudriaan et.al,
2003. Geconstateerd werd dat mensen minder rapporteren bij aangifte. Ook bestaat er een sterke relatie
tussen de ernst van een delict en de aangiftebereidheid van het slachtoffer. In de officiële statistieken zijn
daarom minder ernstige delicten ondervertegenwoordigd. Daarnaast zijn delicten waarbij geen slachtoffers
vallen, zoals strafbaar gebruik van/handel in verdovende middelen en prostitutie, ondervertegenwoordigd, omdat ze alleen maar zullen worden geregistreerd als ze ook door de politie worden opgespoord. De
officiële cijfers worden voorts beïnvloed door het opsporingsbeleid van de politie en justitie: als er in een jaar
de nadruk wordt gelegd op de opsporing van bijvoorbeeld illegale wapenhandel, dan zal dat resulteren in
meer aanhoudingen dan normaal en zullen deze feiten zijn oververtegenwoordigd.

13 National Crime Victimization Survey, 2003, US Bureau Of Justice Statistics.
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Slachtofferenquêtes
Een belangrijke aanvulling op de officiële cijfers zijn de slachtofferenquêtes, al was het alleen al omdat hiermee
feiten bekend worden die de politie nimmer ter kennis komen. In de USA wordt sinds 1972 periodiek de
National Crime Victimization Survey (NCVS)14 gehouden, waarmee de volgende gegevens worden verkregen:
• situationele gegevens: waar vond het delict plaats, op welk tijdstip, hoeveel slachtoffers waren er,
werden er wapens gebruikt, wat heeft het slachtoffer gedaan om zichzelf te beschermen en wat was het
resultaat daarvan;
• kenmerken van de slachtoffers: gender, leeftijd, ras/afkomst, opleiding, inkomen, burgerlijke staat en
relatie met de dader;
• gevolgen van het slachtofferschap, zoals of het slachtoffer was verwond, de mogelijke medische kosten.
Met slachtofferenquêtes is het mogelijk om inzicht te krijgen in het risico dat men in een land, omgeving of
buurt loopt om ergens slachtoffer van te worden en welke invloed sociale kenmerken hebben. Bijvoorbeeld:
aan de hand van dergelijke gegevens kan men nagaan welk risico vrouwen en mannen lopen om slachtoffer
te worden van sexueel geweld of berovingen en hoe leeftijd en uiterlijke kenmerken daarbij een rol spelen.
De waarde van slachtofferenquêtes is gelegen in de informatie die niet bij de politie en justitie bekend is. Hiervoor is al aangehaald dat uit de National Crime Victimization Survey is gebleken dat
in 2003 slechts 48% van de geweldsdelicten en 38% van de vermogensdelicten werd gerapporteerd. De redenen waarom slachtoffers niet rapporteren zijn verschillend. Er kan sprake zijn van:
• schaamte (bijvoorbeeld bij seksuele delicten en bij familierelaties of vriendschap met de dader);
• bescherming van de dader (bijvoorbeeld bij jeugdige daders en bij familierelaties of vriendschap met
de dader);
• afhankelijkheid van de dader (bijvoorbeeld bij huiselijk geweld, incest, seksuele delicten in familieverband);
• geen vertrouwen in de politie (aangiften worden niet serieus genomen, oplossingspercentages zijn laag,
politie heeft een slechte reputatie, politie kent de dader of het slachtoffer, politie maakt zich zelf schuldig
aan bepaald gedrag);
• onmogelijkheid om aangifte te kunnen doen.
Echter, ook slachtofferenquêtes zijn niet voldoende om een goed criminaliteitsbeeld te krijgen:
• ze geven geen informatie over ‘slachtofferloze’criminaliteit: vandalisme, wapengebruik en -handel, fraude,
money laundering (witwassen van geld), alcohol- en drugscriminaliteit, prostitutie en gokken;
• als slachtofferenquêtes zijn gericht op volwassenen, wordt geen inzicht verkregen in het jeugdslachtofferschap;
• er bestaat altijd het risico dat respondenten niet de waarheid invullen, bijvoorbeeld omdat ze de vraag
niet goed begrijpen of sociaal wenselijke antwoorden geven. De redenen voor niet rapporteren aan politie
en justitie kunnen ook een rol spelen bij het invullen van de slachtofferenquêtes: het is goed mogelijk dat
hierdoor bepaalde delicten ondervertegenwoordigd zijn
• er worden te weinig gegevens bekend over de daders. Het is bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om goede
uitspraken te doen over de leeftijd van de daders. Hierdoor kan men op basis van slachtofferenquêtes
niets zeggen over de jeugdcriminaliteit.
Ondanks dat zij geen totaalbeeld kunnen geven, zijn slachtofferenquêtes van grote waarde als aanvulling
op de officiële cijfers. In Aruba zijn tot nu toe geen slachtofferenquêtes gehouden. De Youth Lifestyle Survey
heeft weliswaar enkele vragen over slachtofferschap opgenomen, maar deze zijn onvoldoende om te kunnen dienen als een volwaardige slachtofferenquête.

14 Informatie over deze survey is te vinden op de website van de Bureau Of Justice Statistics:

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/cvict.htm
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Zelfrapportage-onderzoek
Een derde belangrijke bron voor het criminaliteitsbeeld van een land zijn zelfrapportage-onderzoeken
(self report surveys), waarbij aan de respondenten wordt gevraagd wat hun betrokkenheid is (geweest) bij
delinquent gedrag. De onderzoeken vinden plaats door middel van interviews of het invullen van vragenlijsten. Deze vorm van onderzoek wordt sinds het midden van de vorige eeuw toegepast en is in de jaren ’60
en ’70 populair geworden, toen onderzoekers zich de tekortkomingen van de andere bronnen realiseerden en
het potentieel van de zelfrapportage zagen. Door de vragenlijsten aan te vullen met andere aspecten van het
leven van adolescenten, kon de methode ook gebruikt worden om oorzaken van delinquentie te onderzoeken
(informatie over de familie, leeftijdgenoten en school die op delinquentie van invloed kan zijn. C. Hirschi,
1969; Thornberry & Krohn, 2000).
Zelfrapportage-onderzoeken hebben een significate bijdrage geleverd aan de kennis over criminaliteit. De
ontwikkeling en het brede gebruik van deze vorm van onderzoek wordt wel beschouwd als een van de
meest belangrijke innovaties in criminologisch onderzoek in de twintigste eeuw (Thornberry & Krohn,
2000). Ze hebben aangetoond dat delinquentie op een veel grotere schaal voorkomt en bij grotere delen van
de bevolking dan bekend wordt uit de officiële cijfers, zoals ook uit de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007
zal blijken ten aanzien van jeugddelinquentie in Aruba. Aangetoond is dat zelfgerapporteerde criminaliteit
op een bepaalde leeftijd - onafhankelijk van andere factoren - een voorspeller kan zijn van toekomstige
veroordelingen voor strafbare feiten (Farrington, 1989; Jolliffe & Farrington et. al, 2003). Uit zelfrapportageonderzoeken blijkt voorts dat er minder klasseverschillen zijn bij het plegen van delicten dan uit de officiële
cijfers blijkt (Gold, 1970; Riley & Shaw, 1985 zoals aangehaald in Thornberry& Krohn, 2000). Tevens is gebleken
dat de verschillen tussen mannen en vrouwen in relatie tussen het plegen van delicten minder groot zijn dan
uit de officiële statistieken naar voren komt (Jensen & Eve, 1976; Hindelang et al., 1981 zoals aangehaald in
Thornberry& Krohn, 2000).
De zelfrapportage methode heeft natuurlijk ook zijn beperkingen. Het is moeilijk om ook respondenten
te betrekken waarvan verwacht wordt dat zij meer delinquent handelen, zoals daklozen, illegalen, gedetineerden en geïnstitutionaliseerden. Respondenten die in de steekproef zitten kunnen weigeren om te participeren en dit kan leiden tot participatiebereidheid van mensen die het minst deviant zijn. Jonge mensen
kunnen over de mate van hun delinquent gedrag overdrijven of deze juist verzwijgen. Na verloop van tijd
kan het geheugen van mensen een rol spelen, zeker wanneer het gaat om zaken die in hun ogen triviaal en
onbelangrijk zijn. Tot de manieren om deze problemen te verhelpen behoort: de vragen richten op het afgelopen jaar en in de vragenlijst een onderscheid te maken tussen minder ernstige en ernstige delinquentie
en persistente en niet-persistente daders (Elliott & Ageton, 1980; East & Campbell, 1999).
De methode is redelijk betrouwbaar als het gaat om minder ernstige en weinig controversiële criminele
gedragingen en vormt een belangrijke aanvulling op politieonderzoeken (Van der Laan, 2005; Junger-Tas &
Haen-Marshall, 1999).
Zelfrapportage-onderzoeken leveren informatie over daders, ongeacht of de feiten bij de politie bekend
zijn geworden en ongeacht of er slachtoffers zijn. Afhankelijk van hoe het onderzoek wordt ingericht (en
de vragenlijst wordt opgesteld) worden ook demografische gegevens verkregen en gegevens over de dader
zelf en zijn opvattingen over en redenen voor zijn delinquente gedrag. De Youth Lifestyle Survey 2007 omvat
behalve vragen met betrekking tot de prevalentie en frequentie van delinquent gedrag ook vragen over
de kenmerken en achtergronden van de respondenten, de omstandigheden waaronder zelfgerapporteerd
delinquent handelen zijn verricht, over slachtofferschap en over risico- en beschermende factoren in de vijf
domeinen (individu, gezin, school, vrienden, omgeving).
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Zelfrapportage-onderzoeken kunnen cross-sectioneel of longitudinaal zijn. Cross-sectioneel wil zeggen
dat het onderzoek eenmalig wordt gedaan. De resultaten betreffen dan een momentopname. Longitudinale onderzoeken worden regelmatig herhaald met dezelfde respondenten, waardoor het mogelijk wordt
om trends en ontwikkelingen bij individuele respondenten te signaleren. Hiermee is het bijvoorbeeld ook
mogelijk om de resultaten van preventiemaatregelen te meten. De Youth Lifestyle Survey Aruba is in 2007
uitgevoerd als een cross-sectioneel onderzoek en betreft dus een moment-opname. De WODC Monitor
Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit wordt in Nederland regelmatig gehouden, maar niet met dezelfde
respondenten, en is dus ‘bij herhaling cross-sectioneel’. De vragenlijst wordt bij iedere meting aangepast
en geactualiseerd. Dit geeft inzicht in landelijke trends en ontwikkelingen. Om ook in Aruba trends en
ontwikkelingen te kunnen bijhouden, zou de YLS geregeld moeten worden herhaald. Dit zou een onderdeel
kunnen zijn van een nieuw jeugdbeleid voor Aruba. De kracht van zelfrapportage-onderzoeken is dat zij
veel inzicht kunnen bieden in een breder scala aan antisociaal en delinquent handelen dan geregistreerd in
de officiële cijfers, ook omdat gegevens kunnen worden verkregen die voor de criminele statistieken niet
belangrijk zijn, maar vanuit het oogpunt van preventie des te meer.Als zwakke kanten van dergelijke onderzoeken worden wel het waarheidsgehalte van de antwoorden genoemd, zoals hiervoor ook aangehaald als
risicofactor bij de slachtofferenquêtes. Ook moet de steekproef zorgvuldig worden getrokken en de respons
zodanig zijn, dat de resultaten ook representatief voor de doelgroeppopulatie kunnen worden genoemd.
Ter kostenbesparing worden zelfrapportage-onderzoeken wel klassikaal afgenomen in scholen. Hiertegen
bestaat als bezwaar dat de kwaliteit van de steekproef afneemt (drop outs en spijbelaars doen niet mee
en de leeftijdsopbouw van de steekproef kan onevenredig zijn), maar ook dat het klassikaal afnemen het
betrouwbaarheidsgehalte negatief kan beïnvloeden (jongeren in groepsverband kunnen overmoedig worden
en overdreven antwoorden invullen). Met de Youth Lifestyle Survey zijn allerlei maatregelen genomen om
de participatiebereidheid aan het onderzoek en het waarheidsgehalte van de resultaten te optimaliseren.

2.3

Methode van onderzoek van de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007

De Youth Lifestyle Survey is een cross-sectioneel zelfrapportageonderzoek dat in 2007 in Aruba is uitgevoerd,
waarbij jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar zijn ondervraagd.15
Pilot
In Aruba was niet eerder ervaring opgedaan met zelfrapportage-onderzoek naar jeugdcriminaliteit. Derhalve is in april 2007 met medewerking van het Centraal Bureau voor de Statistiek een pilotstudie gedaan.
Het werd wenselijk geacht alle elementen van het onderzoek van tevoren te testen:
• de steekproeftrekking;
• de benadering van de respondenten;
• de respons/bereidheid van de respondenten;
• de reactie van de ouders;
• de interview situatie (streven: 1 op 1 situatie);
• de vragenlijst: het gebruik van de 4 talen (Papiamento, Nederlands, Engels en Spaans) en de
begrijpelijkheid van de vragen;
• de duur van het interview;
• het gebruik van computers voor de afname van de interviews;
• de coördinatie/begeleiding van de enquêteurs;
• geautomatiseerde gegevensverzameling en verwerking.
15 In hoofdstuk 1 is al aan de orde gekomen dat de meest ernstige jeugdige daders op jonge leeftijd starten (tussen 10-13

jaar) en dat zij langer met delinquent gedrag doorgaan dan de ‘adolescentie’ delinquenten. Om inzicht te krijgen in het
aantal jeugdige daders in Aruba zijn in de steekproef van de YLS Aruba 2007 ook jongeren van 10 en 11 meegenomen,
ook al zijn deze jongeren strafrechtelijk niet aansprakelijk en kan er formeel dus niet gesproken worden van strafbaar
gedrag door deze leeftijdcategorie.
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Naar aanleiding van de pilot zijn enkele bijstellingen gedaan. Bij de pilot werd getwijfeld aan de haalbaarheid en acceptatie van een steekproef op naam, en werd gekozen voor een steekproeftrekking door middel
van het Geographical Information System (GIS). In dit systeem van het CBS is de locatie opgenomen van
adressen op Aruba. In totaal zijn er 32160 huishoudens die gelden als onderdeel van de onderzoekspopulatie. Deze huishoudens worden gesorteerd naar geografische ligging, het aantal locaties wordt verdeeld
in 20 districten, en uit ieder district wordt 1/20e van de totale steekproef getrokken. De steekproefeenheid
is een huishouden, waarna gekeken wordt of in het betreffende huishouden een jongere woont. Omdat er
relatief weinig jongeren in Aruba wonen, moesten enquêteurs soms vier huizen af om een jongere in de
doelgroep aan te treffen. Dit bleek een ingewikkelde en tijdrovende methode, die op de enquêteurs een
zware wissel trok.
Tijdens de pilot bleken evenwel de ouders en de jongeren heel positief tegen het jeugdonderzoek te
staan. De oorspronkelijke bezwaren tegen een steekproeftrekking op naam kwamen hiermee te vervallen.
Belangrijkste gevolg hiervan was dat het vinden en de benadering van de respondenten gemakkelijker verliep en de YLS in ruim vier weken kon worden afgerond (1400 benaderingen). Ook is de vragenlijst naar
aanleiding van bemerkingen van de jongeren aangepast. Voor de SMC is gebleken dat een pilot een vereiste
is voor het welslagen van een onderzoek met de omvang als die van de YLS.
De steekproef
Het CBS heeft ten behoeve van het zelfrapportage-onderzoek een representatieve steekproef getrokken
uit het bestand van het Bevolkingsregister van Aruba (BRA) van jongeren in de leeftijd van 10 t/m 17
jaar die op 31 juli 2007 stonden ingeschreven. De BRA is een met het Nederlandse GBA (Gemeentelijke
basisadministratie) vergelijkbaar geautomatiseerd systeem waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen
van in Aruba legaal verblijvende personen verblijven. Dit systeem is in 2006 geactualiseerd, vanwege de
koppeling in Aruba tussen het opgenomen zijn in de BRA en het recht op de Algemene Ziektekostenverzekering (AZV). De BRA biedt de mogelijkheid alle personen in de leeftijdsgroep van 10 tot en met 17 jaar
te selecteren en daar een willekeurige steekproef uit te trekken.
Niet alle personen die op Aruba wonen zijn opgenomen in de BRA. Alle illegaal verblijvende personen op
Aruba zijn niet in de registratie vermeld; van dak en thuislozen is niet duidelijk in welke mate zij zijn ingeschreven in de basisadministratie. Van personen die net verhuisd zijn, zijn de juiste gegevens nog niet in
het bestand opgenomen. Omdat de migratiegraad op Aruba vele malen hoger ligt dan in Nederland, zal het
percentage adressen dat om deze reden nog niet opgenomen is op Aruba hoger liggen. Het is niet bekend
hoe groot de groep niet geregistreerde mensen is. De jongeren in het onderzoek vormen een afspiegeling van
de Arubaanse doelgroeppopulatie op 31 juli 2007. Volgens het CBS telde Aruba op die datum totaal 103.908
inwoners. De doelgroep populatie omvatte op die datum zo’n 12.000 jongeren. Met de YLS 2007 werd een
resultaat van 1000 geslaagde interviews beoogd. Vanwege mogelijke weigeringen tot medewerking en de
kans dat de jongeren zouden zijn verhuisd, is een steekproef van 1400 namen getrokken. De ophoging van
400 is redelijk willekeurig, omdat niet eerder ervaring was opgedaan met zelfrapportage onderzoeken in
Aruba. Voor de grote steekproefomvang16 is gekozen vanwege het grote aantal variabelen van de vragenlijst.

16 Ter vergelijking: de doelgroeppopulatie in Nederland telde in 2004 1.595.962 jongeren. Voor de WODC-Monitor Zelfge-

rapporteerde Jeugdcriminaliteit - Meting 2005 werden 2161 jongeren benaderd, hetgeen heeft geresulteerd in 1460
geslaagde gesprekken.
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Respons
De 1400 benaderingen zijn in de maand september 2007 uitgevoerd en hebben geresulteerd in 1080
geslaagde interviews. Dit is een respons van 77%.
Volgens wetenschappelijke maatstaven is het behaalde responspercentage een bijzonder goed resultaat
(Babbie, 1992; Stoop, 2005 zoals aangehaald in Van der Laan & Blom, 2006).17 Van de 320 niet geslaagde
benaderingen is de reden:
• de ouders geven geen toestemming: 10%
• de jongere geeft geen toestemming: 9%
• de jongere woont niet op het aangegeven adres: 38%
• de jongeren/ouders konden niet op het adres worden bereikt: 15%
• de jongeren/ouders hielden zich niet aan de voor het interview gemaakte afspraken: 17%
(99% betrof de ouders)
• de jongere heeft geen tijd, is ziek of afwezig: 6%
• een andere reden: 5%
Wil dit zeggen dat de Arubaanse ouders en jongeren onderzoek belangrijker vinden dan hun Nederlandse
counterparts? Dat is niet zomaar te zeggen. Feit is dat de YLS 2007 nieuw is en dat in Nederland - waar ook
veel commerciële onderzoeken plaatsvinden - misschien wel sprake is van een zekere onderzoeksmoeheid.
Het kan ook zijn dat Nederlandse jongeren meer assertief zijn en sneller ‘nee’ durven te zeggen.
De responsgroep bestaat voor 54% uit meisjes en 46% uit jongens. De steekproef blijkt na weging (waarbij
voor leeftijden en sekse correcties zijn toegepast) niet significant af te wijken van de totale doelgroeppopulatie. De YLS geeft derhalve een representatief beeld van de Arubaanse jongeren in de leeftijd van 10 t/m 17
jaar op 31 juli 2007. Bij de selectie, verricht door het Centraal Bureau voor de Statistiek, is rekening gehouden
met de geografische spreiding en bevolkingsdichtheid van de verschillende delen van het eiland. De opzet
van het onderzoek leent zich voor multi-level analyses, waarbij de invloed van de (woon) omgeving kan
worden onderzocht.18
Tabel 2.1
Geselecteerde namen en adressen voor de YLS Aruba 2007 (geografische spreiding) bron: CBS, 2007

17 Ter vergelijking: de WODC-Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit - Meting 2005 kende een responspercentage

van 67,8% (Van der Laan & Blom; 2006).

18 Dit onderdeel van het onderzoek zal naar verwachting in de loop van 2009 worden gepubliceerd.
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Het veldwerk
Het veldwerk van het onderzoek is uitgevoerd door de SMC. Voor de benadering van de respondenten is
de volgende werkwijze gehanteerd:
• De ouders (verzorgers) en respondenten zijn aan de deur benaderd.
• De ouders kregen een introductiebrief waarin het doel en de werkwijze van het onderzoek werden
uiteengezet.
• Vereist was dat de ouders voorafgaand aan het interview een consent tekenden waarmee toestemming
wordt gegeven voor het gesprek en het gebruik van de gegevens in het kader van nader/aanvullend
onderzoek.
• De enquêteurs moesten minimaal drie pogingen doen om de respondenten te bereiken. Er moesten
verschillende tijdstippen worden gebruikt.
• De jongeren (en ook de ouders) werd van tevoren verteld dat het onderzoek vertrouwelijk is en dat
alleen het onderzoeksteam de antwoorden onder ogen krijgt.
In een periode van vijf weken zijn door 20 enquêteurs 1400 jongeren in de leeftijdsgroep van 10-17 jaar
benaderd, met als doel te komen tot 1000 gerealiseerde interviews. De jongeren zijn thuis individueel
geïnterviewd. Deze individuele (i.t.t. bijvoorbeeld een klassikale) benadering maakt een nauwkeurige
en representatieve steekproeftrekking mogelijk. De verwachting is dat een individuele afname het
betrouwbaarheidsgehalte van de antwoorden ten goede komt, omdat groepsgewijze afname nog wel eens
baldadigheid in de hand werkt en een individuele setting een vertrouwenssfeer mogelijk maakt.
Aan de selectie, opleiding en begeleiding van de enquêteurs is bijzondere zorg besteed. Een belangrijke
reden hiervoor was dat in Aruba nimmer een dergelijk omvangrijk onderzoek onder minderjarigen is
verricht en de reactie van ouders, jongeren en ook de (kleine) samenleving niet bekend was. Een andere reden
was dat vanwege het feit dat 10% van de doelgroeppopulatie werd benaderd, er een veel grotere kans dan in
grotere landen zou zijn dat beschadigde jongeren zouden worden ondervraagd, dan wel dat jongeren door
bepaalde vragen (zoals over slachtofferschap, relatie met de ouders) emotionele of problematische reacties
zouden vertonen. De enquêteurs moesten vanwege deze onbekendheid en het mogelijke wantrouwen bij
ouders en jongeren in een korte tijd een vertrouwenssfeer kunnen opbouwen, een situatie die vergelijkbaar
is met de kindertelefoon. Ook moesten zij in staat zijn bij mogelijke problemen de situatie zoveel mogelijk te
neutraliseren. De zorgvuldige aanpak, inclusief het viertalige materiaal voor de benadering van de ouders
en jongeren heeft zijn vruchten afgeworpen. Het onderzoek is in alle rust en in een korte periode uitgevoerd
(5 weken) en er hebben zich geen incidenten voorgedaan. De reacties van de ouders en de jongeren waren
positief: in het algemeen vonden de ouders het van belang dat er - nu voor het eerst - goed onderzoek werd
gedaan naar de situatie van jongeren. De jongeren vonden het belangrijk dat zij werden gehoord en konden
participeren in het onderzoek.
De ouders kregen bij de eerste benadering door de enquêteur een brief van de SMC met het telefoonnummer
van de onderzoeksleider. In de meeste gevallen waren de ouders bereid om direct na het lezen van de brief en
de toelichting door de enquêteur het interview af te laten nemen dan wel een afspraak te maken. Gedurende
de eerste twee weken van het onderzoek hebben in totaal 40 ouders van de uitnodiging voor een persoonlijke
(telefonische) toelichting door de onderzoeksleider gebruik gemaakt. In alle gevallen stelden de ouders
tevreden te zijn met het gesprek en dat zij bereid waren om mee te werken. De desbetreffende enquêteur
nam vervolgens contact op om een afspraak voor het interview te maken.
Voorwaarde voor het kunnen houden van een interview was in de eerste plaats de toestemming van een
van de ouders of verzorgers: hiervan gaven zij blijk door een consent te tekenen. Slechts één ouder wilde het
schriftelijke consent niet tekenen en heeft volstaan met mondelinge toestemming.
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Het consent hield tevens toestemming in om de gegevens van de jongeren voor vervolgonderzoek te
gebruiken. De ouders is verzekerd dat dit gebruik geen gevolgen voor de jongeren zou hebben en dat
de gegevens anoniem zouden worden verwerkt. Van de gang van zaken van benadering, toestemming
en het gesprek zelf zijn voortgangsverslagen bijgehouden. Aan de hand van deze verslagen is het tevens
mogelijk een nauwkeurige nonresponsanalyse te maken. Deze analyse zal in een volgende publicatie aan
de orde komen. De interviews werden thuis afgenomen, nadat ook de jongeren zelf hadden ingestemd met
deelname aan het onderzoek. De respondenten hadden de keuze om de vragenlijst in de taal van hun keuze
te beantwoorden. De meeste jongeren (89%) hebben de lijst in het Papiamento beantwoord, 6% koos voor de
Nederlandse taal, 4% voor de Engelse taal en 1% van de respondenten heeft de Spaanse lijst gebruikt.
Een deel van de vragen werd door de respondenten zelf ingevuld. Met het zelf invullen van de gevoelige
vragen werd beoogd het waarheidsgehalte van de antwoorden te verhogen. Naar aanleiding van vragen
over de begrijpelijkheid gaf 69% van de jongeren aan alle vragen te begrijpen; 7% begreep veel vragen
niet en had uitleg nodig. 79% Van de respondenten was in staat om zonder hulp zelf de antwoorden in de
computer in te voeren. Voor dit laatste was het ook een vereiste dat de ouders niet bij het interview aanwezig
waren en toekeken op het invullen van de antwoorden: 92% van de jongeren kreeg de nodige privacy om
aan het interview mee te werken.
Computer Assisted Personal Interviewing/Computer Assisted Self Interviewing
De vragenlijst bij het onderzoek is zeer uitgebreid en was voor de jongeren beschikbaar in vier talen. In
plaats van kostbare stapels drukwerk, die de jongeren afschrikken en de voor de enquêteurs lastig te
hanteren zijn is in de YLS gekozen voor een aantrekkelijke en gebruikersvriendelijke electronische eenop-een ondervraging van de jongeren: Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Hiermee is bovendien bereikt dat de interviews, waarbij toch veel verschillende enquêteurs zijn betrokken, zoveel mogelijk
hetzelfde worden afgenomen. Gevoelige vragen, zoals delictvragen, zijn door de jongeren zelf direct in
de computer ingevoerd (Computer Assisted Self Interviewing – CASI). Dit draagt bij aan het vertrouwelijke
karakter van het onderzoek en levert een belangrijke bijdrage aan het betrouwbaarheidsgehalte van het
zelfrapportage-onderzoek. Bij de (wetenschappelijke) beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek
weegt dit onderdeel zeer zwaar (net als de kwaliteit van de steekproeftrekking). Het gebruik van CAPI
en CASI levert tevens een kostenbesparing op ten aanzien van de verwerking van de gegevens en van
drukwerkkosten. Om bovengenoemde redenen worden bij grootschalige onderzoeken als het onderhavige,
bijna uitsluitend nog computers ingezet. Dat is ook het geval bij het WODC: voor de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit Meting 2005 is van beide bovengenoemde computertechnieken gebruik gemaakt.
De vragenlijst
Ten behoeve van het zelfrapportage-onderzoek is voor een belangrijk deel gebruik gemaakt van de vragenlijst die is toegepast in de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (WODC MZJ) – Meting
2005 (Van der Laan & Blom, 2006). De WODC-lijst bestaat uit onderwerpgerichte modules met vragen over
de vijf domeinen van functioneren: individu, gezin, school, vrienden en woonomgeving. Er is voor toepassing van deze lijst in het Arubaanse onderzoek gekozen omdat de domeinen en vragen aansluiten bij
de levensloop en ontwikkelingscriminologie, die bij uitstek aanknopingspunten biedt voor het ontwikkelen
van gerichte aanbevelingen voor preventie van en interventie bij jeugdcriminaliteit. Een tweede reden voor
de keuze van de WODC-lijst is gelegen in het feit dat daarmee een (gedeeltelijke) vergelijking kan worden
gemaakt tussen de Arubaanse en Nederlandse jeugdcriminaliteit.
De WODC-lijst is op een aantal onderdelen uitgebreid, waardoor het Arubaanse onderzoek zich meer
richt op de leefstijl van jongeren. De uitbreidingen hebben betrekking op de onderdelen afkomst en gezin,
school, vrijetijdsbesteding en antisociaal gedrag. Bij deze uitbreiding is intensieve ondersteuning van het
Centraal Bureau voor de Statistiek ontvangen. De lijst is tevens uitgebreid naar aanleiding van bevindingen
van de Stichting Arubaanse Kinder- en Jeugdtelefoon (KJT). De KJT registreert (anoniem) en analyseert
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sinds 1999 wat de telefoonmedewerkers dagelijks van de jongeren te horen krijgen en heeft in de loop der
jaren verschillende trends gesignaleerd. Uit de gesprekken ontstaat een beeld dat vele jongeren op zichzelf
zijn aangewezen. Ouders zijn vaak niet thuis en het fenomeen emotionele verwaarlozing komt op grote
schaal voor. Op seksualiteit en homoseksualiteit rust een taboe. Er is weinig aanbod voor een zinvolle vrije
tijdsbesteding. De bevolking is dagelijks verdubbeld door het grote aantal toeristen dat het eiland bezoekt.
De sociale cohesie staat onder druk door het grote aantal immigranten dat zich sinds drie decennia op
het eiland vestigde. Het zelfrapportage onderzoek bood een goede gelegenheid om verschillende van de
uitspraken van de Arubaanse jeugd te toetsen (van der Wal, 2004)

Tabel 2.2
Inhoud, opbouw en afname van de vragenlijst YLS Aruba 2007

Module

Inhoud

Ingevuld door

1

achtergrondkenmerken respondent en gezin

interviewer

2

vrijetijdsactiviteiten van de respondent

interviewer

3

type school en schoolprestaties

interviewer

4

problemen op school

interviewer

5

relatie met en opvoedingsstijl ouders

interviewer

6

tijdsbesteding (met vrienden)

interviewer

7

delinquent gedrag van vrienden

interviewer

8

zelfrapportage delicten en antisociaal gedrag

respondent

9

vervolgvragen over enkele gerapporteerde delicten

respondent

10

psychosociaal functioneren

respondent

11

alcoholconsumptie en drugsgebruik

respondent

12

slachtofferschap

interviewer

13

contacten met hulpverlenende instanties

interviewer

14

contacten met politie of justitie

interviewer

15

relatie met school/werk

interviewer

16

reactie respondent op enquête

interviewer

17

aanwezigheid van anderen en zelfstandig invullen

interviewer

18

woonomgeving van de respondent

interviewer
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Antisociaal en delinquent gedrag in de YLS 2007
In de Youth Lifestyle Survey 2007 zijn van 11 vormen van antisociaal gedrag en 39 vormen van delinquent
gedrag onderzocht of (prevalentie) en hoe vaak (frequentie) de onderzoeksgroep deze delicten heeft
gepleegd, dan wel deze gedragingen heeft vertoond. Gevraagd is of de respondenten de desbetreffende
gedraging wel eens hebben verricht (ooit) en zo ja, en hoe vaak zij de feiten in de afgelopen twaalf maanden
hebben gepleegd. Bij enkele vormen van delinquent gedrag zijn vervolgvragen gesteld, om inzicht te krijgen
in de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd (korte termijn risicofactoren). Deze vervolgvragen
werden alleen gesteld als de jongere bij het desbetreffende delict had geantwoord dat hij dit in de afgelopen
12 maanden minstens één keer had gepleegd.
Antisociaal gedrag
Antisociaal gedrag is gedrag waarbij de elementaire rechten van de ander of leeftijdsgebonden maatschappelijke normen worden geschonden. Jongeren met frequent antisociaal gedrag, met verschillende vormen
van antisociaal gedrag of met ernstiger vormen van antisociaal gedrag lopen een groter risico in de toekomst
meer gewelddadig gedrag te vertonen (Farrington, 1991a; Loeber, 2001). Meer kennis over de ontwikkelingstrajecten naar antisociaal gedrag en over de factoren die een antisociale ontwikkeling beïnvloeden, kan
aangrijpingspunten bieden voor preventie en interventie van gedrag dat nu een maatschappelijk probleem
vormt (Verhulst e.a., in: Loeber et al., 2001). In de YLS 2007 zijn het voorkomen en de mate van antisociaal
gedrag gemeten m.b.v. de volgende vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb je wel eens met opzet dingen van jezelf beschadigd of vernield?
Heb je wel eens meegedaan aan een gevecht (bijvoorbeeld bij een sportwedstrijd of een carnavalsactiviteit)?
Heb je wel eens iemand lastig gevallen door op te bellen (gekke dingen te zeggen door de telefoon of iemand bellen
en snel opleggen)?
Heb je wel eens iemand lastig gevallen door hinderlijk te sms-en (messaging) of e-mails te sturen?
Heb je wel eens dingen rond het huis stuk gemaakt?
Heb je wel eens meegedaan aan een bende (een crimineel groepje)?
Heb je wel eens een brandje aangestoken, bijvoorbeeld in de mondi, in een garage of op straat?
Heb je wel eens een wapen gedragen (bijvoorbeeld een gevaarlijk mes, knuppel, vuurwapen of boksbeugel)?
Ben je ooit uit de klas gestuurd?
Ben je ooit van huis weggelopen en de hele nacht (of meerdere) weggebleven?
Heb je wel eens autobanden laten leeglopen?

Delinquent gedrag
Delinquent gedrag heeft betrekking op strafbaar gestelde feiten door jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar
(de leeftijd waarop het jeugdstrafrecht van toepassing is). In de YLS 2007 zijn de volgende vragen gesteld:
Internetdelicten
• Heb je wel eens van het internet software of muziek gehaald terwijl je wist dat dit illegaal was?
• Heb je wel eens met opzet via internet of per e-mail virussen rondgestuurd naar andere computers?
• Heb je wel eens via een sms, e-mail of in een chatbox iemand een bericht gestuurd met de bedoeling hem bang
te maken?
Drugsdelicten
• Heb je wel eens softdrugs zoals pito (marihuana) verkocht?
• Heb je wel eens party drugs zoals XTC, mushrooms of amfetamine verkocht?
• Heb je wel eens andere harddrugs zoals cocaïne of heroïne verkocht?
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Vernieling/openbare orde delicten
• Heb je weleens expres een auto beschadigd of vernield?
• Heb je weleens expres de woning van iemand beschadigd of vernield, bijvoorbeeld door een ruit in te gooien?
• Heb je weleens expres iets anders beschadigd of vernield dat niet van jou was?
• Heb je weleens muren, rotsen, begraafplaatsen, auto’s, bussen e.d. beklad met pennen, stiften, een spuitbuis of iets
anders?
• Heb je weleens iemand uitgescholden omdat hij een andere huidskleur had?
• Heb je weleens iemand uitgescholden omdat hij uit een andere buurt komt?
• Heb je weleens iemand uitgescholden omdat hij uit een ander land komt?
• Heb je weleens iemand uitgescholden omdat hij homofiel was?
Vermogensdelicten
• Heb je weleens in een winkel prijsjes verwisseld om iets voor minder geld mee te kunnen nemen?
• Heb je weleens iets uit een winkel meegenomen zonder te betalen dat goedkoper of gelijk was aan 10 florin?
• Heb je weleens iets uit een winkel meegenomen zonder te betalen dat duurder was dan 10 florin?
• Heb je weleens iets van school gepikt van (mede)leerlingen, van leerkrachten of van school?
• Heb je weleens een fiets, scooter, brommer of een quadracer gestolen?
• Heb je weleens een auto gestolen (bijvoorbeeld om te joyriden)?
• Heb je weleens iemands zakken gerold en bijvoorbeeld zijn of haar portemonee, sleutels, iPod, mp3 speler of cellular
gestolen?
• Heb je weleens iets (van iemand) geleend en het opzettelijk niet teruggegeven of opzettelijk verkocht?
• Heb je weleens iets gekocht waarvan je wist of dacht dat het gestolen was?
• Heb je weleens iets verkocht waarvan je wist of dacht dat het gestolen was?
• Heb je weleens iets uit een afgesloten auto gestolen?
• Heb je ooit weleens ergens ingebroken, bijvoorbeeld in een huis, school, buurtgebouw of iets dergelijks omdat je iets
wilde stelen?
Geweldsdelicten en aggressie
• Heb je weleens iemand bedreigd met de bedoeling hem bang te maken?
• Heb je weleens iemand expres geslagen of geschopt zonder dat die persoon gewond is geraakt?
• Heb je ooit weleens iemand expres zo geslagen of geschopt dat die persoon daardoor gewond is geraakt?
• Heb je weleens iemand op straat bedreigd om iets van hem te stelen?
• Heb je weleens geweld gebruikt om iets van iemand te stelen?
• Heb je weleens expres iemand met een wapen verwond?
• Heb je weleens geprobeerd seks te hebben met iemand die niet wilde?
• Heb je weleens met iemand gevochten omdat hij een andere huidskleur had?
• Heb je weleens met iemand gevochten omdat hij uit een andere buurt komt?
• Heb je weleens met iemand gevochten omdat hij uit een ander land komt?
• Heb je weleens met iemand gevochten omdat hij homofiel was?
Overige delicten
• Heb je weleens vuurwerk afgestoken, terwijl dit op dat moment niet mocht?
• Heb je wel eens een wapen bij je, met de bedoeling jezelf te beschermen of voor het geval je bij een gevecht betrokken raakt?
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Omstandigheden waaronder crimineel gedrag wordt gepleegd
Met het onderzoek is tevens beoogd inzicht te krijgen in de omstandigheden waaronder jongeren bepaald
gedrag vertonen (korte termijn risicofactoren). De vervolgvragen worden gesteld indien de jongere heeft
aangegeven het desbetreffende delict in de afgelopen 12 maanden minstens 1 keer te hebben gepleegd en
hebben betrekking op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pogingen tot plegen
medeplegers
de situatie waarin het delict is gepleegd en de aan- c.q. afwezigheid van de gelegenheid
de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd
de reden waarom het delict is gepleegd
de relatie met het slachtoffer
de ernst van het delict
de perceptie van de pakkans
de maatschappelijke reactie

De vervolgvragen zijn alleen gesteld als de respondent aangaf het desbetreffende delict in de voorafgaande
12 maanden minstens eenmaal te hebben gepleegd. Het gaat om de navolgende delicten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onvrijwillige seks
iemand geslagen, persoon verwond
bedreigd met de bedoeling bang te maken
geweld gebruikt om te stelen
op straat bedreigd om te stelen
zakken gerold
ergens ingebroken
iets uit auto gestolen
fiets/brommer/scooter/quadracer gestolen
winkeldiefstal – 10 florin
winkeldiefstal + 10 florin
voertuig beschadigd
woning beschadigd
auto gestolen/joyriding
iets anders beschadigd
bericht gestuurd met de bedoeling bang te maken

Over de omstandigheden waaronder de delicten zijn gepleegd wordt in een vervolgpublicatie gerapporteerd.
Gegevensverwerking en -validatie
De data uit het zelfrapportage-onderzoek zijn door Bureau Veldkamp (Amsterdam) verwerkt en omgezet
in een SPSS-bestand. De onderzoeksuitvoering, de respons en de kwaliteit van de steekproef en de data zijn
beoordeeld en gevalideerd door prof. dr. P.H. van der Laan (NSCR/UvA) en dr. G.J.J.M. Stams (UvA). Het
YLS-bestand is gewogen naar sekse en leeftijd omdat deze gegevens beschikbaar waren. Er zijn geen verschillen gevonden tussen de onderzoeksgroep en de polulatie van 10-17 jarigen naar sekse en er zijn lichte
verschillen gevonden naar leeftijd. Dit betekent dat de onderzoeksgroep een goede afspiegeling vormt van
de populatie. Het bestand is tevens gewogen door drs. M. Blom en dr. A.M. van der Laan (WODC) t.b.v. de
vergelijking met de de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit, weging 2005.
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Analyse en dissiminatie van de resultaten
De resultaten van de YLS zullen voor verschillende doeleinden en publicaties worden gebruikt. Er is vanwege het maatschappelijk belang gekozen voor een populair-wetenschappelijk en een wetenschappelijk
traject. Actuele informatie over publicaties in het kader van deze trajecten wordt beschikbaar gesteld via
www.smc-research-foundation.org
Ervaringen met de onderzoeksuitvoering
Met de enquêteurs is gedurende en na afloop van het veldwerk over hun ervaringen met het onderzoek
gesproken. Bijna zonder uitzondering vertelden zij positief door zowel de ouders als de jongeren te zijn
ontvangen. De afname van de survey nam enige tijd (variërend van 50 minuten tot anderhalf uur, met enkele
uitschieters). Desondanks hebben de jongeren enthousiast meegewerkt en in alle gevallen de vragenlijst
helemaal afgewerkt. Na afloop kregen de jongeren een waardebon voor een combo meal, die beschikbaar
was gesteld door het management van Burger King: een reden voor jaloerse broertjes en zusjes om te vragen
of zij ook mee mochten doen met het onderzoek. Dat kon natuurlijk niet. De enquêteurs zelf vonden het
meewerken aan het onderzoek een bijzondere ervaring. In een kleine samenleving als Aruba wordt privacy van belang geacht, maar met dit onderzoek kregen de enquêteurs inzage in wat zich achter sommige
voordeuren afspeelt. Soms waren ze hevig ontdaan door de situatie waarin sommige kinderen moeten opgroeien: ‘Ik wist niet dat dit in Aruba bestond.’ Vooral de verborgen armoede maakte een diepe indruk. De
enquêteurs werden vaak hartelijk onthaald en sommigen kregen hele maaltijden voorgeschoteld. Anderen
moesten blijven napraten met de ouders, die dan vertelden blij te zijn dat er wetenschappelijk onderzoek
naar de jeugd werd gedaan. Voor SMC zijn deze ervaringen van groot belang en ook het feit dat het onderzoek in alle rust en zonder problemen kon verlopen.
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03
3.1

Prevalentie van
jeugddelinquentie in Aruba

Inleiding

Het kunnen beschikken over betrouwbare en actuele cijfers is in de criminologie een voortdurend
probleem en dat is hier te lande niet anders. In 1995 werd door medewerkers van het WODC geconstateerd
dat de in Aruba beschikbare informatie voor onderzoeksdoeleinden niet erg toegankelijk was en dat deze
mogelijkerwijs ook niet in alle opzichten betrouwbaar was.19 Aan de destijds aangetroffen situatie van
ontbrekende dan wel versnipperde geregistreerde gegevens over jeugdcriminaliteit in Aruba is anno 2008
nog niet veel veranderd. In de registers en de jaarverslagen van het Korps Politie Aruba (KPA) zijn de
gevallen van jeugdcriminaliteit niet apart geregistreerd. Sinds de registers van het Openbaar Ministerie in
2002 zijn geautomatiseerd, zijn deze verbeterd qua inhoud, eenvormigheid en toegankelijkheid. Tezamen
met de dossiers van de Stichting Reclassering en Kinderbescherming geven de OM-dossiers een redelijk
beeld van de kenmerken en achtergronden van jeugdige daders. Centrale registratie van jeugdige daders,
bijvoorbeeld in de vorm van wat zich bij politie en justitie voordoet, wat er met de jongeren wordt gedaan
en een gezamenlijk ‘cliëntenvolgsysteem’ is er niet.20
Met uitzondering van het dossieronderzoek door het WODC in 1995, is tot voor kort nimmer wetenschappelijk onderzoek naar de omvang, kenmerken, achtergronden en preventie van jeugdcriminaliteit verricht.
In 2007 was er opeens sprake van verhoogde activiteit. In opdracht van het Openbaar Ministere werd een
criminaliteitsbeeldanalyse gemaakt (CBA Aruba 2007). Voor het desbetreffende hoofdstuk over jeugdcriminaliteit werden interviews gehouden met stakeholders en is getracht een jeugdcriminaliteitsbeeldanalyse te
maken naar aanleiding van de registers bij het KPA en het OM. Ook vormde Aruba in maart 2007 onderdeel
van een internationaal vergelijkend onderzoek (ISRD-2).21 In het kader van het jeugdonderzoek van SMC is
in 2007 de Youth Lifestyle Survey (YLS) uitgevoerd: een zelfrapportage-onderzoek waaraan 1080 jongeren
in de leeftijd van 10-17 jaar hebben meegewerkt. In 2008 is in het kader van dit jeugdonderzoek voorts een
aanvang gemaakt met het onderzoek naar de risico’s en bescherming van de Arubaanse maatschappij (zie
hoofdstuk 4) en een onderzoek naar jeugdige daders. In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 3.2 ingegaan op
de bekend geworden cijfers van het KPA en het OM. In paragraaf 3.3 wordt van de eerste resultaten van de
YLS verslag gedaan. Deze cijfers worden in perspectief geplaatst door ze af te zetten tegen de resultaten van
vergelijkbaar Nederlands onderzoek (paragraaf 3.4).

3.2

Geregistreerde jeugdcriminaliteit

Jongeren in Aruba zijn vanaf twaalf jaar strafrechtelijk vervolgbaar (echter niet voor enig feit dat vóór het
bereiken van die leeftijd is gepleegd) en zijn dan persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk voor gepleegde
strafbare feiten (art. 477, Wetboek van Strafvordering, AB 1996 no. 75). Op de vraag hoeveel strafrechtelijk
minderjarigen (12-17 jaar) de afgelopen jaren als verdachte door de politie zijn gehoord is in Aruba niet
eenvoudig antwoord te geven.22 Dit heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat jeugdcriminaliteit bij
het Korps Politie Aruba niet centraal wordt geregistreerd. Bij de Sectie Jeugd- en Zedenpolitie worden, zoals
de naam van de afdeling al doet vermoeden, de aldaar ter kennis gekomen strafbare feiten met betrekking
tot jeugdcriminaliteit bijgehouden - met uitzondering van drugsdelicten, die centraal door de Sectie Verdovende Middelen van het KPA worden geregistreerd 19 P.H. van der Laan en A.A.M. Essers, Jeugdcriminaliteit op Aruba. Suggesties voor onderzoek, preventie en aanpak, Den

Haag: WODC, 1995.

20 In het National Security Plan Aruba 2008-2012, dat uit het ontwikkelingsfonds FDA wordt gefinancierd, zijn hier inmid

dels (overigens beperkt) middelen voor geraamd.

21 Medewerkers en studenten van het Willem Pompe Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht, o.l.v. prof. dr. F. Bovenkerk

deden via scholen een onderzoek naar de aard en omvang van de jeugdcriminaliteit in het Nederlandssprekende
Caribisch gebied (Aruba, de Nederlandse Antillen en Suriname). Dit onderzoek betrof een schriftelijke zelfrapportage,
die klassikaal is afgenomen bij jongeren tussen de 12 en 15 jaar, die in de hoofdsteden van de participerende landen een
middelbare school bezoeken. De resultaten zijn nog niet gepubliceerd.
22 In het kader van het onderhavige onderzoek heeft SMC deze cijfers in ieder geval niet kunnen achterhalen.
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en worden de zedendelicten door zowel jongeren als volwassenen gezamenlijk geregistreerd.23 Uit de jaarverslagen van het KPA valt het volgende op te maken.
Tabel 3.1
Geregistreerde jeugdcriminaliteit en zedendelicten (bron: KPA/SJZP)
2004

2005

2006

2007

Verkrachtingzaken

8

17

22

13

Ontuchtzaken

9

8

9

14

Mishandeling

8

13

14

8

Openlijke geweldpleging

3

1

2

4

Vleselijke gemeenschap

4

6

9

12

Vernielingen

3

5

6

5

Over de werkelijke omvang van de jeugdcriminaliteit in Aruba zeggen de politiegegevens weinig, maar
daarin onderscheidt Aruba zich niet van Nederland: ook daar betreft de geregistreerde jeugdcriminaliteit
slechts een deel van de daadwerkelijke jeugdcriminaliteit (Van der Laan, 2005).24
Ten behoeve van de Criminaliteitsbeeldanalyse Aruba 2007 25 is het navolgende overzicht gemaakt.
Tabel 3.2
Commune delicten door minderjarigen (bron: CBA 2007, KPA/SJZP)
2004

2005

2006

Baldadigheid

0

1

0

Diefstal

4

13

1

Diefstal onder verzwarende omstandigheden

3

3

14

Mishandeling

4

9

9

Mishandeling met wapen

4

4

5

Openlijke geweldpleging

3

1

0

Vernieling

3

5

6

Heling

0

0

3

Bedreiging

0

4

4

Afpersing

1

0

2

Wapenverordening

0

2

1

Joyriding

1

0

0

23

42

35

Totaal

23 Door het KPA worden alle delicten met betrekking tot verdovende middelen centraal geregisteerd bij de Sectie

Verdovende middelen, ook die delicten die door jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar worden gepleegd.

24 Zie ook paragraaf 2.2: zelfrapportage-onderzoeken hebben aangetoond dat delinquentie op een veel grotere schaal

voorkomt en bij grotere delen van de bevolking dan bekend wordt uit de officiële cijfers, en dat in deze cijfers de lagere
sociale klasse oververtegenwoordigd is.
25 Criminaliteitsbeeldanalyse Aruba 2007, p. 72. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Openbaar Ministerie.
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Op basis van de cijfers in tabel 3.2 wordt in de CBA Aruba 2007 de conclusie getrokken dat het aantal delicten dat door jongeren wordt gepleegd toeneemt: ‘Als er nog meer zaken bijkomen, wordt het voor de
SKZP (Sectie Kinder- en Zedenpolitie) heel moeilijk om het werkaanbod nog te kunnen behappen.’ Hierbij
moet worden aangetekend dat de in het CBA gesuggereerde toename niet terug te zien is in de cijfers zoals
gepresenteerd in tabel 3.2 (en evenmin zoals opgenomen in de jaarverslagen van het KPA, samengevat in
tabel 3.1). De feite-lijke gegevens van het KPA kunnen - vanwege de beperktheid en onvolledigheid – zeker
niet als (enige) bron en richting dienen voor het signaleren van trends en voor het ontwikkelen van beleid.
Politiecijfers zeggen niet alleen weinig over de absolute omvang van jeugdcriminaliteit, vanwege de lage
aantallen van de door het KPA geregistreerde jeugdcriminaliteit kunnen ze niet dienen om trends aan te
geven.26 Ook om een andere reden kunnen politiecijfers een vertekenend beeld geven: ‘Stabiliteit gedurende
een bepaalde periode zou wel eens heel sterk kunnen samenhangen met politiecapaciteit. Als die toe- of
afneemt, of als er bijvoorbeeld meer meetbare prestaties van de politie worden verlangd (…) dan kan de
geregistreerde jeugdcriminaliteit navenant stijgen of dalen.’ (Van der Laan, 2005 Van Acker, 1998).
Tabel 3.3
Aanhoudingen Sectie Kinder- en Zedenpolitie 2004-2006 (bron: KPA/SKZP)
2004

2005

2006

Aangehouden minderjarigen

23

15

39

Inverzekeringstelling minderjarigen

13

8

18

Het beeld dat uit het zelfrapportage-onderzoek naar voren komt is vanzelfsprekend anders. Aanzienlijk
meer jongeren dan bij de politie bekend doen dingen die strikt genomen niet door de beugel kunnen of in
ieder geval wettelijk niet zijn toegestaan (zie paragraaf 3.3).

26 Het heeft bijvoorbeeld geen zin om op basis van tabel 3.2 te concluderen dat overtredingen van de Wapenverordening

in 2006 met 50% zijn afgenomen: het betreft hier immers maar 1 geregistreerd geval ten opzichte van 2 gevallen in 2005.
Hetzelfde geldt voor uitspraken over de omvang van de geregistreerde jeugdcriminaliteit in het algemeen.
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Geregistreerde jeugdcriminaliteit: Openbaar Ministerie27
Bij het Openbaar Ministerie (OM) zijn de jongeren geregistreerd tegen wie (verdere) vervolging is ingesteld.
Sinds 2002 is dit bestand geautomatiseerd. Gedurende de maanden september en oktober 2008 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de aard en de omvang van de bij het OM geregistreerde jeugdcriminaliteit in de
periode 2002-2008 in het kader van het jeugdige daderonderzoek van de SMC.28 Ook de daderkenmerken
en (voor zover de dossiers daar inzicht in boden) de sociale context en de omstandigheden waaronder
het delict is gepleegd zijn onderzocht (lange en korte termijn risicofactoren). De hier gepresenteerde cijfers
betreffen slechts de kenmerken van de desbetreffende groep jongeren en zijn wegens het ontbreken van
betrouwbare cijfers over de totale groep jeugdige daders en hun afdoening derhalve niet representatief voor
de totale groep. Tabel 3.4 geeft aan tegen hoeveel jongeren de afgelopen zeven jaar (verdere) vervolging
is ingesteld. In de periode 2002-2008 zijn in totaal 280 jongeren geregistreerd bij het OM. Zij hebben gezamenlijk 598 delicten gepleegd in de afgelopen zeven jaar. 131 van de jongeren (bijna de helft) zijn vaker in
aanraking gekomen met justitie.
Tabel 3.4
Prevalentie geregistreerde jeugdcriminaliteit Aruba, OM 2002-2008 (N=280)

Totaal

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

51

31

40

46

52

49

11

*) onderzoek afgesloten op 1 oktober 2008

Ten behoeve van het SMC-jeugdige daderonderzoek zijn alle dossiers van de bij het OM in de jaren 20022008 geregistreerde jeugdige daders geanalyseerd. De onderzoeksgroep betreft derhalve alle 280 geregistreerde jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar en bestaat voor 89,6 % (N=251) uit jongens en 10.4% (N=29) uit
meisjes. De gemiddelde leeftijd van de jongeren die in aanraking met justitie kwamen was gedurende de
onderzoeksperiode 15.4 jaar. Van de jeugdige daders is 69,6% in Aruba geboren. Van de 280 jongeren uit
de onderzoeksgroep gaan 167 naar school (59.6%). Van de schoolgaande jeugdige daders (N=167) gaan 112
jongeren (67,1 %) naar het EPB.

27 Het eerste deel van onderzoek ‘Wie is de dader? Arubaanse jongeren in aanraking met justitie’ is in 2008 uitgevoerd

door mw. C. van Zuiden (Universiteit van Amsterdam). Het jeugdige daderonderzoek is een onderdeel van het
Jeugdonderzoek Aruba door de Stichting Maatschappij & Criminaliteit. Voor dit onderzoek zijn de dossiers van het OM
en van de Stichting Reclassering en Kinderbescherming geanalyseerd. In 2009 worden de resultaten gepubliceerd in de
SMC Serie Onderzoekspublicaties. De in dit onderdeel gepresenteerde cijfers zijn de eerste en voorlopige resulaten van
het onderzoek.
28 Voor de aanvangsdatum van 1 januari 2002 is gekozen omdat vanaf dat moment de gegevens zijn geautomatiseerd.
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Tabel 3.5
Geregistreerde jeugdcriminaliteit Aruba, OM 2002-2008, daderkenmerken: onderscheid naar school (N=167)
aantal

%

speciaal onderwijs

1

0.6

basisschool

5

3.0

ISA primary grade

2

1.2

112

67.1

MAVO klas 1 en 2

16

9.6

MAVO klas 3 en 4

19

11.4

ISA high school

1

0.6

HAVO klas 3-5

1

0.6

Zit niet op school, heeft geen opleiding

2

1.2

EPB

Over de aard van de delicten is op te merken dat in de onderzoeksperiode de jongeren voornamelijk in
aanraking zijn gekomen met justitie omdat zij iets gestolen hebben. Voor de geregisteerde jongens betreft dit
54% (137 gevallen over de afgelopen 7 jaar). De cijfers in tabel 3.6 voor de overige delicten zijn – zeker gezien
de onderzoeksperiode – te laag om daar beleidsmatige conclusies aan te kunnen verbinden.
Tabel 3.6
Prevalentie van geregistreerde jeugdcriminaliteit Aruba, OM 2002-2008, onderscheid naar delicten en naar
meisjes-jongens

Delicten

Meisjes
N=29
aantal
%

Jongens
N=251
aantal
%

joyriding

1

3.4

7

2.8

poging tot diefstal

0

0.0

1

0.4

diefstal

18

62.1

137

54.6

inbraak

1

3.4

14

5.6

brandstichting

0

0.0

3

1.2

vleselijke gemeenschap<16 j.

0

0.0

12

4.8

vernieling

1

3.4

1

0.4

mishandeling

0

0.0

12

4.8

zware mishandeling

0

0.0

3

1.2

mishandeling met wapen

5

17.2

20

8.0

openbare geweldpleging

0

0.0

14

5.6

wapenbezit

0

0.0

9

3.6

poging tot doodslag

1

3.4

7

2.8

overval

1

3.4

3

1.2

verbouw cocaine/canabis

1

3.4

6

2.4

verkrachting

0

0.0

1

0.4
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Bij de vraag welke reden de jongere had voor het plegen van het delict komt uit het dossieronderzoek naar
voren dat de meeste jongeren het delict zelf wilden plegen (28.2%). Een veel voorkomende reden is dat
vrienden de jongeren aanmoedigden om het delict te plegen, of dat de jongeren onder druk werden gezet
door de vrienden (18.2%). Een andere veel voorkomende reden is dat de jongeren het in een opwelling
deden (19.3%). Uit de reclasseringsrapporten kwam naar voren dat veel jongeren bij het melden van deze
reden ook vertelden dat zij er spijt van hadden. Verder blijkt dat redelijk veel jongeren als reden voor het
plegen van het delict aangeven dat zij geld nodig hadden (17.1%).
Tabel 3.7
Prevalentie van geregistreerde jeugdcriminaliteit Aruba, OM 2002-2008, redenen voor plegen (N=280)
aantal

%

Jongere dacht dat slachtoffer zich niet zou verzetten

1

0.4

Jongere deed het voor de gein/lol

7

2.5

Jongere werd aangemoedigd/onder druk gezet door vrienden

51

18.2

Jongere wilde het zelf

79

28.2

1

0.4

Jongere was onder invloed van middelen

10

3.6

Jongere deed het in een opwelling

54

19.3

Jongere had geld nodig

48

17.1

Jongere verdedigde zichzelf

29

10.4

Er was niemand in de buurt

Het is van belang om te vermelden dat de onderzoeksgroep bestaat uit 251 jongens en 29 meisjes. De resultaten bij het onderscheid tussen jongens en meisjes zijn dus niet sec te vergelijken. Als er een onderscheid
wordt gemaakt tussen de jongens en de meisjes komt naar voren dat bij:
• jongens peer pressure een grotere rol speelt bij het plegen van een delict (19.9%) dan bij meisjes ( 3.4%);
• jongens de reden ‘wilde het zelf’ 30.5% is en bij de meisjes 10.3%;
• jongens en meisjes nauwelijks verschil is t.a.v. de reden ‘zelfverdediging’, resp. 10.4% en 10.3%;
• meisjes de reden ‘deed het in een opwelling’ 27.6% is en bij jongens 18.5%;
• meisjes de reden ‘ik had geld nodig’ 37.9% is en bij jongens 14.7%.
In de onderzoeksperiode 2002-2008 zijn 280 jongeren geregistreerd bij het OM. Van deze groep zijn 131
jongeren recidivisten, dat wil zeggen dat zij in de onderzoeksperiode meerdere delicten hebben gepleegd.
Bijna de helft van de jongeren recidiveert (46.5%). Het vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen waar dit aan
kan liggen. Een van de redenen kan zijn dat de maatschappelijke reactie op jeugdige delinquenten weinig
effectief is.
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Conclusie m.b.t. geregistreerde jeugddelinquentie
Uit het bovenstaande blijkt met betrekking tot de geregistreerde jeugdcriminaliteit dat zowel bij het KPA als
bij het OM sprake is van een onvolledige registratie. Door het KPA worden de contacten met delinquente
jongeren en de interventies en optredens niet, niet stelselmatig en niet apart bijgehouden. Voor een goed
beeld is onder meer van belang dat bekend is:
• hoeveel aangiften van strafbare feiten betrekking hebben op jeugdige daders (ongeacht of zij reeds de
leeftijd van 12 jaar hebben bereikt bij het plegen van het delict c.q. de aangifte en derhalve strafrechtelijk
aansprakelijk zijn);
• hoeveel jeugdigen door de politie als verdachte worden gehoord;
• de mate en redenen van politiesepot;
• de omvang, aard en omstandigheden van jeugdinterventies door de politie;
• het aantal jeugdigen tegen wie wel/niet verdere vervolging wordt ingesteld.
Tijdens de uitvoering van het eerste deel van het jeugdige daderonderzoek bij het OM bleek dat ook daar de
cijfers inzake jeugdcriminaliteit niet afdoende worden bijgehouden. Van jongeren die niet worden vervolgd,
is (te) weinig bekend. Van jongeren die recidiveren, worden geen nieuwe dossiers gemaakt: hierdoor is niet
duidelijk wat de omstandigheden waren die tot de recidive hebben geleid. Dat deze informatie dringend
nodig is met het oog op preventie wordt geïllustreerd door het het feit dat bijna de helft van alle jongeren die
met het OM in aanraking zijn gekomen, recidiveert. Met het vervolgonderzoek naar jeugdige daders wordt
beoogd na te gaan welke combinatie van (bekende) lange en korte termijnrisicofactoren bij het plegen en bij
de recidive een rol spelen.
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3.3

Prevalentie van zelfgerapporteerde jeugddelinquentie

In deze paragraaf zijn de eerste resultaten opgenomen van het zelfrapportage-onderzoek naar jeugddelinquentie dat in 2007 door de SMC in Aruba is uitgevoerd.29 In de YLS is van 39 vormen van delinquent gedrag onderzocht of (prevalentie) en hoe vaak (frequentie) de onderzoeksgroep deze delicten heeft gepleegd.
Gevraagd is of de respondenten de desbetreffende gedraging wel eens hebben verricht (ooit, tabel 3.8) en zo
ja, hoe vaak zij de feiten in de afgelopen twaalf maanden hebben gepleegd (tabellen 3.9 t/m 3.11).
Prevalentie van delictplegen: ooit
Uit tabel 3.8 blijkt de prevalentie van de afzonderlijke delicten: het aantal en percentage jongeren in de
leeftijd van 10 t/m 17 jaar dat in het onderzoek heeft aangegeven het specifieke delict ooit wel eens te hebben gepleegd.
• 62.6% van de jongeren zegt ooit wel eens een delict te hebben gepleegd.
• De meeste meldingen betreffen illegaal muziek en software downloaden (32.9% van de meldingen) en
vuurwerk afsteken (30.1% van de meldingen).
• Wanneer de delicten illegaal muziek en software downloaden en vuurwerk afsteken uit de analyse
worden gelaten, blijkt dat 49.6% van de jongeren aangeeft ooit een van de resterende 37 delicten te
hebben gepleegd.
Indien de delicten illegaal muziek en software downloaden en vuurwerk afsteken buiten beschouwing worden
gelaten, zijn de drie meest voorkomende delicten die de jongeren wel eens hebben gepleegd:
• muren, rotsen, bussen beklad (graffiti – openbare orde delict): 18.9%
• bericht gestuurd om bang te maken (internet delict) 14.7%
• iets van minder dan 10 florin uit een winkel gestolen (vermogensdelict): 14.3%
De volgende delicten worden nauwelijks gerapporteerd:
• iemand op straat bedreigen om iets te stelen: 1%
• auto stelen (bijv. om te joyriden): 1.3%
• iets uit een (afgesloten) auto stelen: 1.6%
Drugsdelicten door jongeren in de leeftijd van 10 t/m 17 worden eveneens nauwelijks gerapporteerd:
• softdrugs verhandelen: 1.1%
• partydrugs verhandelen: 0.3%
• harddrugs verhandelen: 1.2%
Cijfers die betrekking hebben op delicten die ‘ooit’ zijn gepleegd, zeggen echter weinig over de huidige
situatie. Niet bekend is immers wanneer de jongeren de gemelde feiten zou hebben gepleegd. Ook
zeggen de cijfers in tabel 3.8 niets over het delinquente gedrag van de totale groep. Met andere woorden:
de ‘ooit’-cijfers zijn niet representatief voor de jongeren in Aruba in de leeftijd van 10-17 jaar. De enige maat
die iets zegt over het delinquente gedrag van de totale groep zijn de getallen in de onderste twee rijen. De
tabellen 3.9 t/m 3.11 zijn daarom gericht op de delicten gepleegd in de voorgaande twaalf maanden.

29 Voor een onderzoeksbeschrijving van de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007 (YLS) zij verwezen naar hoofdstuk 2.
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Tabel 3.8
YLS Aruba 2007 (N=1080): Prevalentie zelfgerapporteerde delicten Arubaanse jongeren: ooit

Internetdelicten

Totaal aantal

%

355

32.9

39

3.6

158

14.7

Voertuig beschadigd of vernield

74

6.9

Woning beschadigd of vernield

44

4.1

Iets anders beschadigd

84

7.8

204

18.9

Uitschelden huidskleur

72

6.7

Uitschelden afkomst: andere buurt

73

6.8

Uitschelden afkomst: ander land

105

9.8

Uitschelden homofiel

129

11.9

Prijsjes verwisseld

121

11.2

Iets < 10 florin uit winkel gestolen

155

14.3

Iets > 10 florin uit winkel gestolen

46

4.3

Iets gestolen van school of werk

143

13.2

Fiets, brommer, scooter, quadracer gestolen

21

2.0

Auto gestolen (joy riding)

14

1.3

Verduistering

72

6.7

Zakken gerold

41

3.8

Helingkopen

62

5.7

Helingverkopen

40

3.7

Iets uit auto gestolen

17

1.6

Ingebroken

25

2.4

Vechten huidskleur

22

2.0

Vechten afkomst: andere buurt

52

4.8

Vechten afkomst: ander land

32

2.9

Vechten homofiel

34

3.1

Iemand bedreigd, bang maken

147

13.6

Geslagen, persoon niet gewond

143

13.3

Geslagen, persoon gewond

80

7.4

Iemand bedreigd op straat om te stelen

11

1.0

Geweld gebruikt om te stelen

18

1.6

Iemand met wapen verwond

26

2.4

Illegaal software of muziek gedownload
Virussen rondgestuurd
Bericht gestuurd om bang te maken

Vernieling/openbare orde delicten

Muren, rotsen, begraafplaatsen, bussen beklad

Vermogensdelicten

Geweldsdelicten

Onvrijwillige seks

24

2.2

Wapenbezit

Wapenbezit bij het uitgaan

62

5.7

Drugsdelicten

Softdrugs verhandeld

11

1.1

Partydrugs verhandeld

3

0.3

Harddrugs verhandeld

12

1.2

324

30.1

Één of meer van de bovenstaande feiten

667

62.6

Één of meer van de bovenstaande feiten (exclusief illegaal downloaden en vuurwerkdelicten)

536

49.6

Overtredingen

Vuurwerk afsteken

Totaal delicten
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Prevalentie van zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit in de afgelopen 12 maanden
Aan jongeren die een positief antwoord gaven op de vraag ‘Heb je wel eens…’, (tabel 3.8) is vervolgens
gevraagd of en hoe vaak ze het desbetreffende delict in de afgelopen twaalf maanden hebben gepleegd.30
Gegevens en meldingen ‘over de afgelopen 12 maanden’ zijn meer betrouwbaar dan de antwoorden op de
‘ooit-vraag’. De reden is dat geheugeneffecten minder een rol spelen. In tabel 3.9 staan de resultaten vermeld
van hetgeen de jongeren hebben gemeld over de voorgaande twaalf maanden. Deze cijfers zijn gewogen
en zijn derhalve representatief voor de Arubaanse jeugd in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar. Hoe hoger het
percentage, hoe meer jongeren aangeven dat zij het delict hebben gepleegd.
Uit tabel 3.9 blijkt het volgende:
• 50.8% van de jongeren zegt in de afgelopen twaalf maanden wel eens een van de 39 delicten te hebben
gepleegd.
• 26.5 % van de jongeren was betrokken bij illegaal downloaden van software en muziek.
• 21.4 % van de jongeren was betrokken bij vuurwerk afsteken in een periode dat dit niet mag.
• Als deze delicten buiten beschouwing worden gelaten, dan heeft 37.2% van de jongeren de afgelopen
12 maanden één of meer van de overgebleven 37 delicten gepleegd.
Welke delicten zijn gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek het meest gepleegd door
jongeren van 10-17 jaar?
• 12.4% van de jongeren heeft muren, rotsen, bussen, begraafplaatsen beklad (graffiti, openbare orde delict)
• 10.0% heeft een bericht gestuurd via internet met de bedoeling om iemand anders bang te maken
(internetdelict)
• 9.5% heeft iemand bedreigd met de bedoeling hem of haar bang te maken (geweldsdelict)
• 9.4 % heeft iemand geslagen zonder dat die persoon verwond is geraakt (geweldsdelict)
• 8.8% heeft iets gestolen op school of op het werk (vermogensdelict)
• 7.9% heeft iemand uitgescholden omdat hij of zij homofiel is (openbare orde delict: discriminatie)
Drugsdelicten worden nauwelijks gerapporteerd:
• 0.1 % van de jongeren heeft partydrugs verhandeld (het betrof maar 1 jongere die dit heeft gemeld)
• 0.3 % van de jongeren heeft harddrugs verhandeld (3 jongeren hebben dit gemeld)
• 0.7% van de jongeren heeft softdrugs verhandeld (7 jongeren hebben dit gemeld)
Ook de volgende delicten worden nauwelijks gerapporteerd:
• een auto stelen, bijvoorbeeld om er mee te joyrijden (vermogensdelict): 0.6%
• iemand bedreigd op straat om te stelen (vermogensdelict): 0.7%
• geweld gebruikt om te stelen (geweldsdelict): 0.7%

30 De YLS is gedurende de maand september 2007 afgenomen. De ‘voorgaande twaalf maanden’ betreffen derhalve de

periode september 2006-2007.
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Tabel 3.9
YLS Aruba 2007 (N=1080): Prevalentie zelfgerapporteerde delicten Arubaanse jongeren: in de voorgaande 12 maanden

Internetdelicten

Vernieling/openbare orde delicten

Totaal aantal

%

Illegaal software of muziek gedownload
Virussen rondgestuurd
Bericht gestuurd om bang te maken
Voertuig beschadigd of vernield
Woning beschadigd of vernield
Iets anders beschadigd
Muren, rotsen, begraafplaatsen, bussen beklad
Uitschelden huidskleur
Uitschelden afkomst: andere buurt
Uitschelden afkomst: ander land

286
25
108
45
24
47
134
45
47
65

Uitschelden homofiel
Prijsjes verwisseld
Iets < 10 florin uit winkel gestolen
Iets > 10 florin uit winkel gestolen
Iets gestolen van school of werk
Fiets, brommer, scooter, quadracer gestolen
Auto gestolen (joy riding)
Verduistering
Zakken gerold
Helingkopen
Helingverkopen
Iets uit auto gestolen
Ingebroken

26.5
2.3
10.0
4.2
2.2
4.4
12.4
4.1
4.4
6.0
7.9
7.3
7.2
2.2
8.8
1.4
0.6
4.9
2.2
3.8
2.8
1.1
1.2
1.0
3.0
1.2
1.8
9.5
9.4
4.6
0.7
0.7
1.1
0.8

Geweldsdelicten

Vechten huidskleur
Vechten afkomst: andere buurt
Vechten afkomst: ander land
Vechten homofiel
Iemand bedreigd, bang maken
Geslagen, persoon niet gewond
Geslagen, persoon gewond
Iemand bedreigd op straat om te stelen
Geweld gebruikt om te stelen
Iemand met wapen verwond
Onvrijwillige seks

86
79
78
24
95
15
6
53
24
41
30
12
13
10
32
13
20
103
102
50
7
7
12
9

Wapenbezit
Drugsdelicten

Wapenbezit bij het uitgaan
Softdrugs verhandeld
Partydrugs verhandeld
Harddrugs verhandeld
Vuurwerk afsteken

49
7
1
3
232

4.6
0.7
0.1
0.3
21.4

549
402

50.8
37.2

Vermogensdelicten

Overtredingen
Totaal delicten
Één of meer van de bovenstaande feiten
Één of meer van de bovenstaande feiten (exclusief illegaal downloaden en vuurwerkdelicten)
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Discriminatie (openbare orde en geweldsdelicten) is onderzocht door te vragen naar discriminatie
vanwege kleur, afkomst en seksuele geaardheid. In Aruba wordt in het algemeen aangenomen dat huidskleur
minder reden is voor discriminatie dan de buurt of het land waar men vandaan komt. Om die reden zijn ten
opzichte van de vragenlijst van de WODC MZJ 2005 (het vergelijkbare Nederlandse onderzoek) enkele
gerichte vragen toegevoegd. Uit de YLS Aruba 2007 blijkt inderdaad dat de jongeren het minst discrimineren
op huidskleur. Uit tabel 3.9 kan worden opgemaakt dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek:
• 4.1% van de jongeren iemand heeft uitgescholden vanwege zijn/haar huidskleur. Voor slechts 1.0% van
de jongeren was dit ook een reden om met die persoon te vechten.
Van belang is waar je vandaan komt. Hoewel meer wordt uitgescholden naar aanleiding van het land
van afkomst, is het afkomstig zijn uit een andere buurt de grootste reden om ook te vechten. Met deze
cijfers komen waarschijnlijk de gevechten tussen groepjes jongeren uit de verschillende bario’s
(buurten) in beeld.
• 4.4% van de jongeren iemand heeft uitgescholden omdat hij uit een andere buurt komt. Aan dit feit
wordt kennelijk zwaarder getild, omdat dit voor 3.0% van de jongeren ook reden is om met die persoon
te vechten.
• 6.0% van de jongeren heeft iemand uitgescholden omdat hij/zij uit een ander land afkomstig is.
Ook hier zijn er maar weinig jongeren die ook om dat feit met die persoon vechten, nl. 1.2%.
Opvallend is de hoge prevalentie van uitschelden van iemand die homofiel is.
• 7.9% van de jongeren heeft iemand uitgescholden omdat hij/zij homofiel is. Het aantal jongeren dat om
die reden ook met de persoon in kwestie gaat vechten is relatief laag (1.8%), vergeleken met de
prevalentie van uitschelden en het vechten wegens afkomstig zijn uit een andere buurt.
Prevalentie van zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit in de afgelopen 12 maanden, onderscheid
jongens-meisjes
In het onderzoek is nagegaan welke verschillen er zijn tussen de verschillende subgroepen van jongeren.
In tabel 3.10 zijn de verschillen tussen jongens en meisjes weergegeven. In de eerste plaats valt op dat meer
jongens delicten plegen dan meisjes. Dit verschijnsel wordt in internationale studies en ook in de WODC
MZJ 2005 gevonden en wordt in de YLS Aruba 2007 bevestigd ( Kruissink & Essers, 2001, 2004; Van der Laan
& Blom, 2006). In Aruba zijn 55.0% van de jongens en 45.9% van de meisjes bij delicten betrokken. Wanneer
het illegaal downloaden en vuurwerkafsteken buiten beschouwing worden gelaten, dan zijn 40.1% van de
jongens en 33.7% van de meisjes bij delicten betrokken.
Overige statistisch significante verschillen tussen jongens en meisjes zijn:31
• Meisjes (13.6%) zijn vaker betrokken bij het bekladden van muren, rotsen, begraafplaatsen en bussen
(graffiti) dan jongens (11.3%). Dit is (na het illegaal downloaden van muziek en software: 22.7%) tevens
het delict dat het meest door meisjes wordt gepleegd.
• Het percentage jongens dat iemand uitscheldt omdat hij/zij homofiel is (11.6%), is drie keer zo hoog als
het percentage meisjes (3.8%). Dit is (na het illegaal downloaden van muziek en software: 29.8% en
vuurwerk afsteken: 29.5%) tevens het delict dat het meest door jongens wordt gepleegd.
• Ook bij muziek downloaden, voertuig beschadigen, woning beschadigen, iets anders beschadigen,
winkeldiefstal minder dan 10 florin, helingkopen, helingverkopen, vechten andere buurt, iemand bedreigd
om bang te maken, iemand geslagen, persoon niet gewond, iemand geslagen, persoon gewond, wapenbezit en vuurwerk afsteken zijn grote en middelgrote verschillen geconstateerd tussen jongens en meisjes.
Delicten die jongens en meisjes ongeveer even vaak plegen zijn: prijsjes verwisselen, winkeldiefstal meer
dan 10 florin en zakkenrollen.
31 In het WODC rapport over de MZJ 2005 (Van der Laan & Blom, 2006) wordt bij het onderscheid tussen verschillende

groepen alleen naar statistisch significante verschillen gekeken bij delicten die in de gehele onderzoeksgroep meer dan
2% voorkomt (afgaande op delicten gepleegd in het afgelopen jaar). Deze benadering is hier gevolgd.
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Tabel 3.10
YLS Aruba 2007 (N=1080): Prevalentie zelfgerapporteerde delicten Arubaanse jongeren: in de voorgaande twaalf maanden, onderscheid jongens en meisjes

Internetdelicten

Vernieling/openbare orde delicten

Vermogensdelicten

Geweldsdelicten

Wapenbezit
Drugsdelicten

Jongens
(N=579)
%

Meisjes
(N=501)
%

Illegaal software of muziek gedownload
Virussen rondgestuurd
Bericht gestuurd om bang te maken
Voertuig beschadigd of vernield
Woning beschadigd of vernield
Iets anders beschadigd
Muren, rotsen, begraafplaatsen, bussen beklad
Uitschelden huidskleur
Uitschelden afkomst: andere buurt
Uitschelden afkomst: ander land
Uitschelden homofiel
Prijsjes verwisseld
Iets < 10 florin uit winkel gestolen
Iets > 10 florin uit winkel gestolen
Iets gestolen van school of werk
Fiets, brommer, scooter, quadracer gestolen
Auto gestolen (joy riding)
Verduistering
Zakken gerold
Helingkopen
Helingverkopen
Iets uit auto gestolen
Ingebroken

29.8
2.7
9.0
5.7
3.6
6.5
11.3
4.4
5.0
6.5
11.6
7.4
9.3
2.1
10.3
2.6
0.7
5.8
2.4
5.0
4.4
1.8
1.7

22.7
1.9
11.1
2.4
0.6
1.9
13.6
3.9
3.7
5.5
3.8
7.2
4.8
2.4
7.1
0
0.4
3.9
2.0
2.4
1.0
0.2
0.6

Vechten huidskleur
Vechten afkomst: andere buurt
Vechten afkomst: ander land
Vechten homofiel
Iemand bedreigd, bang maken
Geslagen, persoon niet gewond
Geslagen, persoon gewond
Iemand bedreigd op straat om te stelen
Geweld gebruikt om te stelen
Iemand met wapen verwond
Onvrijwillige seks
Wapenbezit bij het uitgaan
Softdrugs verhandeld
Partydrugs verhandeld
Harddrugs verhandeld
Vuurwerk afsteken

1.6
4.3
1.6
2.6
8.4
11.1
6.0
1.2
0.9
1.5
0.9
6.3
0.5
0.3
0.4
29.5

0.2
1.4
0.8
0.9
10.8
7.5
3.0
0
0.4
0.6
0.8
2.5
0.9
0
0.2
12.2

55.0
40.1

45.9
33.7

Overtredingen
Totaal delicten
Één of meer van de bovenstaande feiten
Één of meer van de bovenstaande feiten (exclusief illegaal downloaden en vuurwerkdelicten)
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Prevalentie van zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit in de afgelopen 12 maanden, onderscheid naar
leeftijd32
Meer jongeren in de leeftijdsgroep van 14-17 jaar in Aruba zijn betrokken bij het plegen van een delict
dan jongeren in de leeftijdsgroep van 10-13. Dit is een bekend verschijnsel bij jeugddelinquentie (zie ook
hoofdstuk 1), dat ook in het WODC onderzoek MZJ 2005 is aangetroffen (Van der Laan & Blom, 2006).
Uit tabel 3.11 blijkt dat 30.7% van de jongeren in de leeftijdsgroep 10-13 heeft aangegeven in de afgelopen
12 maanden betrokken te zijn geweest bij een delict33 en in de leeftijdsgroep 14-17 is dat meer dan het
dubbele, nl. 68.9% Als het illegaal downloaden en vuurwerk afsteken buiten beschouwing worden gelaten,
dan veranderen weliswaar de cijfers, maar niet het beeld: 21.7% van de leeftijdgroep 10-13 jaar heeft dan een
van de resterende 37 delicten gepleegd en 51.0% van de jongeren in de leeftijdsgroep 14-17. Er is geen enkel
delict gevonden ten aanzien waarvan de prevalentie bij jongeren in de leeftijd van 10-13 jaar hoger is dan bij
de jongeren van 14-17 jaar. De jongere kinderen zijn in de afgelopen twaalf maanden helemaal niet betrokken
geweest bij het stelen van een auto, diefstal met geweld, onvrijwillige seks en drugsdelicten.
Er is een statistisch significant verschil gevonden ten aanzien van de volgende delicten (komt meer dan 2%
voor in de totale groep):
• internet delicten: jongeren van 14-17 jaar zijn vaker betrokken bij illegaal muziek en software downloaden,
virussen rond sturen en berichten sturen om iemand bang te maken;
• discriminatie (openbare orde delicten):
het percentage jongeren van 14-17 jaar dat betrokken is bij uitschelden wegens een andere huidskleur,
wegens afkomstig zijn uit een ander land of vanwege een andere seksuele geaardheid (homofiel) is ongeveer twee maal zo hoog als dat van de jongere leeftijdsgroep. Afkomstig zijn uit een andere buurt
levert ook bij het onderscheid naar leeftijdsgroepen bijzondere uitkomsten: het percentage jongeren dat
betrokken is bij het uitschelden wegens afkomstig zijn uit een andere buurt is vier maal zo hoog en
vechten wegens andere buurt is tien maal zo hoog.
• ook bij de volgende vermogensdelicten zijn significante verschillen tussen de beide groepen gevonden
en zijn de oudere jongeren vaker bij de delicten betrokken. In de volgende opsomming worden de percentages van de leeftijdsgroep 14-17 jaar eerst genoemd:
o voertuig beschadigd (6.7% resp. 1.4%)
o woning beschadigd (3.9% resp. 0.3%)
o iets anders beschadigd (6.8% resp. 1.6%)
o graffiti: muren/rotsen beklad (18.3% resp.5.7%)
o vuurwerk afgestoken (29.1% resp. 13.0%)
o prijsjes verwisseld (10.9% resp. 3.3%)
o winkeldiefstal meer dan 10 florin (4.0% resp. 0.2%)
o winkeldiefstal minder dan 10 florin (resp. 10.4% resp. 3.6%)
o iets op school/werk gepikt (12.6% resp 4.6%)
o verduistering (7.5% resp. 2.1%)
o helingkopen (6.6% resp. 0.7%)
o helingverkopen (5.2% resp. 0.2%)
o zakken rollen (3.3% resp. 1.0%)
• geweldsdelicten: oudere jongeren zijn vaker betrokken bij de delicten bedreigd bang maken, geslagen
niet gewond en geslagen wel gewond, dan de jongeren in de leeftijdsgroep 10-13 jaar.
• Bij de wapendelicten is geconstateerd dat 1.6% van de jongeren 10-13 jaar aangeeft de afgelopen 12
maaden wel eens een wapen bij het uitgaan te hebben meegenomen. Bij de oudere leeftijdsgroep is dit 7.2%.
32 Net als bij onderscheid tussen jongens en meisjes (tabel 3.10) is ook voor het onderscheid naar leeftijd alleen gekeken

naar delicten die in de totale groep meer dan 2% voorkomen.

33 Ook hier wordt de opmerking herhaald dat kinderen tot 12 jaar niet strafrechtelijk aansprakelijk zijn.

38

Prevalentie en Preventie van Jeugddelinquentie in Aruba: beleidsimplicaties van de Youth Lifestyle Survey 2007

Tabel 3.11
YLS Aruba 2007 (N=1080): Prevalentie zelfgerapporteerde delicten Arubaanse jongeren: in de voorgaande twaalf maanden,
onderscheid 10-13 en 14-17 jaar oud

Internetdelicten

Vernieling/
openbare orde delicten

Vermogensdelicten

Geweldsdelicten

Wapenbezit
Drugsdelicten

Overtredingen

Illegaal software of muziek gedownload
Virussen rondgestuurd
Bericht gestuurd om bang te maken
Voertuig beschadigd of vernield
Woning beschadigd of vernield
Iets anders beschadigd
Muren, rotsen, begraafplaatsen, bussen beklad
Uitschelden huidskleur
Uitschelden afkomst: andere buurt
Uitschelden afkomst: ander land
Uitschelden homofiel
Prijsjes verwisseld
Iets < 10 florin uit winkel gestolen
Iets > 10 florin uit winkel gestolen
Iets gestolen van school of werk
Fiets, brommer, scooter, quadracer gestolen
Auto gestolen (joy riding)
Verduistering
Zakken gerold
Helingkopen
Helingverkopen
Iets uit auto gestolen
Ingebroken
Vechten huidskleur
Vechten afkomst: andere buurt
Vechten afkomst: ander land
Vechten homofiel
Iemand bedreigd, bang maken
Geslagen, persoon niet gewond
Geslagen, persoon gewond
Iemand bedreigd op straat om te stelen
Geweld gebruikt om te stelen
Iemand met wapen verwond
Onvrijwillige seks
Wapenbezit bij het uitgaan
Softdrugs verhandeld
Partydrugs verhandeld
Harddrugs verhandeld
Vuurwerk afsteken

Totaal delicten
Één of meer van de bovenstaande feiten
Één of meer van de bovenstaande feiten
(exclusief illegaal downloaden en vuurwerkdelicten)

10-13 jaar
Aantal
(N=511)

%

10-13 jaar
Aantal
(N=511)

%

55
5
26
7
2
8
29
14
7
19
26
17
19
1
23
2
0
11
5
3
1
3
2
4
3
5
4
26
23
11
1
0
1
0
8
0
0
0
66

10.8
1.0
5.1
1.4
0.3
1.6
5.7
2.8
1.4
3.7
5.0
3.3
3.6
0.2
4.6
0.4
0
2.1
1.0
0.7
0.2
0.5
0.4
0.8
0.5
1.0
0.8
5.1
4.5
2.1
0.2
0
0.2
0
1.6
0
0
0
13.0

231
20
82
38
22
39
104
30
40
46
60
62
59
23
72
13
6
43
19
38
29
9
11
6
29
8
16
77
79
39
6
7
11
9
41
7
1
3
165

40.7
3.4
14.4
6.7
3.9
6.8
18.3
5.3
7.1
8.2
10.6
10.9
10.4
4.0
12.6
2.3
1.1
7.5
3.3
6.6
5.2
1.6
1.9
1.1
5.1
1.4
2.8
13.5
13.9
6.9
1.1
1.2
2.0
1.6
7.2
1.3
0.2
0.5
29.1

157
111

30.7
21.7

392
290

68.9
51.0
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3.4

Vergelijking jeugddelinquentie Aruba en Nederland34

In hoofdstuk 2 is aan de orde gekomen dat de vragenlijst van de de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007 voor
een belangrijk deel overeenkomt met de vragenlijst van de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit
2005. Om deze reden is het mogelijk om met betrekking tot 30 delicten een vergelijking te maken tussen
beide onderzoeken.
Prevalentie zelfgerapporteerde delicten in de afgelopen 12 maanden, vergelijking Aruba-Nederland
Bij het vergelijken van de resultaten van Aruba en Nederland wordt niet ingegaan op verschillen die
statistisch niet significant (op 5% niveau) waren. In dat geval zijn de verschillen zo klein dat deze mogelijk
op toeval berusten.35 Het algemene beeld wordt geïllustreerd in tabel 3.12.
• Meer Nederlandse jongeren dan Arubaanse jongeren geven aan in de afgelopen 12 maanden een van
de 30 delicten te hebben gepleegd (resp. 52.9% en 47.7%).
• Een aanzienlijk deel van het verschil zit in vuurwerk afsteken: Arubaanse jongeren zijn minder vaak
bij vuurwerkdelicten betrokken dan Nederlandse jongeren.
• Exclusief de vuurwerkdelicten zijn geen verschillen tussen Arubaanse en Nederlandse jongeren gevonden in de mate waarin ze betrokken zijn bij het plegen van een van de 29 gevraagde delicten.
• Als de delicten afzonderlijk worden beschouwd, bestaan verschillen tussen beide groepen.
De verschillen zijn vooral gelegen bij vernielingen/openbare orde delicten en bij vermogensdelicten:
• Meer Arubaanse jongeren dan Nederlandse jongeren zijn betrokken bij vernieling of openbare orde
delicten en vermogensdelicten.
• De prevalentie van vernieling/openbare orde delicten is bij Arubaanse jongeren op vier van de zes de
licten hoger dan bij Nederlandse jongeren.
• Meer Arubaanse jongeren dan Nederlandse jongeren rapporteren in de afgelopen 12 maanden wel eens
een voertuig of een woning te hebben beschadigd.
• Meer Arubaanse dan Nederlandse jongeren rapporteren in de afgelopen 12 maanden wel eens iemand
te hebben uitgescholden voor homofiel.
• Meer Arubaanse jongeren dan Nederlandse jongeren rapporteren in de afgelopen 12 maanden wel eens
iets uit een winkel te hebben gestolen dat duurder was dan 10 florin (10 euro).
• Meer Arubaanse jongeren dan Nederlandse jongeren rapporteren in de afgelopen 12 maanden wel eens
iets te hebben gestolen van school/werk, zakken te hebben gerold of iets uit een auto te hebben gestolen.
• Meer Nederlandse jongeren dan Arubaanse jongeren rapporteren in de afgelopen 12 maanden iemand
te hebben uitgescholden vanwege zijn huidskleur.
• Meer Arubaanse jongeren dan Nederlandse jongeren rapporteren in de afgelopen 12 maanden betrokken
te zijn geweest bij geweldsdelicten als iemand slaan (met of zonder verwonding).
• Meer Arubaanse jongeren dan Nederlandse jongeren rapporteren in de afgelopen 12 maanden betrokken
te zijn geweest bij bedreiging om te stelen of geweld te gebruiken om te stelen.
Op de overige vernieling/openbare orde en vermogensdelicten zijn geen verschillen tussen de twee groepen
gevonden.
Drugsdelicten worden door een klein deel van de jongeren gerapporteerd. In vergelijking met Nederlandse
jongeren zijn Arubaanse jongeren minder vaak betrokken bij het verhandelen van softdrugs en iets vaker bij
het verhandelen van harddrugs. Deze laatste cijfers moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd vanwege
lage prevalentie (het gaat slechts om 3 jongeren).
Internetdelicten: Arubaanse jongeren zijn vaker dan Nederlandse jongeren betrokken bij het sturen van
berichten via internet met de bedoeling iemand bang te maken.
34 bron: Aruba data: YLS 2007, Nederland data: WODC, MZJ 2005.
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Tabel 3.12
Prevalentie zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit in de voorgaande 12 maanden, vergelijking Arubaanse en Nederlandse
jongeren (%)

Vernieling/openbare orde delicten

Vermogensdelicten

Geweldsdelicten

Wapenbezit
Drugsdelicten

Internetdelicten
Overtredingen

Voertuig beschadigd of vernield
Woning beschadigd of vernield
Iets anders beschadigd
Muren, rotsen, begraafplaatsen, bussen beklad
Uitschelden huidskleur
Uitschelden homofiel
Prijsjes verwisseld
Iets < 10 florin uit winkel gestolen
Iets > 10 florin uit winkel gestolen
Iets gestolen van school of werk
Fiets, brommer, scooter, quadracer gestolen
(Nederland: fiets, scooter)
Zakken gerold
Helingkopen
Helingverkopen
Iets uit auto gestolen
Ingebroken
Iemand bedreigd, bang maken
Geslagen, persoon niet gewond
Geslagen, persoon gewond
Iemand bedreigd om te stelen
Geweld gebruikt om te stelen
Iemand met wapen verwond
Onvrijwillige seks
Wapenbezit bij het uitgaan
(Nederland: wapenbezit algemeen)
Softdrugs verhandeld
Partydrugs verhandeld
Harddrugs verhandeld
Virussen rondgestuurd
Bericht verstuurd, bangmaken
Vuurwerk afsteken

Totaal delicten
Één of meer van de bovenstaande feiten
Één of meer van de bovenstaande feiten (exclusief illegaal downloaden en vuurwerkdelicten)

Aruba
(N=1080)

Nederland
(N=1460)

4.3
2.3
4.4
12.7
4.1
7.9
7.3
7.4
2.2
8.8
1.4

1.6
1.2
4.8
10.3
11.2
3.9
5.5
5.6
0.5
12
2.1

2.3
3.9
2.8
1.1
1.2
9.6
9.6
4.9
0.8
0.6
1.1
0.8
4.3

0.6
5.1
2.1
0
0.8
10.6
14.9
8.9
0.1
0
0.5
0.3
4.1

0.7
0.1
0.3
2.4
10.0
21.5

1.8
0.4
0
1.6
5.6
38.4

40.6

52.9

36.3

39.8
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Prevalentie zelfgerapporteerde delicten in de afgelopen 12 maanden, vergelijking Arubaanse en
Nederlandse jongeren naar sekse
Wanneer een onderscheid wordt gemaakt naar sekse, zijn de volgende verschillen aangetroffen ten aanzien
van meisjes zie tabel 3.13:
• Arubaanse meisjes zijn vaker betrokken bij het beschadigen van voertuigen dan Nederlandse meisjes;
• Arubaanse meisjes zijn vaker dan Nederlandse meisjes betrokken bij zwaardere vormen van
winkeldiefstal en zakkenrollen. Nederlandse meisjes blijken daarentegen vaker betrokken bij het stelen
van fietsen en scooters;
• Arubaanse meisjes zijn minder vaak dan Nederlandse meisjes betrokken bij het slaan van een persoon,
zonder dat deze persoon verwond raakt;
• Arubaanse meisjes zijn iets vaker betrokken bij het versturen van bedreigingen via internet dan
Nederlandse meisjes;
• Vuurwerkdelicten niet meegenomen, blijken geen grote verschillen tussen Arubaanse en Nederlandse
meisjes.
Bij de jongens zijn de volgende verschillen aangetroffen zie tabel 3.13:
• Nederlandse jongens zijn vaker betrokken bij het uitschelden op basis van huidskleur, terwijl Arubaanse
jongens vaker zijn betrokken bij het uitschelden wegens seksuele geaardheid (homofiel).
• Arubaanse jongens zijn minder betrokken bij het plegen van diefstal op school of werk dan Nederlandse
jongens.
• Arubaanse jongens zijn minder betrokken dan Nederlandse jongens zowel bij het slaan van iemand,
waarbij die persoon niet werd gewond als bij het slaan waarbij de persoon wel werd verwond.
• Nederlandse jongens zijn aanzienlijk vaker betrokken bij het illegaal afsteken van vuurwerk.
• Arubaanse jongeren zijn vaker betrokken bij het beschadigen of vernielen van een voertuig dan
Nederlandse jongens.
• Arubaanse jongens zijn ook vaker betrokken bij winkeldiefstal met een waarde van minder dan 10 florin.

35 Nagegaan is waarin Arubaanse en Nederlandse tieners (10-17-jarigen) van elkaar verschillen m.b.t. demografische gegevens, prevalentie van delictplegen (ooit; afgelopen 12 maanden), en factoren die betrekking hebben op psychosociaal
functioneren, opvoedingsstijlen van ouders en school. De operationalisering van de schalen is beschreven in Van der Laan
& Blom (2006). In de analyse zijn enkel schalen meegenomen met Cronbachs alpha ≥.6.
Tevens is nagegaan in hoeverre er verschillen zijn tussen Nederlandse en Arubaanse tieners in de scores op de
hiervoorgenoemde factoren als uitgesplitst wordt naar sekse, leeftijdsgroep (10-13-jarigen; 14-17-jarigen) en
opleidingsniveau. De data zijn gewogen op enkele achtergrondkenmerken zodat de resultaten representatief zijn voor de
10-17-jarigen op díe specifieke achtergrondkenmerken. Voor de Nederlandse data betreft het een weging naar sekse,
leeftijd, opleidingsniveau, landsdeel, stedelijkheidsgraad en herkomst. Voor de Arubaanse data betreft het een weging
naar sekse en leeftijd. Verschillen tussen Nederland en Aruba zijn vastgesteld met Chi-kwadraat analyse (p<.05). Voor de
schalen die psychosociaal functioneren, opvoedingsstijlen en functioneren op school meten zijn gemiddelden berekend.
Deze verschillen tussen Nederland en Aruba zijn vastgesteld met een T-toets (p<.05). In hoeverre sprake is van zwakke,
gemiddelde of grote verschillen wordt aangegeven met Cohen’s d (zwak <.2; > .2 matig < 5; sterk >.5 <.8). De verschillen
die volgens Cohen’s d matig tot sterk zijn worden in dit rapport genoemd.
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Tabel 3.13
Prevalentie van delicten in de voorafgaande 12 maanden, vergelijking Arubaanse en Nederlandse jongeren (%),
onderscheid naar jongens en meisjes
Jongens
Meisjes
Aruba Nederland Aruba Nederland
(N=582) (N=582) (N=498) (N=714)
Vernieling/
openbare orde delicten

Vermogensdelicten

Geweldsdelicten

Wapenbezit
Drugsdelicten

Internetdelicten
Overtredingen

Voertuig beschadigd of vernield
Woning beschadigd of vernield
Iets anders beschadigd
Muren, rotsen, begraafplaatsen, bussen beklad
(Nederland: trams i.p.v. rotsen, begraafplaatsen)
Uitschelden huidskleur
Uitschelden homofiel
Prijsjes verwisseld
Iets < 10 florin uit winkel gestolen
Iets > 10 florin uit winkel gestolen
Iets gestolen van school of werk
Fiets, brommer, scooter, quadracer gestolen
(Nederland: fiets, scooter)
Zakken gerold
Helingkopen
Helingverkopen
Iets uit auto gestolen
Ingebroken
Iemand bedreigd, bang maken
Geslagen, persoon niet gewond
Geslagen, persoon gewond
Iemand bedreigd om te stelen
Geweld gebruikt om te stelen
Iemand met wapen verwond
Onvrijwillige seks
Wapenbezit bij het uitgaan
(Nederland: wapenbezit algemeen)
Softdrugs verhandeld
Partydrugs verhandeld
Harddrugs verhandeld
Virussen rondgestuurd
Bericht verstuurd, bangmaken
Vuurwerk afsteken

Totaal delicten
Één of meer van de bovenstaande feiten
Één of meer van de bovenstaande feiten

5.9
3.7
6.5
11.5

2.4
1.7
6.2
10.4

2.4
0.6
1.9
13.9

0.8
0.7
3.3
10.2

4.4
11.6
7.4
9.5
2.1
10.3
2.6

14.9
5.6
4.7
4.9
0.2
15.3
2.9

3.9
3.8
7.2
4.9
2.4
7.1
0

7.4
2.1
6.4
6.3
0.7
8.5
1.3

2.6
5.2
4.4
1.8
1.7
8.6
11.3
6.2
1.4
0.9
1.5
0.9
6.3

0.5
7
2.7
0
1.2
12.2
18.3
12.4
0.3
0
0.4
0.7
6

2
2.4
1
0.2
0.6
10.8
7.6
3.4
0
0.4
0.6
0.8
2

0.6
3.1
1.4
0
0.5
8.9
11.4
5.2
0
0
0.7
0
2

0.5
0.2
0.4
2.9
9
29.2

1.9
0.5
0
2.3
6.1
51.8

0.9
0
0.2
1.9
11.1
12.2

1.6
0.3
0
0.7
5
24.5

45.5
38.8

63.5
46.8

35
33.4

41.8
32.5

(exclusief illegaal downloaden en vuurwerkdelicten)
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Prevalentie zelfgerapporteerde delicten in de afgelopen 12 maanden, vergelijking Arubaanse en Nederlandse jongeren naar leeftijdsgroep
In tabel 3.14 zijn de resultaten weergegeven van het onderscheid naar leeftijdsgroepen dat in de vergelijking
van zelfgerapporteerde delicten tussen Arubaanse en Nederlandse jongeren is gemaakt.
• Arubaanse jongeren in de leeftijdsgroep 14-17 jaar zijn vaker betrokken bij het beschadigen of vernielen
van voertuigen dan Nederlandse jongeren in die leeftijdsgroep.
• Nederlandse jongeren in zowel de leeftijdsgroep 10-13 jarigen als in de oudere leeftijdsgroep
rapporteren vaker betrokken te zijn bij het uitschelden van personen wegens huidskleur dan Arubaanse
jongeren. Nederlandse jongeren in de leeftijdsgroep 14-17 jaar zijn hier overigens vaker bij betrokken dan
hun jongere leeftijdsgenoten.
• Arubaanse jongeren in zowel de leeftijdsgroep 10-13 jarigen als in de oudere leeftijdsgroep rapporteren
vaker betrokken te zijn bij het uitschelden van personen wegens homofilie dan Nederlandse jongeren.
Arubaanse jongeren in de leeftijdsgroep 14-17 jaar zijn hier overigens vaker bij betrokken dan hun jongere
leeftijdsgenoten.
• Nederlandse jongeren in zowel de leeftijdsgroep 10-13 jarigen als in de oudere leeftijdsgroep rapporteren
vaker betrokken te zijn bij het slaan van een persoon en dan zowel in die gevallen waarbij de persoon
verwond is geraakt als die waarbij geen sprake was van verwonding. Nederlandse jongeren in de
leeftijdsgroep 14-17 jaar zijn hier overigens vaker bij betrokken dan hun jongere leeftijdsgenoten.
• Arubaanse jongeren in de leeftijdsgroep 14-17 zijn vaker betrokken bij winkeldiefstal, zowel in het geval
van minder of meer dan 10 florin (in Nederland: 10 euro) dan Nederlandse jongeren.
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Tabel 3.14
Prevalentie van delicten in de voorafgaande 12 maanden, vergelijking Arubaanse en Nederlandse jongeren (%),
onderscheid naar leeftijdsgroep
10-13 jarigen %
14-17 jarigen %
Aruba Nederland Aruba Nederland
(N=411) (N=720) (N=569) (N=740)
Vernieling/
openbare orde delicten

Vermogensdelicten

Geweldsdelicten

Wapenbezit
Drugsdelicten

Internetdelicten
Overtredingen

Voertuig beschadigd of vernield
Woning beschadigd of vernield
Iets anders beschadigd
Muren, rotsen, begraafplaatsen, bussen beklad
(Nederland: trams i.p.v. rotsen, begraafplaatsen)
Uitschelden huidskleur
Uitschelden homofiel
Prijsjes verwisseld
Iets < 10 florin uit winkel gestolen
Iets > 10 florin uit winkel gestolen
Iets gestolen van school of werk
Fiets, brommer, scooter, quadracer gestolen
(Nederland: fiets, scooter)
Zakken gerold
Helingkopen
Helingverkopen
Iets uit auto gestolen
Ingebroken
Iemand bedreigd, bang maken
Geslagen, persoon niet gewond
Geslagen, persoon gewond
Iemand bedreigd om te stelen
Geweld gebruikt om te stelen
Iemand met wapen verwond
Onvrijwillige seks
Wapenbezit bij het uitgaan
(Nederland: wapenbezit algemeen)
Softdrugs verhandeld
Partydrugs verhandeld
Harddrugs verhandeld
Virussen rondgestuurd
Bericht verstuurd, bangmaken
Vuurwerk afsteken

Totaal delicten
Één of meer van de bovenstaande feiten
Één of meer van de bovenstaande feiten

1.4
0.3
1.6
5.7

0.9
0.6
2.6
6.3

6.9
4
6.8
18.9

2.3
1.8
7
14.3

2.8
5
3.3
3.6
0.2
4.6
0.4

8.4
2.1
3.9
5.2
0
8.7
0.3

5.3
10.6
10.9
10.7
4
12.7
2.3

13.9
5.7
7.2
6
0.9
15.3
3.9

1
0.7
0.2
0.5
0.4
5.1
4.7
2.3
0.2
0
0.2
0
1.4

0.3
1.2
0.2
0
0.9
6.3
11.7
6.3
0.1
0
0.3
0
2.3

3.5
6.8
5.2
1.6
1.9
13.7
14
7.2
1.3
1.2
2
1.6
6.9

0.8
8.9
3.9
0
0.8
14.7
18
11.3
0.2
0
0.7
0.7
5.8

0
0
0
1
5.1
13

0
0.1
0
0.8
3.3
31.2

1.3
0.2
0.5
3.6
14.4
29.2

3.5
0.7
0
2.3
7.8
45.4

23.6
20.2

43.4
31.2

55.9
50.7

62.1
48.2

(exclusief illegaal downloaden en vuurwerkdelicten)
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3.5

Prevalentie van antisociaal gedrag

Het onderzoek heeft voor de zelfrapportage van antisociaal gedrag de volgende resultaten opgeleverd. Ten
aanzien van alle vormen van antisociaal gedrag wordt gerapporteerd dat jongeren dit wel eens hebben
gedaan, dan wel dat het hen ooit wel eens is overkomen (tabel 3.15). Opvallend is dat 39.8% van de jongeren
aangeeft wel eens uit de klas te zijn gestuurd. Andere veel gerapporteerde gedragingen zijn: hinderlijk
opbellen (22.9%), een brandje aansteken (15.3%) en hinderlijk berichten sturen (13.3%). Eigenlijk betreft het
hier allemaal kwajongensstreken. Echter, 6.8% van de jongeren geeft aan wel eens een wapen te hebben gedragen. Deze vraag is in het algemeen gesteld: bij het onderdeel ‘delicten’ is gericht gevraagd naar ‘wapen
bij je hebben bij het uitgaan’.
Hoewel, zoals de omschrijving in tabel 3.15 aangeeft, het in het algemeen een wapen bij je hebben van
alles kan zijn en het geen vuurwapens betreft, brengt het dragen van wapens grotere risico’s met zich. Een
eenvoudige ruzie kan door het gebruik van een wapen dat de jongere toevallig op zak heeft en daardoor
gebruikt, eindigen in een ernstig delict en een verloren toekomst. Omdat het bij je hebben van wapens zowel
bij de zelfgerapporteerde delicten als bij de meldingen in het kader van antisociaal gedrag voorkomt, dient
dit een aandachtspunt te zijn voor beleid.
Tabel 3.15
YLS 2007 (N=1080): Prevalentie van antisociaal gedrag: ooit

Heb je ooit:

Aantal

%

met opzet dingen van jezelf beschadigd of vernield?

169

15.7

meegedaan aan een gevecht (bijvoorbeeld bij een sportwedstrijd of een

134

12.4

247

22.9

iemand lastig gevallen door hinderlijk te sms-en (messaging) of e-mails te sturen?

144

13.3

dingen rond het huis stukgemaakt?

107

9.9

63

5.9

166

15.3

73

6.8

430

39.8

79

7.3

117

11.0

carnavalsactiviteit?
iemand lastig gevallen door op te bellen (gekke dingen te zeggen door de telefoon
of iemand bellen en snel opleggen)?

meegedaan aan een bende (een crimineel groepje)?
een brandje aangestoken, bijvoorbeeld in de mondi, in een garage of op straat?
een wapen gedragen (bijvoorbeeld een gevaarlijk mes, knuppel, vuurwapen of
boksbeugel)?
uit de klas gestuurd?
van huis weggelopen en de hele nacht (of meerdere) weggebleven?
autobanden laten leeglopen?
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In tabel 3.16 is weergegeven wat de jongeren over de afgelopen twaalf maanden hebben gerapporteerd.
Deze cijfers zijn meer betrouwbaar dan de ‘ooit’-meldingen zoals weergegeven in tabel 3.15 en zijn representatief voor de Arubaanse jongeren in de leeftijd van 10-17 jaar. De meest voorkomende antisociale gedraging
of gebeurtenis in de afgelopen twaalf maanden:
• uit de klas gestuurd: 29.5%
• hinderlijk bellen: 15.6%
• opzettelijk eigen bezittingen beschadigen/vernielen: 10.1%
• hinderlijk berichten sturen: 9.8%
• een brandje stichten: 9.5%
Voorts geeft 4.4% van de jongeren aan de afgelopen twaalf maanden wel eens een wapen te hebben gedragen.
Tabel 3.16
YLS 2007 (N=1080): Prevalentie van antisociaal gedrag: afgelopen twaalf maanden

Heb je in de afgelopen 12 maanden wel eens:

Aantal

%

109

10.1

86

8.0

169

15.6

106

9.8

dingen rond het huis stukgemaakt?

77

7.1

meegedaan aan een bende (een crimineel groepje)?

41

3.8

103

9.5

47

4.4

319

29.5

van huis weggelopen en de hele nacht (of meerdere) weggebleven?

62

5.7

autobanden laten leeglopen?

58

5.4

met opzet dingen van jezelf beschadigd of vernield?
meegedaan aan een gevecht (bijvoorbeeld bij een sportwedstrijd of een
carnavalsactiviteit?
iemand lastig gevallen door op te bellen (gekke dingen te zeggen door de telefoon
of iemand bellen en snel opleggen)?
iemand lastig gevallen door hinderlijk te sms-en (messaging) of e-mails te sturen?

een brandje aangestoken, bijvoorbeeld in de mondi, in een garage of op straat?
een wapen gedragen (bijvoorbeeld een gevaarlijk mes, knuppel, vuurwapen of
boksbeugel)?
uit de klas gestuurd?
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In tabel 3.17 is een onderscheid gemaakt in de prevalentie van zelfgerapporteerd antisociaal gedrag over de
afgelopen twaalf maanden naar sekse. Er zijn statistisch significante verschillen tussen jongens en meisjes
waargenomen. Jongens rapporteren vaker dan meisjes dat zij in de afgelopen twaalf maanden:
• uit de klas zijn gestuurd 33.5%, meisjes 24.9%
• een brandje hebben gesticht: 13.0%, meisjes 5.7%
• hebben meegedaan aan een gevecht: 10.1%, meisjes 5.5%
• dingen rond huis hebben vernield: 8.5%, meisjes 5.4%
• autobanden leeg hebben laten lopen: 7.1%, meisjes 3.3%
• hebben meegedaan aan een crimineel groepje: 5.2%, meisjes 2,2%
• een wapen hebben gedragen: 5.9%, meisjes 2.6%
Meisjes rapporteren vaker dan jongens dat zij in de afgelopen twaalf maanden:
• hinderlijk hebben gebeld: 18.2%, jongens 13.4%
• hinderlijk messages hebben gestuurd of gemaild: 12.2%, jongens 7.8%
Dingen van jezelf vernielen en weglopen van huis is door jongens en meisjes de afgelopen twaalf maanden
ongeveer evenveel gedaan.
Tabel 3.17
YLS 2007 (N=1080): Prevalentie van antisociaal gedrag: afgelopen twaalf maanden, jongens en meisjes
Heb je in de afgelopen 12 maanden wel eens:

Jongens
Aantal %

Meisjes
Aantal %

met opzet dingen van jezelf beschadigd of vernield?

58

10.1

50

10.1

meegedaan aan een gevecht (bijvoorbeeld bij een sportwedstrijd of een

58

10.1

28

5.5

77

13.4

91

18

iemand lastig gevallen door hinderlijk te sms-en (messaging) of e-mails te sturen?

45

7.8

61

12.2

dingen rond het huis stukgemaakt?

49

8.5

27

5.4

meegedaan aan een bende (een crimineel groepje)?

30

5.2

11

2.2

een brandje aangestoken, bijvoorbeeld in de mondi, in een garage of op straat?

75

13.0

28

5.7

een wapen gedragen (bijvoorbeeld een gevaarlijk mes, knuppel, vuurwapen of

34

5.9

13

2.6

194

33.5

125

24.9

van huis weggelopen en de hele nacht (of meerdere) weggebleven?

31

5.4

31

6.1

autobanden laten leeglopen?

41

7.1

17

3.3

carnavalsactiviteit?
iemand lastig gevallen door op te bellen (gekke dingen te zeggen door de telefoon
of iemand bellen en snel opleggen)?

boksbeugel)?
uit de klas gestuurd?
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In tabel 3.18 is een onderscheid gemaakt in de prevalentie van antisociaal gedrag over de afgelopen twaalf
maanden voor de leeftijdsgroepen 10-13 en 14-17 jaar. Hieruit volgt hetzelfde beeld als ten aanzien van het
onderscheid naar leeftijd bij de prevalentie van delicten over de afgelopen twaalf maanden: op alle vormen
van antisociaal gedrag uit de vragenlijst scoren oudere kinderen significant hoger. Dit is hetzelfde beeld als
werd aangetroffen in tabel 3.11: ook daar scoren de oudere kinderen significant hoger bij alle zelfgerapporteerde delicten.
Tabel 3.18
YLS 2007 (N=1080): Prevalentie van antisociaal gedrag: afgelopen twaalf maanden, onderscheid naar leeftijd
Heb je in de afgelopen 12 maanden wel eens:

10 - 13 jaar
Aantal %

13 - 17 jaar
Aantal %

met opzet dingen van jezelf beschadigd of vernield?

28

5.5

81

14.2

meegedaan aan een gevecht (bijvoorbeeld bij een sportwedstrijd of een

15

3.0

71

12.5

49

9.6

120

21.0

iemand lastig gevallen door hinderlijk te sms-en (messaging) of e-mails te sturen?

37

7.2

69

12.2

dingen rond het huis stukgemaakt?

21

4.1

56

9.8

4

0.8

37

6.5

24

4.7

79

13.9

6

1.1

41

7.2

uit de klas gestuurd?

80

15.7

239

41.9

van huis weggelopen en de hele nacht (of meerdere) weggebleven?

12

2.3

50

8.9

autobanden laten leeglopen?

15

2.9

43

7.5

carnavalsactiviteit?
iemand lastig gevallen door op te bellen (gekke dingen te zeggen door de telefoon
of iemand bellen en snel opleggen)?

meegedaan aan een bende (een crimineel groepje)?
een brandje aangestoken, bijvoorbeeld in de mondi, in een garage of op straat?
een wapen gedragen (bijvoorbeeld een gevaarlijk mes, knuppel, vuurwapen of
boksbeugel)?
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3.6

Contacten met politie en justitie

In de YLS 2007 zijn enkele vragen gesteld over de contacten die de jongeren ooit hebben gehad met politie
en justitie. De antwoordopties voor de vragen zijn ja of nee. Uit tabel 3.19 blijkt dat de zelfgerapporteerde
contacten met de politie meer divers en omvangrijk zijn dan door het KPA geregistreerd. Uit het oogpunt
van beleid en preventie verdient het aanbeveling alle contacten te registreren en te analyseren.
Tabel 3.19
YLS 2007 (N=1080): contacten met politie en justitie
Aantal

%

99

9.2

Heb je wel eens een bekeuring van een agent gehad?

26

2.4

Ben je wel eens door een politieagent gehoord omdat je werd verdacht van een

46

4.3

18

1.7

Heb je wel eens op een andere manier met de politie te maken gehad?

97

9.0

Heb je wel eens een TOM-straf gehad (taakstraf Openbaar Ministerie)?

11

1.0

Ben je hier op Aruba wel eens door een rechter veroordeeld tot een straf in een

13

1.2

Heb je wel eens een waarschuwing of een preek van een politieagent gekregen
omdat je iets had gedaan wat niet mocht?

strafbaar feit?
Heb je wel eens op het politiebureau moeten overnachten omdat je werd verdacht
van een strafbaar feit?

gevangenis of een behandelinrichting?
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3.7

Conclusies

Uit de in dit hoofdstuk gepresenteerde onderzoeksgegevens ontstaat het volgende beeld:
• Er bestaat een dark number ten aanzien van de prevalentie, frequentie, kenmerken, achtergronden en
trends van geregistreerde jeugdcriminaliteit. De registraties bij politie en Openbaar Ministerie zijn on
volledig en versnipperd en geven geen betrouwbaar beeld van hetgeen zich in Aruba aan jeugddelinquentie voordoet. De kenmerken en achtergronden van de bij het OM geregistreerde jeugdige daders
over de afgelopen jaren zijn in het kader van dit jeugdonderzoek bekend geworden (paragraaf 3.2).
• De registers zijn onvoldoende voor het maken van een effectief justitieel jeugdbeleid. Geconstateerd
is dat een dergelijk beleid in Aruba niet bestaat. Er zijn geen (beleids)plannen aangetroffen, gericht op de
preventie van jeugddelinquentie en overlast door probleemjongeren in het publieke domein. Uit dit jeugdonderzoek is gebleken dat de aanpak van jeugdcriminaliteit door het Openbaar Ministerie over de
periode 2002-2008 resulteert in bijna 50% recidive.
• De aanpak van jeugdcriminaliteit bij de politie en OM is zaakgericht en niet persoongericht:
er bestaat geen justitieel jongeren overleg, waarmee wordt beoogd om de maatschappelijke reactie op
normoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk te laten plaatsvinden (dergelijk overleg is te onderscheiden
van het overleg dat in Aruba in het kader van het opleggen van de TOM-maatregel wordt gevoerd).
• Uit dit jeugdonderzoek blijkt dat het met de zelfgerapporteerde jeugddelinquentie in Aruba wel meevalt
(paragraaf 3.3). In vergelijking met Nederland zijn Arubaanse jongeren in het algemeen minder betrokken
bij het plegen van delicten (paragraaf 3.4). Wel is gebleken dat er veel risicofactoren zijn in alle domeinen
(hoofdstukken 4 en 5). Tesamen met de aard van enkele zelfgerapporteerde delicten vergen deze bevindingen
de nodige aandacht van politie en justitie en overige instanties binnen en buiten het justitiële traject.
In hoofdstuk 6 zal naar aanleiding van het bovenstaande worden ingegaan op mogelijkheden voor een
justitieel jeugdbeleid als onderdeel van een integraal jeugdbeleid.
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04

Het kind en zijn
sociale context
‘We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future.’
Franklin D. Roosevelt
President USA (1882 - 1945)

4.1

Inleiding

Het gedrag van individuele kinderen en jongeren wordt beïnvloed door persoonlijksheidkenmerken
(individuele factoren) en de context waarin zij opgroeien (gezin, vrienden, school en buurt/maatschappij).
De context waarin een kind opgroeit kan aanleiding zijn voor twee soorten ontwikkelingen. De omgeving
kan een verandering bij het kind veroorzaken en de neiging tot criminaliteit versterken (context voor
handelen) maar kan anderzijds ook een context zijn voor de ontwikkeling van jongeren en van de oorzaak van
verschillen tussen individuele personen (Wikström, 2006).
De context voor de ontwikkeling van kinderen betreft voornamelijk het gezin waarin hij opgroeit, de
opvoedingsstijl en -vaardigheden van zijn ouders, de buurt waar hij woont en de school waar hij naar toe
gaat. Als kinderen ouder worden, verandert ook de invloedssfeer. Zo zijn voor adolescenten hun leeftijdgenoten het belangrijkste referentiekader (Loeber, Slot en Stouthamer-Loeber, 2006).
Ten behoeve van de verklaring van probleemgedrag worden in de ontwikkelings- en levensloopcriminologie
vijf domeinen onderscheiden: het individu, het gezin, de school, vrienden en vrije tijd en de maatschappij
(buurt).36 Elk van de domeinen kent risico- en beschermende factoren die een negatieve of een positieve
invloed kunnen hebben op het gedrag van kinderen en jongeren. In dit hoofdstuk komen de eerste onderzoeksresultaten met betrekking tot enkele van die domeinen aan de orde, naar aanleiding van de Youth
Lifestyle Survey Aruba 2007 en van literatuuronderzoek.37 Als eerste wordt ingegaan op de maatschappelijke
context van de Arubaanse jongeren en vervolgens wordt ingegaan op individuele factoren (psychosociaal
functioneren en middelengebruik), het gezin en vrienden/vrije tijd.

36 In dit onderzoek wordt jeugdcriminaliteit verklaard vanuit de ontwikkelings- en levensloopcriminologie (OLC). Deze

theorie gaat er van uit dat delinquent gedrag kan ontstaan wanneer een jongere, vaak al op vroege leeftijd, wordt blootgesteld aan een cumulatie van risicofactoren. Voor alle domeinen waarin een jongere functioneert en wordt gevormd, zijn
zowel risico en beschermende factoren gedefineerd en in wetenschappelijk onderzoek bevestigd.
37 Omdat de school een dermate belangrijke context is en de YLS 2007 beleidsimplicaties heeft opgeleverd die kunnen
bijdragen aan de positieve ontwikkeling van kinderen en aan de preventie van jeugddelinquentie, ook vanuit verdragsrechtelijk perspectief, is hieraan een apart hoofdstuk gewijd (hoofdstuk 5).
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4.2

One Happy Island:
de maatschappelijke context

Aruba is een klein eiland (31 kilometer lang en maximaal 8 kilometer breed) en is met een populatie van
104.494 inwoners (2007, CBS) dichter bevolkt dan Nederland. Zoals veel Caribische eilanden heeft migratie
het eiland demografisch, sociaal en economisch gevormd (Razak, 1995). Door haar historie en ligging kent
Aruba Latijns-Amerikaanse, Caribische en Europese invloeden (Alofs, 2003).
De oorspronkelijke bewoners waren Arawak Indianen. Zij bewoonden het eiland oorspronkelijk en tot op
heden is er een belangrijke connectie met Venezuela en Colombia (Green, 1974; Alofs & Merkies, 2001).
De kolonisatie begon in de 17e eeuw en bracht Europese bestuurders. Vergeleken met andere Caribische
eilanden is de rol van de plantage-economie, slavernij en economische uitbuiting klein. Er waren vrij weinig
slaven op Aruba.38 Deze drie groepen hebben zich in grote mate gemengd en zij kunnen gezien worden als
de ‘oorspronkelijke’ Arubaan (Green, 1974, Alofs, 2003). Aruba is een multicultureel land (Alofs, 2008). Er
zijn immigranten uit de hele wereld in Aruba die allen tot op heden bijdragen aan de Arubaanse identiteit.
Veel inwoners hebben een dubbele achtergrond en zijn twee- of meertalig. De talen die gesproken worden
in Aruba zijn Papiamento, Engels, Spaans en Nederlands (CBS). Opvallend is dat 84% van de jongeren die
hebben meegedaan aan de YLS aangeven dat zij zich – ongeacht hun nationaliteit – Arubaan voelen. Hoewel
de jongeren de gelegenheid hadden om de vragenlijst in een van de vier hier genoemde talen in te vullen,
heeft 89% geparticipeerd in het Papiamento.
Tot maatschappelijke en culturele risicofactoren worden in de literatuur gerekend (Herrenkohl et.al., 2001):
• economische factoren: laag inkomen van ouders, lage sociaal-economische status;
• woon- en buurtfactoren: slechte behuizing, achterstandswijken, afwezigheid van sociale cohesie, grote
doorloop (veel verhuisbewegingen);
• tolerantie van onmaatschappelijk en delinquent gedrag;
• beschikbaarheid van vuurwapens en tolerantie m.b.t. wapens in het algemeen;
• beschikbaarheid van alcohol;
• geweld in de media.
Deze factoren lenen zich niet voor zelfrapportage-onderzoek onder jeugdigen en zijn derhalve niet
meegenomen in de Youth Lifestyle Survey. Om die reden is in 2008 een onderzoek aangevangen naar de
maatschappelijke context van het Arubaanse kind en de risico en beschermende factoren van de Arubaanse
maatschappij.39
Vast staat wel dat de Arubaanse samenleving de afgelopen decennia mede onder invloed van de media,
het toerisme en de globalisering radicaal is veranderd en dat dit grote implicaties heeft voor ‘de Arubaanse
jeugd van tegenwoordig’. Die veranderingen zijn overigens niet uniek voor Aruba.
Zo is er in vele samenlevingen sprake van een andere relatie tussen volwassenen en jongeren. Er is minder
tijd en gelegenheid om met elkaar om te gaan. Uit een Brits onderzoek bleek dat 15% van de ouders zich
bezorgd maakte dat ze niet genoeg tijd met hun kinderen doorbrachten, 24% van de kinderen zei dat hun
ouders er niet waren als ze hen nodig hadden, 35% van de kinderen zei dat ze niet het gevoel hadden dat
hun ouders van hen hielden en 44% zei dat ze niet bij hun ouders terecht konden met hun problemen (Page
& Wallace, 2004). Uit een eerder Brits onderzoek bleek dat 49% van de ouders niet precies wist waar hun
kinderen waren, of met wie, na schooltijd, in het weekeinde en in vakanties (Margo, 2008).
38 Op het hoogtepunt in 1948 bedroeg het percentage niet meer dan 21% van de bevolking (Alofs, 2008).
39 Het eerste deel van dit aanvullend onderzoek is in het kader van het jeugdonderzoek van SMC uitgevoerd door

mw. S. Stikkel, studente forenschische orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Het volledige onderzoek
wordt in 2009 gepubliceerd in de SMC Serie Onderzoekspublicaties. Voor nadere informatie over deze reeks en de
verschijningsdata van de publicaties: www.smc-research-foundation.org
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Echtscheidingen, eenouder gezinnen en werkende moeders hebben voor veranderingen in gezinssamenstellingen en familiestructuren gezorgd (Margo, et. al., 2006). Het is duidelijk dat kinderen uit eenouder
gezinnen, waar die ene ouder ook de kostwinner is, minder tijd kunnen doorbrengen met die ene ouder,
dan kinderen uit een gezin met twee ouders of met minder werkende ouders. Er is minder gelegenheid voor
quality time, vooral bij sociaal zwakkere groeperingen: alleenstaande ouders en ouders met een laag inkomen (Margo, 2008).
Kinderen en jongeren krijgen door de verminderde aandacht minder gelegenheid om sociale normen en
waarden te leren en te internaliseren. Ze krijgen minder gelegenheid te leren wat volwassenen van hen
verwachten. Tesamen met vervagende maatschappelijke normen en de verscheidenheid aan culturen en
gebruiken in de samenleving, maken deze ontwikkelingen het voor jongeren moeilijker om te begrijpen wat
voor gedrag er van hen wordt verwacht. (James, 2000; Margo, 2008).
Zo worden jongeren vanwege hun gedrag tegenwoordig vaak volwassener ingeschat en behandeld dan ze
zijn, enerzijds omdat ze zich meer en jonger autonomie toeëigenen over belangrijke delen van hun leven
(Margo et. al, 2006), anderzijds omdat zij noodgedwongen de verzorgende taak thuis van werkende ouders
over moeten nemen. Ook is er een tendens dat jongeren op jonge leeftijd als volwassenen verantwoordelijk
worden gezien voor hun gedrag. Een voorbeeld is het opleggen van volwassensancties bij jeugdigen van
16-17 jaar, terwijl op hen het jeugdstrafrecht van toepassing is. Er is tegelijk een tegenbeweging, waarbij
de volwassenheid wordt uitgesteld. Dit is door Arnette (2004) emerging adulthood genoemd: de jongeren
blijven langer thuis wonen, studeren langer en blijven langer financieel afhankelijk van ouders dan vroeger.
Kinderen die beschikken over een mobile telefoon en over internet hebben tegenwoordig al op jonge leeftijd
veel privacy en veel mogelijkheden om hun sociale leven en netwerk te bepalen zonder toezicht en inzicht
van volwassenen (Ofcom, 2006; Margo, 2008).
Door de veelheid aan informatie waar de jeugd van tegenwoordig over kan beschikken wordt nog wel eens
over het hoofd gezien dat jongeren in alles nog gevormd moeten worden. Niet alle kennis en vaardigheden
zijn te leren via internet. In een onderzoek van het Jeugdparlement van Aruba (NOP, 2007) zeggen leerlingen
van de lagere school: ‘Via TV y computer nos ta siña tocante hopi cos di loke ta pasando den mundo, pero hopi cos
nos no ta compronde. Mester tin hende grandi pa splica nos y na skol esaki por.’ 40 Net als in andere westerse landen
wordt de economie in Aruba in toenemende mate service- en kennisgericht, waardoor emotionele en sociale
vaardigheden van belang zijn voor een succesvol leven. Het zijn juist de jongeren uit de meer welvarende
gezinnen die, dank zij gesuperviseerde naschoolse activiteiten, deze vaardigheden opdoen. Jongeren uit
de lagere socio-economische klassen blijven verstoken van dergelijke privileges, en brengen meer tijd door
voor de televisie en op straat met hun leeftijdgenoten; activiteiten die worden gerelateerd aan gebrekkige
persoonlijke en sociale ontwikkeling (Margo, 2008). Het lijkt waarschijnlijk dat dit verschijnsel zich ook in
Aruba voordoet.
De jongeren zelf lijken minder bereid zich te richten naar de normen en waarden van volwassenen en hun
ouders. Wellicht spelen hier ook afwezigheid van de (werkende) ouders en de invloed van de media, die in
toenemende mate de jongeren target (Schor, 2004; Mayo, 2005) een rol. Het vervolgonderzoek naar de risico
en beschermende factoren van de Arubaanse maatschappij beoogt in dit alles meer inzichten te bieden.

40 ‘Via tv en de computer komen we veel te weten van wat er in de wereld gebeurt, maar veel van die dingen snappen we

niet. We hebben volwassenen nodig om ons dat uit te leggen en dat kan op school gebeuren.’
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4.3

Individuele risicofactoren

Individuele risicofactoren zijn individuele gedragskenmerken en risicofactoren waar een kind al op jonge
leeftijd mee te maken heeft gehad (Loeber & Farrington, 2001; Farrington & Welsh, 2007). Ze worden wel
onderscheiden in:
• genetische en biologische factoren: een lage intelligentie, slechte prestaties, het behoren tot het mannelijke
geslacht zijn risicofactoren; daarentegen zijn een hoge intelligentie, goede prestaties en het behoren tot
het vrouwelijke geslacht beschermende factoren
• persoonlijkheidsfactoren: weinig empathie en impulsiviteit zijn risicofactoren
• vroege gedragsstoornissen en –afwijkingen en
• stressvolle levensgebeurtenissen.
In de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007 zijn persoonlijkheidsfactoren onderzocht en zijn vragen gesteld
over alcohol en drugsgebruik. De resultaten zijn voorts vergeleken met Nederlands onderzoek, waaronder
de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005.
Psychosociaal functioneren41
De kwaliteit van de ontwikkeling van een kind wordt in hoge mate bepaald door hechting, temperament,
welbevinden, veerkracht en psychosociale competentie van het kind in relatie met omgevingsfactoren.
Belangrijke factoren die een invloed hebben op de psychische ontwikkeling zijn de emotionele, cognitieve,
sociale, seksuele en motorische ontwikkeling en de groei en gezondheid. Sociale ontwikkeling is een proces
waarbij een jeugdige in toenemende mate zelfstandig gaat deelnemen aan de omgang met anderen en zich
aanpast aan de gewoonten en waarden die gebruikelijk zijn binnen de gemeenschap waartoe hij behoort.
Sociale ontwikkeling is een continu proces. Een gestoorde psychosociale ontwikkeling in de eerste levensjaren
kan een verklaring zijn voor afwijkend gedrag en kan verstrekkende gevolgen hebben voor het kind, maar
ook voor de maatschappij (zoals verslavingsgedrag, depressie, criminaliteit). Onderzoek heeft aangetoond
dat het niet of nauwelijks beschikken over emotionele en sociale vaardigheden net zo’n belangrijke risicofactor
voor het deelnemen in illegale activiteiten is als een gebrek aan cognitieve vaardigheden (Heckman et al,
2006). Prosociaal gedrag daarentegen geldt als beschermende factor (Van der Laan & Blom, 2006; Van der
Laan, 2008). Korte termijn factoren zijn bijvoorbeeld alcohol en drugsgebruik, die ontremmend werken (van
der Laan et al., 2008). Een behoefte aan materiële goederen is ook stimulerend voor crimineel gedrag. Een
negatieve houding ten opzichte van geïnstitutionaliseerde autoriteit en onvolwassenheid van het sociaal
moreel redeneren kan bijvoorbeeld als een risicofactor gekenmerkt worden (Brusten et al., 2007).
De sociale ontwikkeling van kinderen kan ernstig worden verstoord als zij psychische problemen hebben.
De twee meest voorkomende psychische problemen zijn: gedragsproblemen en emotionele problemen. Tot
de gedragsproblemen worden agressie en delinquent (normoverschrijdend) gedrag gerekend. Ze worden
externaliserende problemen genoemd, omdat ze naar buiten zijn gericht en door de omgeving als storend
worden ervaren. Emotionele problemen worden internaliserende problemen genoemd, omdat ze naar binnen
zijn gericht en voornamelijk storend zijn voor de jongere zelf. Emotionele en gedragsproblemen sluiten
elkaar niet uit: veel jeugdigen met emotionele problemen hebben ook gedragsproblemen en omgekeerd.
Emotionele en gedragsproblemen in de jeugd vertonen gedurende de rest van het leven een zekere stabiliteit.
In veel gevallen duren ze voort tot in de volwassenheid (Ferdinand & Verhulst, 1995; Ferdinand et al., 1995;
Hofstra et al., 2002). Emotionele en gedragsproblemen kunnen dezelfde oorzaken hebben, de behandeling
van beide is echter geheel verschillend (RIVM, 2008). De preventie daarentegen kan weer veel overeenkomsten
hebben.

41 In het vervolgonderzoek ‘One Happy Island. Arubaanse jongeren en hun sociale context’ zal meer uitgebreid op dit

onderdeel worden ingegaan.
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Risicofactoren voor emotionele problemen
Risicofactoren voor emotionele problemen kunnen persoons- en omgevingsgebonden zijn.42
• Factoren die samenhangen met het ontstaan van emotionele problemen (en gedragsproblemen) zijn
onder andere zwangerschaps- en geboortecomplicaties, een laag geboortegewicht, lage intelligentie,
blootstelling aan toxische stoffen, een moeilijk temperament en bepaalde persoonlijkheidseigenschappen.
Een deel van deze factoren heeft ook een duidelijke genetische component en is als zodanig niet of
nauwelijks beïnvloedbaar. Maar ook persoonsgebonden factoren die het gevolg zijn van het opgroeien
in een risicovolle omgeving, zijn bij jongeren in veel gevallen niet (meer) beïnvloedbaar (Hermanns
et al., 2005).
• Beïnvloedbare persoonsgebonden factoren die gerelateerd zijn aan het ontstaan van emotionele problemen
(of gedragsproblemen) zijn copingvaardigheden en sociale vaardigheden. Wanneer een kind of jongere
niet goed om kan gaan met stressvolle gebeurtenissen, is het risico op problemen groter dan wanneer
er daarnaast andere risicofactoren aanwezig zijn. Adequate copingvaardigheden en sociale competentie
kunnen juist beschermend werken. Het aanleren van deze vaardigheden is een belangrijk aangrijpingspunt voor de preventie van emotionele en gedragsproblemen (Hermanns et al., 2005). Deze sociale
vaardigheden en copingvaardigheden kunnen later in de jeugd helpen bij het opbouwen van een goede
relatie met leeftijdgenoten.
• Omgevingsgebonden risicofactoren zijn gerelateerd aan de sociale en fysieke omgeving van het kind. De
sociale omgeving van een kind bestaat in de eerste jaren vooral uit het gezin. De belangrijkste beïnvloedbare risicofactoren binnen het gezin hebben betrekking op de opvoeding: tekorten in de sensitiviteit
en communicatie van de ouders naar het kind, gebrek aan emotionele steun van de ouders, verwaarlozing,
mishandeling en geweld en een frequente wisseling in de verzorgers van het kind.
• Kinderen van een tienermoeder of een alleenstaande ouder hebben een verhoogd risico op emotionele
problemen en gedragsproblemen (Hermanns et al., 2005). Interventies kunnen zich richten op het ondersteunen van deze ouders bij de opvoeding van hun kind. Naast opvoedingskenmerken is ook de leefstijl
van de moeder tijdens de zwangerschap (middelengebruik) een risicofactor voor emotionele problemen.
• Een aantal gezinsfactoren is niet (meer) beïnvloedbaar, zoals bepaalde kenmerken van de ouders en het
gezin, of een ingrijpende gebeurtenis in het leven van het kind of het gezin. Preventie zal dan vooral
gericht zijn op het leren omgaan met de situatie of de gevolgen ervan bij het kind of de jongere. Dit is
bijvoorbeeld het geval als het kind ouders heeft met psychische problemen, met relatieproblemen of met
een langdurige lichamelijke aandoening, of als de ouders gescheiden zijn of antisociaal of crimineel
gedrag vertonen (Meijer et al., 2006; Hermanns et al., 2005).
• Ook sociaal-economische problemen in het gezin (armoede, lage sociaal-economische status) of een laag
opleidingsniveau van de ouders brengen een verhoogd risico op emotionele problemen met zich mee. In
het verlengde daarvan spelen sociaal-economische kenmerken van de buurt waarin het kind opgroeit een
belangrijke rol zoals een ‘slechte’ of kansarme buurt of een onveilige woonomgeving (Hermanns et al., 2005).
Hierbij wordt opgemerkt dat in de risicofactoren benadering van de verklaring en bestrijding van delinquent
gedrag een onderscheid wordt gemaakt tussen statische (niet-beïnvloedbare) en dynamische (beïnvloedbare) factoren. Dit onderscheid is relevant voor het ontwikkelen van (preventieve) interventies. Zo is een
crimineel verleden van ouders (statische risicofactor) niet te veranderen, maar men kan wel proberen zijn
of haar opvoedingsstijl bij te sturen (dynamische factor).

42 Dit overzicht is enigzins bewerkt overgenomen uit het RIVM rapport ‘Spelen met gezondheid’ (2008).
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Psychosociale problemen bij kinderen en jongeren in Aruba
In de Youth Lifestyle Survey is het psychosociaal functioneren van de Arubaanse jongeren gemeten met de
Nederlandse versie van de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ). De SDQ is een vragenlijst die 5
schalen van psychosociaal functioneren heeft. Deze vijf schalen zijn informatief en bieden de mogelijkheid
om in te delen in normaal, preklinisch en klinische scores. Gemeten zijn het prosociaal gedrag, de emotionele
problemen en het hyperactief impulsief gedrag van de Arubaanse jongeren in de leeftijd van 10-17 jaar
gemeten. Deze begrippen worden hier toegelicht.
Prosociaal gedrag
Prosociaal gedrag is gedrag bedoeld om iemand te helpen. Persoonlijkheidsfactoren die gerelateerd zijn aan
prosociaal gedrag zijn empathie en self-efficacy (zelfwerkzaamheid). Relatief veel prosociaal gedrag is een
mogelijke beschermende component, terwijl relatief weinig prosociaal gedrag een risicocomponent is voor
delinquent gedrag.
Emotionele problemen
Emotionele problemen omvatten angst- en depressiviteitsklachten, teruggetrokken gedrag en psychosomatische klachten (RIVM, 2008) :
• Jongeren die angstig of depressief zijn, voelen zich eenzaam, minderwaardig, ongelukkig, gedeprimeerd
of angstig. Zij zijn zenuwachtig of gespannen, maken zich zorgen en hebben last van schuld- en
schaamtegevoelens.
• Teruggetrokken jongeren zijn liever alleen dan met anderen. Ze praten moeilijk en zijn gesloten en verlegen. Ze hebben weinig energie en voelen zich over het algemeen niet gelukkig.
• Onder psychosomatische klachten vallen duizeligheid, oververmoeidheid en lichamelijke klachten
zonder bekende medische oorzaak, waaronder hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en huiduitslag.
Als er sprake is van ernstige emotionele problemen waarvoor hulp of ondersteuning nodig is, spreken
we van emotionele problemen in het klinische gebied. Als de problemen minder ernstig zijn, gaat het om
emotionele problemen in het grensgebied.
Hyperactiviteit en impulsiviteit
Een hyperactief kind zal in extreme mate impulsief zijn, klimmen en lopen, moeilijk tot niet stil kunnen
zitten en ook gedurende de slaap veel bewegen. Een impulsief kind zal handelen voor het nadenkt, frequent
veranderen van activiteit, zenuwachtig gedrag vertonen, moeilijk georganiseerd te werk gaan en veel
toezicht nodig hebben. Er is een sterke relatie tussen hyperactiviteit/impulsiviteit en antisociaal/delinquent
gedrag. De kinderen ondervinden moeilijkheden om vrienden te maken en raken sneller aan problematisch
middelengebruik.
De mate waarin psychosociaal functioneren voorkomt
In tabel 4.1 staan de eerste resultaten van de SDQ-module weergegeven voor de subschalen prosociaal
gedrag, emotionele problemen en hyperactief/impulsief gedrag. De resultaten zijn onderverdeeld in een
score in de normale, preklinische en klinische range. De klinische range betekent dat deze kinderen professionele
hulp nodig hebben. Uit deze cijfers blijkt dat het met meer dan driekwart van de kinderen gewoon goed
gaat. Zij zitten bij het totaaloverzicht (onderste categorie in de tabel) in de normale range. Uit de resultaten
blijkt voorts dat 7.8% van de Arubaanse jeugd in de leeftijd van 10-17 jaar problemen heeft met prosociaal
gedrag in de klinische range, 10.% heeft emotionele problemen in de klinische range en 5.6% vertoont in de
klinische range hyperactiviteit. Deze kwalificatie houdt in dat die kinderen professionele hulp nodig hebben.
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Tabel 4.1
YLS Aruba 2007 (N=1080): Psychosociaal functioneren Arubaanse jongeren 10-17jaar
(gemiddelde scores SDQ)
Subschaal
prosociaal gedrag

emotionele problemen

Range

%

normaal

86.7

grens

5.6

klinisch

7.8

normaal

81.6

grens

hyperactiviteit

SDQ totale problemen

7.6

klinisch

10.8

normaal

88.9

grens

5.5

klinisch

5.6

normaal

79.9

grens

12.2

klinisch

7.9
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Dat deze klinische percentages toch wel aan de hoge kant zijn (nog los van de vraag of de kinderen die
professionele hulp ook daadwerkelijk krijgen in Aruba) blijkt uit een vergelijking met Nederlandse cijfers.
De SDQ vormde tevens onderdeel van de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005, waardoor
het mogelijk was om de gegevens te vergelijken en ze in perspectief te plaatsen. De resultaten staan in tabel
4.2. De vetgedrukte getallen duiden op significante verschillen: daarvan is op alle schalen sprake. Uit een
vergelijking van de resultaten in tabel 4.2 tussen de YLS 2007 en de MZJ 2005 valt op te maken:
• Nederlandse jongeren ervaren gemiddeld minder psychosociale problemen dan Arubaanse jongeren
(totaalscore SDQ).
• In vergelijking met Nederlandse jongeren ervaren Arubaanse jongeren gemiddeld meer emotionele
problemen en ze vertonen minder prosociaal gedrag.
• Nederlandse jongeren ervaren meer hyperactief of impulsief gedrag.
• Op Aruba hebben significant meer jongeren psychosociale problemen in de klinische range dan in
Nederland.
• In Nederland zijn er meer jongeren die in de klinische range scoren op hyperactief gedrag.
Tabel 4.2
Psychosociaal functioneren (gemiddelde scores SDQ) Arubaanse en Nederlandse jongeren (bron: YLS
Aruba 2007 en WODC MZJ 2005)

Subschaal
prosociaal gedrag

emotionele problemen

Range

86.7

92.2

grens

5.6

4.5

klinisch

7.8

3.3

normaal

81.6

98.8

7.6

4.3

klinisch

10.8

4.9

normaal

88.9

79.4

grens

5.5

8.0

klinisch

5.6

12.6

normaal

79.9

88.4

grens

12.2

8.1

7.9

3.5

normaal

grens

hyperactiviteit

SDQ totale problemen

Aruba Nederland
N=1080 N=1460
%
%

klinisch

Uit in deze rapportage niet weergegeven analyses en tabellen is nog een opmerkelijk resultaat geconstateerd
in de YLS:
• De SDQ totaalscores voor psychosociale problemen verschillen in Aruba nauwelijks voor jongens
en meisjes.
• Bij basisschool kinderen zijn er meer verschillen tussen beide landen dan bij de andere opleidingsniveau’s. Met name meer basisschoolkinderen op Aruba dan in Nederland vertonen psychosociale
problemen.
Het is in deze fase van het onderzoek nog niet mogelijk de uitkomsten en de verschillen tussen Arubaanse
en Nederlandse kinderen te verklaren. De eerste resultaten zijn hier weergegeven omdat ze belangrijke
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beleidsimplicaties hebben. Met de meeste Arubaanse kinderen en jongeren gaat het goed. Echter, bijna 11%
van de jeugdigen hier te lande heeft emotionele problemen in de klinische range. Het totaal aantal jeugdigen
in die leeftijd bedroeg in 2007 volgens het CBS zo’n 12.000 jeugdigen: 1320 jongeren zouden dus professionele
hulp nodig hebben. Bij de grensgevallen gaat het om 7.5% (900 jeugdigen). Deze resultaten onderschrijven
wat de Stichting Arubaanse Kinder- en Jeugdtelefoon waarneemt naar aanleiding van de telefoongesprekken. Opmerkelijk is overigens dat - hoewel volgens de YLS resultaten de psychosociale problemen in
omvang niet tot nauwelijks verschillen voor jongens en meisjes - al enige jaren de kindertelefoon meer door
jongens dan door meisjes wordt gebeld.43
Alcohol- en drugsgebruik
Alcohol- en drugsgebruik werken ontremmend en vergroten de kans op het plegen van delicten (Felson,
1998; Warr, 2002), zeker wanneer in groepsverband wordt gepleegd. Alcohol- en drugsgebruik worden daarom gerekend tot individuele risicofactoren. Ook is er een duidelijke samenhang tussen zwaar delinquent gedrag en middelengebruik. Met name softdrugsgebruik en (in het afgelopen jaar) gelijktijdig alcohol gebruik
hangt zeer sterk samen met zwaar delinquent gedrag (Van der Laan, 2006).
Alcoholgebruik gaat vaak samen met andere risico’s. Het kan leiden tot gedrag dat op zichzelf ook weer een
reeks negatieve gevolgen kan veroorzaken, zoals agressief gedrag. Of het kan gemeenschappelijke oorzaken
hebben met ander risicogedrag, zoals spijbelen of crimineel gedrag. Ook spelen de situaties waarin alcohol
gebruikt wordt een rol in de potentiële schade die het kan opleveren. Bij uitgaan en alcohol speelt agressie
bijvoorbeeld eerder, terwijl onveilige sex eerder een rol speelt in een kleinere setting. Oorzaak en gevolg zijn
wat dat betreft niet altijd duidelijk te onderscheiden (RIVM 2008).
In de YLS 2007 geeft 90.6% van de jongeren aan nooit alcohol te drinken. Van de 102 jongeren die zeggen dat
ze drinken, hebben tijdens de afgelopen carnavalsperiode (in het jaar 2007):
• 18 jongeren (17.6%) veel meer gedronken dan ze normaal doen;
• 29 jongeren (28.4%) iets meer gedronken dan ze normaal doen;
• 55 jongeren (53.9%) niet meer gedronken dan ze normaal doen.
Op de vraag hoe vaak ze de afgelopen 12 maanden aangeschoten of dronken zijn geweest, zeggen:
• 55 jongeren (53.9%): geen enkele keer;
• 29 jongeren (28.4%): enkele keren in totaal;
• 11 jongeren (10.8%): enkele keren per maand;
•
6 jongeren (5.9%): (bijna) elk weekend.
Naar aanleiding van vragen over drugsgebruik zegt 92.5% van de jongeren dat ze nog nooit drugs hebben
gebruikt, 6.4% heeft het wel eens geprobeerd en 1.1% (12 jongeren) zegt dat zij gebruiken.

43 Jaarverslagen Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba over de jaren 2005, 2006 en 2007. Daarbij moet worden opgemerkt

dat de jongeren zowel met mobiel als van een vaste telefoon gratis kunnen bellen.
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Arubaanse cijfers in perspectief
In recent Nederlands onderzoek onder scholieren van 11 t/m 16 jaar gaf 32% van de jongeren aan nooit
alcohol te hebben gedronken. 13.7% van de jongeren gaf aan hasj of marihuana te gebruiken en harddrugs
worden heel incidenteel gebruikt. In dit onderzoek is bevestigd dat jongeren soft- en harddrugs veelal
samen met vrienden gebruiken: er bleek een duidelijke relatie tussen vrienden die drugs gebruiken en het
zelf gebruiken van drugs. Ook werd aangetoond dat jongeren die vrienden hebben die drugs gebruiken
vaker sterke drank drinken, vaker blowen en vaker harddrugs gebruiken. Daarnaast is een duidelijke relatie
aangetoond tussen alcohol en middelengebruik en delinquentie, in die zin dat jongeren die geen alcohol
of drugs gebruiken, meestal ook geen delicten plegen. Uit het onderzoek bleek dat jongeren in Nederland
zelden straf krijgen voor middelengebruik. De conclusie is dat het gebruik van alcohol en drugs kennelijk
zeer geaccepteerd is bij de ouders. Het gebruik van harddrugs is veelal niet bekend bij de ouders en gebruik wordt bijna nooit ontdekt door de politie of door onderwijzers op school. Als de jongeren drinken,
dan drinken ze nogal veel. Eén op de vijf jongeren is wel eens dronken geweest. Meer dan vijf glazen alcohol wordt binge drinken genoemd. Binge drinken is een sterke voorspeller van delictgedrag (vernielzucht en agressie zijn bekende gevolgen van dronkenschap) en is eveneens van invloed op slachtofferschap
van delicten. Deze vorm van alcoholgebruik wordt een groeiend probleem genoemd, dat de Nederlandse
maatschappij zou moeten verontrusten (Junger-Tas, 2008).
Of deze relaties tussen middelengebruik en delinquentie ook in Aruba bestaan, is in dit stadium van de
onderzoeks-analyse nog niet duidelijk. Vergeleken met Nederland rapporteren Arubaanse jongeren weinig
alcohol- en nauwelijk drugsgebruik. Wel is op basis van de YLS 2007 duidelijk dat binge drinking bij jongeren
in Aruba voorkomt, hoewel in beperkte mate. Ook is alcoholgebruik in Aruba sociaal-maatschappelijk aanvaardbaar gedrag.
Leefstijl en psychische gezondheid van jongeren zijn het resultaat van persoonsgebonden risicofactoren (zoals biologische factoren en kennis) en omgevingsgebonden risicofactoren (zoals de peer group en de fysieke
omgeving). Veel van de ongezonde leefstijlfactoren gaan samen bij dezelfde jongeren, ook al wordt dat
door de nadruk op de afzonderlijke leefstijlfactoren vaak vergeten, aldus gesteld in het rapport ‘Spelen
met gezondheid’ (RIVM, 2008). Ut onderzoek in Nederland is gebleken dat het vaak dezelfde jongeren
zijn die alcohol drinken, roken, cannabis/hasj/marihuana gebruiken en (riskant) seksueel gedrag vertonen.
Mogelijk wordt deze samenhang verklaard door een overkoepelende factor zoals jeugdcultuur of experimenteergedrag. Preventie van een ongezonde leefstijl en psychische problemen moet dan ook gericht zijn op
een gecombineerde aanpak van deze risicofactoren. Dat betekent dat gedragsbeïnvloeding van de jongere
zelf gecombineerd wordt met maatregelen die zorgen voor een gezonde omgeving. Voor alcohol betekent
dit bijvoorbeeld een combinatie van voorlichting (gericht op de jongere en ouders) en prijsmaatregelen, het
stellen en handhaven van leeftijdsgrenzen, het beperken van het aantal verkooppunten en reclamebeperkingen
(RIVM, 2008).
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4.4

Gezin en ouderschap

Risicofactoren op gezinsniveau
In het gezin zijn meerdere risicofactoren waar kinderen mee te maken kunnen krijgen:
• opvoedingsstijlen ouders en de kwaliteit van de ouder-kindrelatie;
• ouderlijk geweld: mishandeling, harde disciplinering en verwaarlozing door de ouders, geweld tussen
de ouders, geweld binnen het gezin;
• criminele of verslaafde ouders: de opvoeding van ouders laat in die gevallen te wensen over, zij tonen
matige interesse voor de leefwereld van hun kind en zijn weinig betrokken bij school;
• lage sociaal-economische status (SES): kinderen uit gezinnen die op het minimumniveau leven hebben
eerder te maken met risicofactoren (Aalbers-Van Leeuwen et.al, 2002). Er kan daarbij sprake zijn van een
meervoudige problematiek, maar dat hoeft niet. Met vele SES-gezinnen gaat het goed;
• ‘multi-problemgezinnen’: de problemen zijn vaak structureel aanwezig binnen het gezin en zijn vaak
met elkaar verweven (Baartman, 1991);
• gezinsleden met problemen;
• instabiele of conflictueuze thuissituatie (wisselende verzorgers, depressie moeder, gebrek aan toezicht en
discipline, liefdeloosheid, tolerantie t.o.v. geweld en wapens).
Ook vormen echtscheiding van ouders en het opgroeien in een eenoudergezin en opgroeien in een groot
gezin risicofactoren voor delinquent gedrag (Van der Laan, 2004).
Gezinsstructuren
In de YLS zijn over de gezinsstructuren verschillende vragen gesteld. De jongeren konden aangeven of bij
hen in huis ook beide ouders wonen, of dat enkel een moeder aanwezig is, of dat noch een vader noch een
moeder aanwezig is. 70.5% van de Arubaanse jongeren in de leeftijd 10-17 jaar gaf aan met beide ouders
samen te wonen. Uit een vergelijking met de WODC MZJ 2005 blijkt dat in Aruba meer kinderen die in
gezinnen wonen met alleen moeder of zonder een vader of moeder dan in Nederland. De verbanden tussen
gezinsstructuren en mogelijk probleemgedrag zullen nog nader worden onderzocht.
Tabel 4.3
Gezinssamenstellingen Aruba en vergelijking gezinssamenstelling Nederland (bron: YLS 2007/MZJ 2005)

Nederland
Aruba
(N=1.460) (N=1.037)(*)
Vader en moeder
Alleen vader
Alleen moeder
Geen vader en moeder

83.8

70.5

2.2

2.3

13.6

24.7

0.4

2.5

(*) van 42 respondenten is onbekend of ze in een huis
met een vader of moeder wonen
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Ouderschap en opvoedingsstijlen
Opvoedingsgedrag is specifiek, doelgericht gedrag waardoor de ouders hun opvoedingstaken vervullen (Darling & Steinberg, 1993). Deze gedragingen doen zich voor in de context van een duurzame relatie met het
kind. De kwaliteit van de relatie ouder-kind wordt bepaald door:
• het gedrag van de ouders naar het kind
• de emotionele houding van de ouder ten aanzien van het kind
• de acceptatie of verwerping van het kind
• de ouderlijke gehechtheid aan het kind
Deze aspecten hebben betrekking op meer duurzame aspecten van de ouder-kindrelatie. De kwaliteit van
de ouder-kindrelatie blijkt daardoor een betere voorspeller voor de ontwikkeling van de adolescent te zijn
dan opvoedingsgedrag (Deković, 1999a).
Ouderschap en opvoedingsstijlen hebben op die sociale en emotionele ontwikkeling een grote invloed groter nog dan structurele factoren als inkomen en de opleiding van de ouders. Gebrekkig ouderschap is
tevens een significante risicofacor voor antisociaal en crimineel gedrag. Ouders die bekend zijn bij politie
en justitie, ouders die hun kinderen niet weerhouden van antisociaal gedrag en ouders van wie de kinderen
vinden dat zij een slechte opvoedingsstijl hebben, zijn belangrijke risicofactoren voor delinquent gedrag.
Recent onderzoek heeft tevens aangetoond dat ouderlijke vijandigheid en een gebrek aan discipline in huis
indicatoren zijn voor een gebrekkige emotionele ontwikkeling. Weinig ouderlijke ondersteuning en warmte
kan het volgende bij jongeren veroorzaken (Waldfogel, 2006):
• een negatief zelfbeeld
• een gebrek aan empathie
• weinig rekening houden met anderen
• weinig (goede) verwachtingen hebben van anderen
Te weinig duidelijke regels en te weinig consistente controle en supervisie door ouders zijn gerelateerd aan:
• zwakke egocontrole
• gebrek aan sociale vaardigheden.
Uit Nederlands onderzoek bleek dat de opvoedingsstijl emotionele warmte van vader en moeder een
significante voorspeller is van antisociale persoonlijkheidskenmerken van kinderen (Soepboer et al,
2006). Het ging in dit onderzoek om een sterke affectieve band met de ouders c.q. een sterke emotionele
relatie. Aangetoond werd dat preadolescenten (10-11 jaar) die geen antisociaal gedrag vertoonden meer
emotionele warmte ontvingen van hun ouders en een sterkere affectieve band met de ouders hadden, dan
preadolescenten die wel antisociaal gedrag vertoonden. Tevens bleek dat preadolescenten die geen antisociaal
gedrag vertoonden zich minder verworpen voelden door hun ouders dan preadolescenten die wel antisociaal
gedrag vertoonden.
Kinderen zullen zich tijdens hun adolescentie het meest positief ontwikkelen, wanneer het opvoedingsgedrag van de ouders wordt gekenmerkt door warmte en ondersteuning en door democratische controle
en toezicht. Dit opvoedingspatroon lijkt het meest tegemoet te komen aan de behoefte van adolescenten om een evenwicht te vinden tussen hun drang naar zelfstandigheid en het verlangen naar een veilige
thuishaven. Als ouders hun opvoedingstaken niet op adequate wijze uitvoeren, kan dat tot gedragsproblemen
van jongeren leiden. Uit bijna alle studies blijkt dat probleemgedrag van jongeren verband houdt met een
gebrek aan ouderlijke ondersteuning en warmte en aan te autoritaire, restrictieve controle door ouders (Van
As, 1999).
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Resultaten van de YLS: door jongeren ervaren opvoedingsstijl van ouders
De opvoedingsstijl van ouders is in de YLS Aruba 2007 gemeten met de kinderversie van de Nederlandse
vertaling van de EMBU44. De kinderversie (EMBU-C) bestaat uit 57 vragen, die door het kind voor zowel
de opvoedingsstijl van de vader als de moeder op een 4-punts Likertschaal (1 = nee, nooit; 2 = ja, soms;
3 = ja, vaak; 4 = ja, bijna altijd) worden beantwoord. De vragen gaan over emotionele warmte, overbescherming, angstige opvoeding en afwijzing. De vragen worden voor de opvoedingsstijl van de vader en
de moeder apart beantwoord. De waargenomen emotionele warmte wordt gekenmerkt door het geven van
speciale aandacht, het belonen van goed gedrag, het bieden van steun, affectie en onvoorwaardelijke liefde.
De waargenomen overbescherming wordt gekarakteriseerd door bezorgdheid voor de veiligheid van het
kind, het aanpraten van schuldgevoelens en opdringerigheid. De waargenomen angstige opvoeding wordt
gekenmerkt door angst voor de veiligheid van het kind. Tenslotte heeft de waargenomen afwijzing betrekking op vijandigheid, het geven van straf, kleineren en het uiten van beschuldigingen.
Hoe worden de opvoedingsstijlen van ouders door de Arubaanse jongeren ervaren? Eerste resultaten
geven aan:
• In vergelijking met Nederlandse tieners, ervaren Arubaanse tieners gemiddeld meer disciplinering en
controle over hun vrijetijdsactiviteiten van hun moeder.
• Ook blijkt dat ze gemiddeld minder passieve supervisie van hun moeder en vader ervaren dan Neder
landse kinderen.
Dit onderdeel vergt nog nadere uitwerking van de onderzoeksresultaten.
Veel onderzoek heeft het causale verband tussen lijfstraffen en agressief gedrag aangetoond. In een Brits
onderzoek naar lijfstraffen kwam naar voren dat de twee meest frequente indicatoren voor een crimineel
gedrag vóór het bereiken van de leeftijd van 20 jaar waren: meer dan een maal per week te zijn geslagen op 11 jarige leeftijd en het hebben van een moeder die sterk in het toepassen van lijfstraffen geloofd.
Het onderdeel lijfstraffen is tot nu toe weinig in onderzoeken naar de oorzaak van delinquent gedrag betrokken. In de Youth Lifestyle Survey, meting 2007 is een onderdeel over slaan en straffen opgenomen, als
onderdeel van de relatie tussen ouders en kinderen. Vanwege de schade die lijfstraffen toebrengen aan
kinderen, is naar aanleiding van de UN Secretary General’s Study on Violence Against Children (2006)
aanbevolen om het fysiek straffen van kinderen door volwassenen wettelijk te verbieden. Deze aanbeveling
(overigens: alle aanbevelingen van het rapport) zijn in 2007 unaniem door de United Nations General Assembly
aangenomen. In Nederland is geweld tegen kinderen in de huiselijke sfeer (lijfstraffen van kinderen) inmiddels
wettelijk verboden. In Aruba is dit niet specifiek strafbaar gesteld. Er zijn aanwijzingen dat lijfstraffen op
sommige scholen worden toegepast en in huis nog een gewoonte zijn.
De eerste resultaten van de YLS geven ten aanzien van disciplinering door ouders aan dat bij een deel van
de jongeren sprake is van harde disciplinering (lijfstraffen zijn in de YLS niet gemeten). Op basis van de
vergelijkende analyses blijkt dat op Aruba de kinderen vinden dat ze iets strenger wordt gedisciplineerd
door moeder, dat vader en moeder meer controle hebben over hun vrijetijdsactiviteiten, dat moeder meer
actief informeert naar hun vrijetijdsactiviteiten en dat de ouders meer uit zichzelf op de hoogte zijn van hun
vrijetijdsactiviteiten (passieve supervisie). Dit betekent niet dat in Aruba ‘in het algemeen’ harder wordt gedisciplineerd, wel duiden de gegevens erop dat volgens de kinderen ouders strikter zijn in de verschillende
aspecten van disciplinering en controle. Hier moet de nuance worden gemaakt dat het er niet om gaat of
harder of strikter wordt gedisciplineerd, maar dat naar de mening van de kinderen is gevraagd.

44 De Egna Minnen Beträffande Uppfostran (EMBU; Perris e.a., 1980) is van oorsprong een Zweedse zelfrapportage vragen

lijst die de herinneringen aan de ouderlijke opvoedingsstijl van zowel vader als moeder meet. Voor de YLS 2007 is de
vertaling gebruikt van Markus, Lindhout, Boer, Hoogendijk, & Arrindell, 2003; Veenstra, Lindenberg, Oldehinkel, De
Winter, & Ormel, 2006.
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4.5

Vrienden, leeftijdgenoten en vrije tijd

In de adolescentie wordt de invloedssfeer van ouders, gezin en school minder en worden leeftijdgenoten
(peers) voor adolescenten de belangrijkste referentiegroep (Brown et. al, 1993; Meeus & Deković, 1995). In
de tienerjaren is er tevens een piek in delinquent gedrag. Het is dus vanzelfsprekend dat men zich afvraagt
of er een relatie tussen beide is (Warr, 2002). Die relatie is in vele onderzoeken vastgesteld. Het hebben van
delinquente vrienden is een belangrijke risicofactor (o.a. Loeber & Farrington 2001; Warr, 2002, Farrington
& Welsh, 2007). Voor jongens is dit gegeven een betere voorspeller van de ontwikkeling van crimineel gedrag dan voor meisjes (Piquero, 2005). Belangrijke andere peer risicofactoren zijn het omgaan met deviante
of delinquente sibblings (broers en zussen) of vrienden en de afwijzing en uitsluiting door leef-tijdgenoten
(Loeber & Farrington, 2001).
Tijdsbesteding met vrienden
Adolescenten brengen veel tijd door met leeftijdgenoten zonder supervisie van hun ouders (Mounts &
Steinberg, 1995). De afwezigheid van toezicht geldt als risicofactor (van der Laan et.al, 2008). Naarmate
adolescenten ouder worden, neemt de frequentie van het contact met de vrienden toe (Ter Bogt et. al.,
2003). Vrijetijdactiviteiten en de relaties met vrienden en leeftijdgenoten kunnen zowel een risicofactor een
beschermende factor zijn. Ongestructureerde omgang met leeftijdgenoten zonder toezicht van
volwassenen geldt als risicofactor voor crimineel gedrag (Bruinsma & Weerman 2007; Osgood et.al., 1996
Osgood & Anderson, 2004). Voor het hebben van delinquente vrienden en buitenshuis veel tijd doorbrengen
met vrienden geldt hetzelfde. Verder is ook rondhanggedrag van jongeren van invloed op het ontstaan van
delinquent gedrag (Matsueda & Anderson, 1998).
Continuïteit in kwaliteit van relaties
Ook al neemt het belang van vrienden toe en de invloed van de ouders af, er is een grote mate van
continuïteit in kwaliteit van relaties van adolescenten binnen en buiten de gezinscontext. Dit geldt
zowel voor de ‘veilige’ als de ‘onveilige’ relaties. In een Nederlands onderzoek gold dat voor 91% van de
adolescenten (Van Lieshout et. al., 2001). Van Lieshout merkt op dat deze vastgestelde continuïteit van
gezins- en peer-relaties de resultaten verhelderen van longitudinale onderzoeken, waarin werd gevonden
dat vijandige gezinsrelaties tijdens de basisschoolleeftijd en delinquent gedrag met vrienden of broers en
zussen (sibblings) tijdens de vroege adolescentieperiode de beste voorspellers zijn van ernstig, gewelddadig
crimineel gedrag tijdens de late adolescentie en jongvolwassenheid (Hawkins et al., 1998; Lipsey & Derzon,
1998). Volgens Van Lieshout (et. al., 2001) gaat het vaak om dezelfde jongeren die al tijdens de basisschooljaren zowel binnen als buiten het gezin in hun relaties veel agressie meemaken en die in allianties binnen
en buiten het gezin samen als daders van agressie optreden. In eigen onderzoek van Van Lieshout blijkt dat
kinderen en adolescenten in duurzame vijandige relaties antisociaal gedrag leren praktiseren en elkaar in
coachen vriendschaps- of sibbling-relaties die gericht zijn op delinquent gedrag.
Tijdbesteding van Arubaanse jongeren met vrienden
In de YLS Aruba 2007 is de tijdbesteding met vrienden door de week en in het weekeinde nagegaan. Van de
jongeren gaat 44% enkele dagen per week met zijn vrienden om, 23.4% doet dat (bijna) iedere dag en 32.4%
geeft aan dat zij door de week (bijna) nooit met hun vrienden omgaan.
De meeste jongeren (64.5%) geven aan door de week na schooltijd een paar uur bij vrienden te zijn. In het
weekeinde ziet 68.2% van de jongeren hun vrienden en 28.4% brengt meestal op alle dagen van het weekeinde wel tijd met zijn vrienden door. Van de jongeren doet 62.0 % dat een paar uur en 25.2 % (bijna) de hele
middag en avond.
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Leeftijdgenoten en crimineel gedrag
Tijdens de adolescentie neemt het probleemgedrag van adolescenten in groepen aanzienlijk toe. Het verband tussen het eigen crimineel gedrag en dat van bevriende leeftijdgenoten wordt in de criminologie beschreven als een van de meest constante bevindingen (bijv. Agnew, 1991; Warr, 2002). Delinquente vrienden
zijn gerelateerd aan delinquentie in de adolescentieperiode (Rutter et.al., 1979; Warr, 2002; Weerman, 1998;
2001; van der Laan & Blom, 2006). Echter, wat is het werkelijke belang van leeftijdgenoten voor de verklaring
van crimineel gedrag? (Weerman, 2003).
• Sommige auteurs zien de invloed van leeftijdgenoten als belangrijkste bron voor de ontwikkeling van
antisociaal gedrag (Farrington & Hawkins, 1991; Akers, 1973; Sutherland, 1947).
• Anderen twijfelen daaraan en stellen dat adolescenten vaak die vrienden kiezen die dezelfde kenmerken
hebben (Glueck & Glueck, 1950; Hirschi, 1969; Berndt & Keefe, 1995) en dat het systeem van leeftijdgenoten gerelateerd is aan het gezinssysteem (Deković & Meeuws, 1997). Deze tegenstellingen roepen
de vraag op of het gedrag van leeftijdgenoten en eigen gedrag te wijten zijn aan invloed of aan selectie,
of aan allebei.
• Weer andere auteurs stellen dat er een derde factor is en dat de omgang met delinquente vrienden een
uitingsvorm is van een achterliggend syndroom of persoonskenmerk (Angenent, 1991; Jessor & Jessor,
1997; Gottfredson & Hirschi, 1990).
Voor deze laatste veronderstelling vindt Weerman (2003) in zijn analyse van empirisch onderzoek van de
afgelopen jaren geen steun: ‘Al het onderzoek wijst er op dat de causale richting van het verband tussen
delinquente leeftijdsgenoten en delinquent gedrag tweezijdig is: zowel selectie als invloed spelen een rol.
(...) het meeste onderzoek (wijst) erop dat het selectie-effect wat sterker is dan het invloedseffect.’ Voor
de beantwoording van de vraag wat het belang is van leeftijdgenoten voor de verklaring van crimineel
gedrag, snijden derhalve theoretische benaderingen waarin zowel selectie als invloed zijn opgenomen meer
hout dan extreme posities of theorieën die uitgaan van alleen selectie dan wel beïnvloeding. Voorbeelden
zijn de interactionele theorie van Thornberry (1987), waarin wordt verondersteld dat het verband tussen
omgang met criminele leeftijdgenoten en crimineel gedrag wederzijds is en de theorie van Elliott en Menard
(1996) die suggereren dat selectie en invloedseffecten in afwisseling de ontwikkeling van delinquent gedrag
gedurende de levensloop bepalen (Coie & Miller-Johnson, in: Loeber & Farrington, 2001).
Ook in het dual taxonomy model van Moffitt (1993; zie ook hoofdstuk 1) is sprake van zowel invloed als
selectie, echter, beide mogelijkheden zijn verdeeld over categorieën delinquente jongeren. Het model maakt
een onderscheid tussen twee typen daders:
• life course persistent offenders: daders die al vanaf de kindertijd probleemgedrag vertonen, zich al vroeg
bezighouden met criminele activiteiten en daar ook in de volwassenheid mee doorgaan
• adolescent limited offenders: daders die zich alleen gedurende de adolescentie schuldig maken aan
delinquentie.
Moffitt veronderstelt dat adolescentiegebonden daders hun gedrag afkijken van de persistente daders. Deze
vertonen namelijk allerlei kenmerken van volwassenen (zij hebben geld, status en onafhankelijkheid). In de
moderne samenleving waarin jongeren nog geen volwassen rol hebben maar al wel een volwassen lichaam,
ervaren adolescenten delinquent gedrag als een middel om toch een volwassen status te krijgen. Volgens
Weerman (2003) zou deze veronderstelling betekenen dat adolescentiegebonden daders degenen zijn die
criminele leeftijdgenoten selecteren en dat de life course persisters degenen zijn die invloed uitoefenen.
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Het verband geldt voor verschillende soorten relaties met leeftijdgenoten: beste vrienden, klasgenoten, vriendengroepen (peer groups) en gangs. Welke leeftijdsgenoten relatief het meest belangrijk zijn, is nog onduidelijk. Wel is gebleken dat er kenmerken zijn van leeftijdgenoten die een effect hebben op de sterkte van het
verband. Het verband tussen eigen delinquent gedrag en dat van leeftijdgenoten is vooral sterker naarmate
iemand meer tijd doorbrengt met vrienden, de relatie recenter is en naarmate het netwerk van leeftijdgenoten dichter is (Weerman, 2003).
Uit onderzoek blijkt verder:
• Er is een relatie tussen de eerste aanvang van ernstig delinquent gedrag en het omgaan met deviante
leeftijdgenoten (Coie & Miller-Johnson, 2001).
• Ernstig delinquent gedrag komt het meest voor wanneer iemand veel tijd doorbrengt met delinquente
vrienden (Agnew, 1991; Weerman, 1998).
• Het verband tussen eigen gedrag en dat van vrienden is sterker voor recente vrienden dan voor vrienden
van een jaar geleden (Brendgen e.a., 2000; Warr, 1993a).
• Adolescenten plegen delicten meestal in groepen (Warr, 2002). Peer pressure speelt voor veel jongeren
een belangrijke rol. Op zich is dit een natuurlijk verschijnsel in de puberteit.
• Dadercombinaties wisselen vaak van samenstelling. Daardoor is het criminele gedrag van iemands
vrienden zelden gelijk aan het gedrag van iemand zelf (Warr, 1996; Weerman, 2001).
Youth Lifestyle Survey
In de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007 is de aanwezigheid van criminele leeftijdgenoten op een indirecte manier vastgesteld door de respondenten te vragen wat het criminele gedrag is van zijn vrienden.
Dit is binnen de criminologie een gebruikelijke methode.45 Wanneer dit wordt gerelateerd aan het eigen
crimineele gedrag, dan wordt gewoonlijk een sterk tot zeer sterk verband gevonden (Weerman, 2003). Het is
de gewoonte om eerst naar het gedrag van vrienden te vragen en pas daarna te vragen naar iemands eigen
criminele gedrag (Warr, 1993a). Hierdoor vermindert de kans van projectie.46

45 Deze methodiek is door verschillende auteurs bekritiseerd, waaronder Gottfredson & Hirschi (1987; Loeber et. al, 1998).

Weerman (2003) komt echter tot de conclusie dat het op voorhand niet is vast te stellen of en in hoeverre deze gebruikelijke
methodiek voor een overschatting van het verband zorgt. Het ligt wel voor de hand dat jongeren het criminele gedrag van
hun vrienden verkeerd inschatten, aangezien zij daarover onmogelijk volledig geïnformeerd kunnen zijn.
46 Er zijn auteurs die deze methode bekritiseren. Zij stellen dat jongeren geneigd zouden zijn het eigen gedrag op hun vrienden te projecteren, zeker wanneer zij niet precies weten wat die vrienden uithalen wanneer zij er niet bij zijn. Door eerst te
vragen naar het criminele gedrag van vrienden en daarna naar het eigen criminele gedrag, wordt aan dit bezwaar tegemoet gekomen. (Weerman, 2003).
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Tabel 4.4
YLS Aruba 2007 (N=1080): Het hebben van delinquente vrienden
geen één

sommigen

de meesten

allemaal

Heb je vrienden of vriendinnen die in de
afgelopen 12 maanden wel eens:

abs.

%

abs.

%

abs.

Iets op straat hebben vernield?

888

82.2

164

15.2

24

2.2

4

0.4

Iets dat goedkoper was dan 10 florin uit een

931

86.2

138

12.8

7

0.7

3

0.3

999

92.5

73

6.8

6

0.5

2

0.2

Wel eens ergens hebben ingebroken?

986

91.3

83

7.7

11

1.0

1

0.1

Iemand zo hard geslagen dat daar iemand bij

859

79.5

189

17.5

25

2.3

7

0.7

898

83.2

171

15.8

8

0.8

3

0.3

%

abs.

%

winkel hebben meegenomen zonder te betalen?
Iets dat duurder was dan 10 florin uit een winkel
hebben meegenomen zonder te betalen?

gewond is geraakt?
Met de politie in aanraking zijn geweest?

Uit deze cijfers blijkt dat zo’n 80% van de jongeren geen vrienden hebben die in de afgelopen 12 maanden
met de politie in aanraking zijn geweest, die anderen zo hard hebben geslagen dat ze verwond zijn geweest of
die wel eens iets op straat hebben vernield. Het percentage jongeren dat vrienden heeft die in de afgelopen
12 maanden niets hebben gestolen hebben ingebroken is nog hoger: gemiddeld zo’n 90%. Er zijn geen tot
nauwelijks jongeren van wie alle vrienden zich met delinquent gedrag bezighouden.
Uit de YLS blijkt dat 28% van de vaders en 20% van de moeders het niet uit maakt met wat voor soort
vrienden de jongeren omgaan. Dit wijst op een gebrek aan bewustzijn of besef over de invloed die vrienden
uitoefenen op hun kinderen.
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Wat doen Arubaanse jongeren in hun vrije tijd?
In de Youth Lifestyle Survey is aan de jongeren gevraagd wat zij in hun vrije tijd doen en met wie. Gebleken
is dat 56% van de jongeren door de week na schooltijd alleen thuis is of met andere minderjarigen, zonder
enig toezicht van volwassenen. In vergelijking met Nederlandse tieners ervaren Arubaanse tieners gemiddeld meer controle over hun vrijetijdsactiviteiten van hun moeder. Ook blijkt dat ze gemiddeld minder
passieve supervisie van hun moeder en vader ervaren dan Nederlandse kinderen. Probleemgedrag van
jongeren houdt een sterk verband met een gebrek aan ouderlijke ondersteuning en warmte, en aan te autoritaire, restrictieve controle door ouders (Wasserman & Miller, 1998; Van As, 1999). Een gebrek aan discipline, regels en controle kan ook resulteren in een gebrek aan sociale vaardigheden en zwakke egocontrole
van de jongere.
Tabel 4.5
YLS Aruba 2007 (N= 1080): tijdbesteding door de week na schooltijd
Als je door de week (na schooltijd) buitenshuis bent, waar ben je
dan meestal?

abs.

%

met de ouders op stap

25.5

bij familie

17.7

bij de sportclub

14.5

bij een andere vereniging
bij vrienden thuis

0.9
15.2

met vrienden op straat

4.0

naar de bioscoop

1.1

naar de beach (strand)

1.4

bij de bibliotheek

0.6

bij huiswerkbegeleiding of naschoolse opvang

1.9

ergens anders

6.0

gaat door de weeks nooit weg van huis

16.1

Gevraagd naar de activiteiten die de jongeren ondernemen, of die ze graag (meer) zouden willen ondernemen valt het volgende op (zie tabellen 4.6, 4.7 en 4.8)
• veel jongeren sporten
• de jongeren zouden dit echter meer willen doen
• de jongeren vinden dat er meer sportfaciliteiten moeten komen
• de jongeren vinden ook dat er meer sportactiviteiten worden worden georganiseerd
Jongeren in Aruba vinden sport kennelijk belangrijk: hier zou meer aandacht aan besteed moeten worden.
Echter, 25% van de jongeren geeft aan dat zij niets doen. Ook dat is een aandachtspunt.
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Tabel 4.6
YLS Aruba 2007 (N= 1080): vrijetijdbesteding: hobbies
Aan wat voor activiteiten neem je momenteel deel?

abs.

%

sport

528

48.9

dansles

98

9.1

muziekles

84

7.8

zangles

30

2.8

andere culturele/artistieke lessen

32

2.9

4

0.3

koor/muziekband

32

2.9

padvinderij

35

3.3

andere jongerenorganisatie

45

4.1

anders

162

15.0

niets

289

26.8

toneelspelen

Tabel 4.7
YLS Aruba 2007 (N= 1080): vrijetijdbesteding: wensen
Aan wat voor activiteiten zou je graag (vaker) mee willen doen?

abs.

%

sport

612

56.7

dansles

196

18.1

muziekles

150

13.9

zangles

97

9.0

andere culturele/artistieke lessen

79

7.3

toneelspelen

39

3.6

koor/muziekband

35

3.2

padvinderij

30

2.8

andere jongerenorganisatie

23

2.2

anders

67

6.2

niets

49

4.5
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Gevraagd of de jongeren genoeg tijd aan hun hobbies kunnen besteden, zegt: 75.2 % van de jongeren dat
zij inderdaad zoveel tijd aan hun hobbies kunnen besteden als zij willen. 22.2% vindt dat zij niet genoeg tijd
kunnen besteden aan hobbies. Als reden hiervoor zeggen de meeste jongeren dat zij niet genoeg vrije tijd
hebben (58.2%). Voor 10.5% heeft het te maken met dat ze er niet genoeg geld voor hebben en voor bijna 9%
wordt dit veroorzaakt door vervoersproblemen.
Tabel 4.8
YLS Aruba 2007 (N=243): Belemmeringen bij Hobbies
Waarom kun je niet zoveel tijd aan je hobbies besteden als je
wilt?

abs.

%

ik heb niet genoeg vrije tijd

141

58.2

er is geen geld voor

25

10.5

ik mag niet van mijn ouders/mijn ouders vinden het niet nodig

15

6.3

er zijn geen faciliteiten/mogelijkheden

6

2.3

de faciliteiten zijn in slechte conditie

1

0.4

de faciliteiten zijn te ver weg

6

2.5

22

8.9

9

3.7

ik heb geen vervoer
de faciliteiten zijn er niet voor mijn leeftijdcategorie

Over het algemeen wordt door de jongeren gesteld dat er te weinig (specifieke) jongeren activiteiten zijn.
Op de vraag wat voor soort activiteiten men vaker zou moeten organiseren zegt 46.6% van de jongeren dat
er meer sportactiviteiten moeten komen. Bijna 20% van de jongeren heeft behoefte aan dansfeesten voor
tieners. Ruim 15% wil meer concerten en bijna 11% wil meer culturele activiteiten. Volgens de jongeren
ontbreekt het ook aan faciliteiten. Er moeten meer faciliteiten komen voor sport (33.9%) en cultuur (10.7%).
Nadrukkelijk noemt ook 18.2% dat zij behoefte heeft aan faciliteiten voor jongerenverenigingen.
Opvallend is dat de jongeren zulke bescheiden wensen hebben. Vaak komt het neer op een gelegenheid in
de buurt, waar ‘s avonds verlichting is en waar zij elkaar (veilig) kunnen ontmoeten en kunnen hang-outen
zoals het in hun jargon heet.
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4.6

Slotbeschouwing

De in dit hoofdstuk beschreven aspecten van de leefstijl en de sociale context van Arubaanse jongeren
zullen een meerwaarde krijgen wanneer deze met elkaar en met de resultaten uit de hoofdstukken 3 en
5 in verband worden gebracht. Dit vergt nader onderzoek naar de onderlinge verbanden. De resultaten
van dit vervolgonderzoek zullen in een separate publicatie worden gepresenteerd. Niettemin kan nu al
worden vastgesteld dat deze eerste uitkomsten van de Youth Lifetstyle Survey Aruba 2007 belangrijke
resultaten en beleidsimplicaties hebben opgeleverd en deels een zorgelijk beeld heeft opgeleverd van de
psychosociale gesteldheid van een deel van de Arubaanse jeugd. Hoewel het met driekwart van de Arubaanse
jongeren goed gaat, lijkt het dat Arubaanse jongeren hun problemen niet externaliseren, d.w.z. niet omzetten
in agressief en delinquent gedrag, maar juist internaliseren. Vergeleken met Nederlandse kinderen hebben
meer Arubaanse jongeren psychosociale problemen in de klinische range en hebben derhalve professionele
hulp nodig. Daarnaast is naar voren gekomen dat Arubaanse jongeren betrekkelijk weinig delinquente vrienden hebben en dat zij behoefte hebben aan meer ‘gezonde’ vrijetijdsactiviteiten in de eigen buurt, zoals sport
en faciliteiten om veilig met leeftijdgenoten om te kunnen gaan.
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05

School:
de tweede opvoeder
Let us reform our schools, and we shall find little reform needed in our prisons.
John Ruskin, Unto This Last, Essay 2 (1862)

5.1

Inleiding

De ervaringen die kinderen en jongeren tijdens de schooljaren opdoen zijn medebepalend voor hun
toekomst. Kinderen die hun agressie niet leren beheersen, die het niet goed doen op school, die het niet
belangrijk vinden om goede schoolresultaten te halen, die geen persoonlijke normen ontwikkelen m.b.t.
antisociaal gedrag en die geen sociale vaardigheden opdoen om weerstand te bieden tegen antisociaal
gedrag, lopen groter risico antisociale volwassenen te worden. Goede schoolprestaties en een goede band
met de school, leerkrachten en medeleerlingen daarentegen, zijn belangrijke beschermende factoren bij
probleemgedrag en jeugddelinquentie. Ze zijn in staat risicofactoren in andere domeinen te neutraliseren
en te maken dat het met het kind toch goed kan komen.
Scholen zijn tevens een plek om probleemgedrag tegen te gaan. Omdat alle kinderen geacht worden naar
school te gaan, wordt met schoolgerichte preventieprogramma’s en interventies de gehele populatie bereikt, inclusief de kinderen met het hoogste risico voor antisociaal gedrag. De school speelt een cruciale
rol,47 ongeacht hoe tegen de toenemende en veranderende taak van het onderwijs, de leerkrachten en de
school wordt aangekeken.
Hoe is het met de educatie in Aruba gesteld? Is de Arubaanse school een beschermende- of een risicofactor voor de ontwikkeling van delinquent gedrag? In de literatuur worden tot risicofactoren in het
schooldomein gerekend: slechte schoolprestaties, een zwakke binding met de school, lage opleidingsaspiraties, lage schoolmotivatie, spijbelen,48 onduidelijke gedragsnormen en regels in de school en inadequate handhaving van regels tegen antisociaal gedrag (Herrenkohl & Hawkins et.al, in: Loeber &
Farrington, 2001). Recente rapporten en onderzoeken met betrekking tot de kwaliteit en de output van
het Arubaanse onderwijs geven aan, dat deze sector niet onbekend is met de hier aangehaalde risicofactoren en er wordt - ook in het kader van de preventie van jeugddelinquentie - aangedrongen op passende maatregelen en beleid. In het ‘Nationaal Veiligheidsplan Aruba 2008-2012’ wordt de kwaliteit van
het onderwijs aangemerkt als een ‘bedreiging voor de nationale veiligheid’. Dit heeft volgens het plan
negatieve implicaties voor de politiek, de economie, de sociale veiligheid (gemeenschap, buurt en individu)
en het milieu: ‘Het algemeen onderwijsniveau van de Arubaanse bevolking is laag in vergelijking met
de meeste OECD49 landen. Bijna 75% van de bevolking heeft als hoogste graad lager beroepsonderwijs
of de middelbare school (mavo) bereikt. (...) Slechts 6% van de Arubaanse bevolking heeft hogere onderwijsniveaus bereikt; en van dit lage percentage, zijn de helft mensen die op een 3-5 jaar contractbasis in
Aruba werken. Het lage en de taalproblemen binnen het onderwijssysteem hebben als gevolg dat de vereiste voorwaarden niet aanwezig zijn voor het ontwikkelen van een kritisch bewustzijn en tevens andere
fundamentele competenties noodzakelijk voor het kunnen functioneren in een kenniseconomie.’ Het plan
wijst voorts op de relatie tussen school en jeugddelinquentie en concludeert: ‘Momenteel is scholing niet
verplicht in Aruba. Het is in het belang van de nationale veiligheid van de natie dat scholing verplicht
wordt en dat een sterkere verhouding ontstaat tussen scholen en de jeugd als preventief middel tegen

47 Weerman et al. 2007 noemt de scholen ‘tweede opvoeders’, omdat leraren en andere schoolmedewerkers bijdragen aan

de ontwikkeling van jongeren tot volwaardige deelnemers aan het maatschappelijke leven.

48 Slechte schoolprestaties, een lage schoolmotivatie en spijbelen zijn individuele factoren gerelateerd aan het schooldomein,

waarvan tevens is aangetoond dat deze een voorspeller kunnen zijn van delinquent gedrag op jonge leeftijd (Herren
kohl & Hawkins, 2001 p. 217).
49 Organisation for Economic Cooperation and Development.
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de jeugdcriminaliteit.’50 In de ‘Criminaliteitsbeeldanalyse Aruba 2007’ (CBA) is aangegeven dat jeugdige
delinquenten in Aruba over het algemeen een lage opleiding hebben. Ze zijn vaak afkomstig uit dysfunctionele
gezinnen en zijn als kind verwaarloosd. Een aantal van hen gaat niet naar school (drop outs) en heeft geen
werk. In de analyse wordt gesteld dat de jeugdcriminaliteit gaat toenemen als geen (ander) jeugdbeleid
zal worden gevoerd: ‘Om de jeugd van de straat en van criminaliteit weg te houden zou de leerplicht
moeten worden ingevoerd. Vooral preventief kan hier de komende jaren resultaat worden geboekt.’51
Onderzoek naar de voorbodes en oorzaken van jeugddelinquentie hebben verschillende correlaties met
school en opleiding aangetoond en bevestigen in die zin de stellingen en conclusies van het Nationaal
Veiligheidsplan Aruba 2008-2012 en van de Criminaliteitsbeeldanalyse Aruba 2007. Echter, dat van een
leerplicht ‘sec’ wonderen zou kunnen worden verwacht, is te kort door de bocht. Nederland heeft een
leerplichtwet, maar er zijn genoeg jongeren die wel (eens) over de scheef gaan; verhoudingsgewijs nog
meer dan in Aruba, zoals uit de vergelijking van Arubaanse en Nederlandse cijfers in hoofdstuk 3 is
gebleken. Vooral de kwaliteit van het onderwijs en het bestrijden van de hierboven aangehaalde schoolrisico’s
zijn van belang in het kader van de preventie van jeugddelinquentie. De meerderheid van de bij het OM
geregisteerde jeugdige daders gaat naar school (zie de resultaten van het SMC dossieronderzoek naar jeugdige
daders in hoofdstuk 3, paragraaf 2). Voor hen zal een leerplicht geen effectief instrument zijn.
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op wat er naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek bekend is
geworden over de relatie tussen de school en delinquentie.
Vervolgens wordt aan de hand van literatuuronderzoek aangegeven hoe het met het Arubaanse onderwijs
is gesteld. Daarna wordt ingegaan op wat de jongeren er zelf van zeggen in de Youth Lifestyle Survey
Aruba 2007 (YLS 2007) en wordt een vergelijking gemaakt met de WODC Monitor Zelfgerapporteerde
Jeugdcriminaliteit 2005 (MZJ 2005). Vervolgens komen de mogelijke beleidsimplicaties aan de orde, bezien
in het licht van het recht op onderwijs.

50 Directie Economische Zaken Aruba (2008). Nationaal Veiligheidsplan Aruba 2008-2012, 15-16. Het Nationaal Veilig-

heidsplan is in het najaar van 2008 door de Arubaanse en Nederlandse regeringen goedgekeurd en de daarin opgenomen
aanbevelingen zullen worden gefinancieerd door het gezamenlijk ontwikkelingsfonds FDA (Fondo pa Desaroyo di Aruba).
51 Openbaar Ministerie Aruba (2007). Criminaliteitsbeeldanalyse Aruba 2007, 67-72.
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5.2

Risico en beschermende factoren in het schooldomein

It may be too much to say that if we reformed our schools, we would have no need of prisons. But if we better engage
our children and young people in education we would certainly have less need of prisons. Effective crime prevention
has arguably more to do with education than sentencing policy.
Rod Morgan, Chair, Youth Justice Board, UK (2006)
Dat er een verband is tussen school, problemen op school en probleemgedrag (waaronder jeugddelinquentie),
is al in vele studies aangetoond (Herrenkohl & Hawkins et.al, in: Loeber & Farrington, 2001; Gottfredson;
2001). Het is echter niet altijd duidelijk of het ene probleem wordt veroorzaakt door het andere (of omgekeerd), of ze allebei een andere oorzaak hebben en of ze elkaar al dan niet versterken. Een belangrijke
conclusie uit de Denver Youth Survey is, dat schoolproblemen van wezenlijke betekenis zijn voor het
opsporen en zo mogelijk voorkomen van ernstig delinquent gedrag, ook al zijn er meer jongeren met
schoolproblemen zónder ernstig delinquent gedrag dan mét dergelijk gedrag (Huizinga, et. al, 1991; Loeber
et al. 2001).
Over de relatie wangedrag op school en delinquentie elders heeft een ander onderzoek uitgewezen:
• er is een samenhang tussen probleemgedrag op school en delinquentie elders, echter:
• leerlingen die zich op school misdragen vertonen niet allemaal elders of later delinquent gedrag
• ernstig wangedrag op school is wel een relatief sterke ‘voorspeller’ voor crimineel gedrag buiten de
school
• leerlingen die buiten de school delicten plegen, misdragen zich niet allemaal ook in de school
(Harland et. al, 2006).
Kortom, de school is:
• een ‘pleegplaats’ waar regelovertredingen en soms ook ernstige delicten plaatsvinden,
• een ‘vindplaats’ van signalen voor toekomstig probleemgedrag en soms ook
• een ‘broedplaats’ voor probleemgedrag (Weerman et.al, 2007).
De mate waarin probleemgedrag en delinquentie voorkomen, kan per school enorm verschillen
(Rutter, 1979; Farrington & Welsh, 2007). Die verschillen hebben veel te maken met het aannamebeleid
van een school m.b.t. probleemjongeren, vond Farrington (1972) in zijn onderzoek naar de effecten van de
middelbare school op delinquent gedrag. Voorts constateerde Farrington dat jongeren met het meeste
probleemgedrag vaak ook naar een school gaan met een hoog delinquentiegehalte, terwijl jongeren met het
minste probleemgedrag naar scholen met een laag delinquentiegehalte gaan. Voor dit onderzoek werd de
overgang gevolgd van jongens van de basis- naar de middelbare school. De meest duidelijke voorspeller
voor jeugddelinquentie is het door leerkrachten en leeftijdgenoten ervaren problematisch gedrag van
jongens op de leeftijd van 8-10 jaar, gevolgd door voortdurend antisociaal gedrag. De middelbare school
zelf had volgens dit onderzoek nauwelijks effect op het delinquente gedrag van de jongens. Daarentegen
was het zitten op een school met een hoge mate van delinquentie een belangrijke voorspeller voor een
latere strafrechtelijke veroordeling (Farrington 1993a).
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De kenmerken van een school waar veel delinquentie voorkomt zijn:
• een groot gevoel van wantrouwen tussen leerkrachten en leerlingen;
• een zwakke binding van de leerlingen met de school;
• onduidelijke regels;
• inconsequente toepassing van de regels;
• inconsistente bestraffing van overtreding van de regels (Farrington & Welsh, 2007).
Op dergelijke scholen wordt veel gespijbeld, hebben de leerlingen beperkte capaciteiten en behoren de ouders van de leerlingen tot de lagere sociale klassen (Rutter, 1979). Belangrijke schoolfactoren in relatie met
delinquentie zijn of in een school veel wordt gestraft en de leerlingen weinig door de leerkrachten worden
geprezen (Rutter, 1983), maar ook hier is niet duidelijk of veel straffen en weinig belonen nu de oorzaak of
het gevolg zijn van probleemgedrag in de school.
Uit onderzoeken in de Verenigde Staten is gebleken dat scholen met duidelijke en redelijke regels en voorschriften, die consistent worden toegepast, weinig normovertredend gedrag van leerlingen kennen (Gottfredson
2001, Herrenkohl & Hawkins et al., 2001; Farrington & Welsh, 2007). In Engeland was voordien al betoogd
dat nadruk op schoolprestaties, een goed klassemanagement, een zorgvuldig gebruik van belonen en
bestraffen en participatie van leerlingen belangrijke eigenschappen zijn van succesvolle scholen (Rutter,
1983).
In een Nederlands onderzoek (Weerman et.al, 2007) zijn deze bevindingen en de onderlinge samenhang van de verschillende kenmerken van een ‘delinquente school’ bevestigd. Scholen kunnen aan de
binding en betrokkenheid van hun leerlingen bijdragen, maar deze ook tegenwerken, bijvoorbeeld
wanneer de balans tussen het controleren van leerlingen en het bieden van steun en warmte wordt verstoord. Uit het onderzoek van Weerman et al. blijkt dat de binding van leerlingen met de school nogal
kwetsbaar is: dit wordt als een complicerende factor aangemerkt. Ook de manier waarop met misdragende jongeren wordt omgegaan kan (wellicht ongewild) veel kwaad doen voor de binding en de betrokkenheid van leerlingen met hun school. Onrechtvaardig ervaren interventies kunnen tot escalatie leiden in plaats van verbetering: ‘De reden daarvoor ligt voor een deel bij de leerlingen zelf die door hun
ontwikkeling niet de eigen verantwoordelijkheid zien en extra gevoelig reageren op sanctionering door
docenten. Voor een ander deel heeft het te maken met de praktische situatie in de klas: door de noodzaak
om de les ordelijk voort te laten gaan, kan uitleg of rechtvaardige toepassing in het gedrang komen. (...Het)
ontbreekt de docenten aan tijd om hun handelen uit te leggen.’

5.3

Het onderwijs in Aruba

It is far too easy for schools to exclude... Our system has its emphasis on the greater good of the school being realised
by abandoning the young person when they are most in need.
T.Kubisa, President of Association of Director of Social Services, UK (1995)
De staat van het Arubaanse onderwijs
Het onderwijs in Aruba wordt in de eerste plaats gekenmerkt door het feit dat er geen leerplicht is. Formeel
is het recht op onderwijs, zoals neergelegd in het Verdrag van de Rechten van het Kind (1989), niet gegarandeerd. Dit maakt het mogelijk dat bepaalde groepen van kinderen (al dan niet actief) kunnen worden
geweerd uit het onderwijs of niet de kans geboden krijgen een diploma te halen, zoals zwangere meisjes,
minderjarigen wier verblijfspapieren niet in orde zijn en kinderen die speciale aandacht nodig hebben.
Er zijn ook voorbeelden van jongeren die nog wel naar school gaan, maar die vanwege problemen met
hun verblijfsstatus geen eindexamen mogen doen. Daarnaast kunnen gehandicapte kinderen, van school
verwijderden, gedemotiveerde kinderen en kinderen die door hun ouders niet gestimuleerd worden of juist
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geblokkeerd, verstoken blijven van onderwijs.
‘Eerste wereldland, derdewereldonderwijs: onderwijs op Aruba kampt met geldgebrek, taalprobleem en onvoltooide
vernieuwing’ kopte het NRC Handelsblad52 naar aanleiding van een werkbezoek eind 2007 van de Nederlandse fractievoorzitters van de Tweede Kamer aan Aruba. Onder dit predikaat werd een opsomming
gegeven van de problemen waar het onderwijs volgens Arubaanse onderwijsdeskundigen mee te kampen
heeft:
•
Een groot deel van de Arubaanse schooljeugd blijft minstens een keer zitten.
•
Al op de basisschool heeft eenderde van de leerlingen minstens 2 jaar achterstand.
•
Van de havo-leerlingen en de instellingen van het lager beroepsonderwijs slaagt 50%.
•
Van de vwo-leerlingen slaagt 60%.
•
Van de mavo-leerlingen slaagt 70%.
De bestuursvoorzitter van Colegio Arubano, de enige school voor havo en vwo in Aruba, definieert in
hetzelfde artikel het rendement van het Arubaanse onderwijs als ‘een kleine crisis’.
De Sociaal-Economische Raad had het in 2002 over een ‘alarmerende situatie’. De Arubaanse scholingscijfers
kwamen in dat jaar niet overeen met die van geïndustrialiseerde landen, maar met ‘landen in ontwikkeling,
zoals in Latijns-Amerika.’53 In vergelijking met de meeste OESO landen is het opleidingsniveau van de
bevolking inderdaad laag. Zeker 30% van de beroepsbevolking in een land dient een hoger beroeps- of
academisch onderwijs te hebben afgerond voor een functionele economie. In Aruba is dit slechts 6%, waarvan de helft in Aruba werkzaam is op basis van een tijdelijke verblijfs en werk vergunning. 75% van de
beroeps-bevolking heeft maximaal een lbo of mavo-diploma. De behoefte om dit scholingsniveau te verhogen was volgens de SER, die zich baseerde op de gegevens van de Censo 2000, nihil. Dit beeld lijkt heden
ten dage niet verbeterd.
In 2007 legt de Criminaliteitsbeeldanalyse van het Openbaar Ministerie een direct verband tussen schoolprestaties en jeugddelinquentie en in 2008 merkt het Nationaal Veiligheidsplan Aruba 2008-2012 de kwaliteit
van het onderwijs aan als een van de grote risico’s voor de nationale veiligheid van het land. In beide
rapporten wordt dringend de invoering van de leerplicht en een (ander) jeugdbeleid aanbevolen.

52 NRC-Handelsblad, 24 oktober 2007.
53 ‘Scholingsniveau in Aruba’, rapport van de Sociaal Economische Raad, Aruba, 2002.
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Een literatuurstudie naar de staat van het onderwijs toont aan dat de investeringen achterblijven. In OESO
landen wordt gemiddeld 6,2% van het bruto nationaal product besteed aan onderwijs. In Nederland is dit
5,2% en in Aruba 4,5%. In Aruba constateerde het CBS in 2003 een dalende trendlijn in de jaarlijkse overheidsuitgaven aan zowel onderwijs per leerling als de uitgaven aan onderwijs gerelateerd aan het Bruto
Binnenlands Product: ‘Dit gegeven valt moeilijk te rijmen met de prioriteit die de overheid telkenmale
toedicht aan het onderwijs en aan het concept duurzame ontwikkeling’ (CBS 2003).

Tabel 5.1
Overheidsuitgaven in percentages van het BBP (GDP) en per student Bron: CBS, Aruba
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Literatuur onderzoek heeft geresulteerd in het volgende beeld van het Arubaanse onderwijs.54
• Op de Arubaanse scholen wordt in het Nederlands lesgegeven, dat voor maar weinig kinderen de
moedertaal is. Het levert achterstanden op (te lange doorlooptijden) en leerproblemen.
• Het aantal mislukte pogingen om een diploma te halen is bijzonder hoog.
• Het aantal 16-24-jarige drop-outs werd in 2007 geschat op zo’n 2000 jongeren.
• De effecten van de onderwijsvernieuwing uit de jaren negentig, waarbij de Arubaanse leerling en de
Arubaanse samenleving voorop stonden, zijn nog onduidelijk.
• De onderwijsvernieuwing is niet afgerond: vernieuwde brugklassen worden opgevolgd door traditionele bovenbouw en er is een tekort aan (passend) instructiemateriaal en schoolboeken (vooral bij
de introductie van de Ciclo Basico en de Ciclo Avansa in de mavo/havo/vwo.
• Inmiddels is een nieuw onderwijsplan geïntroduceerd met een nieuwe visie op het onderwijs: het
Nationaal Onderwijsplan 2007-2017 (NOP). Het is echter nog niet duidelijk hoe en wanneer dit zal
worden omgezet in een strategisch plan en hoe de nieuwe visie op het onderwijs worden geïmplementeerd.
• Het NOP erkent dat de Directie Onderwijs onvoldoende functioneert als een adequaat beleids- en
uitvoeringsorgaan en dat schoolbesturen onvoldoende zijn ingevoerd in de vernieuwingsproblematiek.
54 Dit betreft een greep uit diverse rapporten van de SER, de Directie Onderwijs, het Ministerie van Onderwijs, het National
Security Plan 2008-2012 en het Nationaal Onderwijsplan 2007-2017.
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De opvoeding wordt als oorzaak aangemerkt: ‘Een gebrek aan dialoog thuis en een beperkte woorden
schat maken het veel Arubaanse kinderen moeilijk uit te stijgen boven de achterstandssituatie waarin
ze zijn geboren.’55 In het onderwijs wordt hier niet tot nauwelijks met sociale vaardigheidstrainingen
op ingegaan.
De SER (2002) signaleert dat sociale leefomstandigheden als mede-veroorzakers worden aangewezen
van de slechte onderwijsresultaten: gebroken gezinnen, samengestelde gezinnen en de afwezigheid
van controlerende opvoeders, waardoor niet of niet voldoende toezicht wordt gehouden op de kinderen:
‘Opvallend is het aantal leerlingen dat met wallen onder de ogen en/of zonder eten naar school komt.’
Feit is dat de Stichting ‘Ban Dun’un Man’ anno 2008 zo’n 540 leerlingen een gratis ontbijt verstrekt.
In de onderwijswereld wordt het gebrek aan motivatie en discipline van de leerlingen als een van de
oorzaken van het lage onderwijsrendement aangewezen (o.a. SER, 2002).
Naar aanleiding van de invloed van sociale veranderingen die wereldwijd plaatsvinden geven de
onderwijswereld en andere betrokken instellingen aan dat onderwijzers vaak niet meer worden gezien
als autoriteiten en dat ouders c.q. opvoeders vaak niet meer één lijn met hen trekken (SER 2002).
De (etnische) afkomst van de leerkrachten is geen afspiegeling van de leerlingenpopulatie. Dat roept de
vraag op wat dit betekent voor de waardering en het zelfbeeld van de (buitenlandse) leerlingen.
De vergrijzing van het lerarenkorps roept de vraag op wat dit betekent voor de motivatie van de leer
krachten, het inlevingsvermogen en het vermogen een rolmodel te zijn voor de leerlingen en wat dit
betekent voor jonge leerkrachten die het systeem instromen.
Heeft het hoge ziekteverzuim onder de leraren te maken met de motivatie, arbeidsomstandigheden of
de vergrijzing? Wat betekent dit voor de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer in de klas?
De omvang van de klassen is groot. De scholen kampen met capaciteitstekort. Op de enige school voor
havo/vwo is een 8e en 9e lesuur ingevoerd.
Het verschil in leeftijd van kinderen in dezelfde klas door de overjarigen op de basisscholen en de EPB
vormt een belasting voor de leerlingen zelf, de medeleerlingen en de leerkrachten.
Met het laten overgaan van kinderen uitsluitend vanwege hun leeftijd worden de problemen voort
geduwd naar de EPB. Ook leidt dit tot drop outs (SER, 2002)
Er is een gebrek aan adequate instructiemiddelen en een gebrek aan aansluiting van de vakken bij de
introductie van de Ciclo Basico en de Ciclo Avansa (de onderwijsvernieuwing binnen mavo/havo/vwo
die enkele jaren geleden is ingezet).
Er is gebrek aan (psycho-sociale en materiële) voorzieningen voor kinderen met problemen of uit problematische gezinsomstandigheden.
Er zijn problemen met de aansluiting op vervolgonderwijs (al dan niet in het buitenland) en de arbeidsmarkt.

De SER (2002) beschouwt in zijn rapport de kwaliteit van het Arubaanse onderwijs nog uitsluitend vanuit
de economische belangen.56 In januari 2008 is de kwaliteit van het onderwijs door de leden van de
rechtshandhavingsketen aangemerkt als een risicofactor voor de veiligheid van Aruba en zijn inwoners.57
Vanuit de optiek van de rechten van het kind gaat het natuurlijk in de eerste plaats om de jongeren zelf.
Het Arubaanse beeld schetst een situatie die niet in the best interests of the child is. Het is zeer de vraag of de
jeugd in Aruba zich door de geschetste uitdagingen wel kan ontwikkelen tot haar volste potentieel. Het
door de SER veronderstelde gebrek aan discipline en interesse bij kinderen en jongeren, dat mede debet zou
zijn aan de slechte onderwijsresultaten, is echter nimmer op prevalentie onderzocht. Dit geldt ook voor de
relatie tussen beide. Bij hoeveel jongeren komen deze fenomenen voor en wat is daarvan de oorzaak? En
vooral ook: is de ‘desinteresse van de jeugd’ de oorzaak van het rendement van het Arubaanse onderwijs
of wordt het er juist door veroorzaakt?
55 mr. drs. P. Geerman, ontwikkelingssocioloog in: NRC Handelsblad, 24 oktober 2007.
56 Op zich is daar niets mis mee, indien het een overheid prikkelt om een direct verband te leggen tussen kwaliteit van het

onderwijs, onderwijs output en economische ontwikkeling.

57 In het ‘Nationaal Veiligheidplan Aruba 2008-2012’ is de kwaliteit van het onderwijs opgenomen als ‘Security Threat #5’.
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5.4

Resultaten van de YLS 2007

In de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007 is de onderwijsparticipatie, inclusief het onderwijsniveau onderzocht. Vervolgens is de jongeren gevraagd hoe zij hun relatie met de school ervaren. Het derde onderdeel
betreft mogelijke problemen op en in de school: doubleren (zitten blijven), spijbelen, drop outs en schorsingen.
Deze onderdelen zijn vergeleken met de resultaten van de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit, Meting 2005, waardoor de Arubaanse cijfers in perspectief zijn geplaatst.
Participatie aan het onderwijs: deelname en opleidingsniveau
Uit de Censo 2000 (bevolkingsonderzoek of: volkstelling) bleek dat ruim 97% van de jeugd van 5-14 jaar
naar school ging. Vanaf het 14e jaar nam het aantal langzaam af: 85.3% van de jongeren in de leeftijd van
17 jaar zat in 2000 nog op school. De uit de Censo 2000 gesignaleerde groep van zo’n 450 kinderen en
jongeren tussen de 5 en 16 jaar die niet-schoolgaand zouden zijn, kwam niet overeen met de resultaten van
de Stuurgroep Niet-schoolgaande Jeugd,58 die in dat zelfde jaar 515 kinderen had aangetroffen die geen
onderwijs volgden.
Volgens de YLS 2007 is de onderwijsparticipatie 96.4%. Van alle jongeren in de leeftijd van 10-17 jaar zit
3.6% niet op school. Hierbij moet echter de aantekening worden geplaatst dat de steekproef is getrokken uit
het Bevolkingsregister van Aruba, waar inschrijving alleen mogelijk is bij legaal verblijf in Aruba. Illegaal
verblijvende kinderen zijn derhalve niet in het onderzoek meegenomen. Het is te verwachten dat juist bij
deze groep de onderwijsparticipatie laag is.
De cijfers in tabel 5.2 zijn representatief voor de jongeren van 10 tot en met 17 jaar in Aruba: bij de berekeningen van het opleidingsniveau is alleen rekening gehouden met de jongeren die hebben aangegeven
dat zij naar school gaan (1041 respondenten gaan naar school).
Dat geeft het volgende beeld voor het reguliere onderwijs:
• 27.3 % van de schoolgaande jeugd in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar in Aruba zit op de basisschool
• 11.4 % zit op de EPB en volgt lager beroepsonderwijs (beide categorieën samengeteld)
• 27.9% zit op de mavo (incl. avond mavo).
• 17.4 % zit op havo/vwo (incl. avond havo)
Het percentage kinderen dat naar speciaal onderwijs gaat is 4.2%. Het betreft hier het basisonderwijs,
het vervolg op speciaal onderwijs is niet apart gemeten en behoort in dit onderzoek bij de EPB (aspirantenopleiding, incl. vervolg op speciaal onderwijs: ook hier is het percentage 4.2%).

58 In mei 2000 heeft in opdracht van de Minister van Onderwijs en Arbeid een registratiecampagne plaatsgevonden om

inzicht te krijgen in het aantal kinderen dat niet naar school ging.
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Tabel 5.2
YLS 2007 (N=1.041): Onderwijsparticipatie Aruba 10-17 jarigen: naar opleidingsniveau
Schooltype

%

speciaal onderwijs

4.2

Basisschool

27.3

ISA primary school/Ibero-American High School

2.8

EPB (adspirantenopleiding, incl. vervolg op speciaal onderwijs)

4.2

EPB (exclusief adspirantenopleiding)

7.2

mavo (klas 1 en 2)

14.9

mavo (klas 3 en 4)

12.8

avond mavo

0.2

Ibero-American High School grade 8-10

0.6

ISA middle school & high school

0.3

Colegio Arubano (klas 1 en 2 Ciclo Basico)

5.5

Colegio Arubano havo klas 3-5

6.6

Colegio Arubano E-klas 1-3

0.6

Colegio Arubano vwo klas 3-6

4.4

Colegio Arubano avond havo/vwo

0.3

EPI

3.3

Universiteit van Aruba (wo, juridisch)

0.1

Anders

4.9
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Uit de aangehaalde onderzoeken van het CBS en de Directie Onderwijs en uit de YLS 2007 blijkt dat er
- ondanks het ontbreken van een leerplicht – een hoge onderwijsparticipatie is. Dat is in de eerste plaats
een verdienste van de jeugd zelf (en van hun ouders), die het kennelijk belangrijk vindt om naar school te
gaan en die voor het overgrote deel tevreden is met de eigen school (zie tabellen 5.3 en 5.4). Dit neemt niet
weg dat een (voor een deel onbekend) aantal kinderen om verschillende redenen niet naar school gaat. Uit
het eerder aangehaalde onderzoek van de Stuurgroep Niet-schoolgaande Jeugd zou dit in 2000 voor 86%
van de kinderen te maken hebben met het feit dat de verblijfspapieren niet (tijdig) in orde waren. Uit het
oogpunt van de rechten van het kind, criminaliteitspreventie en duurzame ontwikkeling verdienen deze
kinderen het om in kaart gebracht te worden, dat wil zeggen dat zij worden opgespoord en dat een oplossing komt voor de redenen voor niet-participatie.
Relatie met school59
In de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007 is de perceptie van de jongeren ten aanzien van hun relatie met de
school gemeten aan de hand van de vragen zoals opgenomen in tabel 5.3.
Tabel 5.3
YLS 2007 (N=1.040): Relatie met school
niet eens
beetje
niet oneens oneens
%
%

helemaal
oneens
%

helemaal
mee eens
%

beetje
eens
%

55.6

27.8

8.3

4.8

3.5

Ik verveel me op school

8.6

26.9

8.5

34.7

21.3

Ik heb een leuke school

55.2

24.1

8.1

6.8

5.7

Ik zit liever op een andere school

9.8

8.2

2.8

41.7

37.5

Ik zou liever van school af gaan

4.5

3.2

1.8

36.1

54.3

46.0

23.5

12.2

10.3

8.0

Ik ga met plezier naar school

Op school voel ik mij thuis*
*) N=1000

Uit tabel 5.3 blijkt dat het overgrote deel van de jeugd de eigen school positief ervaart, met plezier naar
school gaat en dat zij het ook belangrijk vinden naar school te gaan.

59 Bron: NSCR-scholierenenquête (Weerman et al., 2003); WODC MZJ 2005

84

Prevalentie en Preventie van Jeugddelinquentie in Aruba: beleidsimplicaties van de Youth Lifestyle Survey 2007

Tabel 5.4
YLS 2007 (jongens: N=550, meisjes N=490): Relatie met school, onderscheid jongens-meisjes
niet eens
helemaal
helemaal
beetje
beetje
niet oneens
oneens
mee eens
eens
oneens
%
%
%
%
%
jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes
Ik ga met plezier naar school

55.1

56.2

28.8

26.6

8.5

8.0

4.0

5.7

3.5

3.6

Ik verveel me op school

7.7

9.6

28.8

25.7

7.9

9.2

35.4

33.8

21.0

21.7

Ik heb een leuke school

54.5

56.0

24.5

23.7

8.4

7.8

7.0

6.6

5.6

5.9

Ik zit liever op een andere school

10.1

9.5

9.0

7.3

2.6

3.0

42.3

41.0

36.0

39.3

4.6

4.4

2.7

3.9

1.7

1.9

38.2

33.8

52.9

55.9

45.3

46.8

24.0

23.0

12.3

12.1

10.7

9.8

7.8

8.3

Ik zou liever van school af gaan
Op school voel ik mij thuis*
*) jongens N=533; meisjes N=467

Uit tabel 5.4 blijkt dat in de perceptie van de relatie met de school geen grote verschillen zijn in beleving
door jongens en door meisjes.
Vergelijking met Nederlandse cijfers
De uitkomsten van de YLS Aruba 2007 zijn vergeleken met de Nederlandse cijfers uit de WODC MJZ
2005. Daaruit blijkt dat Arubaanse jongeren over het geheel gezien gemiddeld een slechtere relatie met de
school ervaren dan Nederlandse jongeren.60 De verschillen in de gemiddelde scores tussen de jongeren
uit beide landen zijn groot. Ook als de resultaten gesplitst worden naar sekse blijken de verschillen groot:
zowel Arubaanse meisjes als Arubaanse jongens ervaren gemiddeld een slechtere relatie met de school
dan Nederlandse meisjes en jongens. Verder zijn de verschillen groot bij 10-13 jarige jongeren die naar het
voortgezet lager onderwijs gaan.

60 De bijbehorende tabellen en methodieken zullen in een vervolgpublicatie worden opgenomen. Hier is nog wel ver-

meldenswaardig dat de grootte van de verschillen tussen Aruba en Nederland is bepaald met een zogenoemde
Cohen’s D maat. Er zijn geen kleine verschillen gevonden tussen Aruba en Nederland m.b.t. de relatie met school.
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Prestaties op school61
Hoe vinden de jongeren zelf dat ze het doen op school? Dat is gemeten aan de hand van de vraag: Als je
denkt aan je laatste rapport, hoe waren dan je schoolprestaties over het algemeen? De antwoorden staan
vermeld in tabel 5.5.
Tabel 5.5
YLS 2007 (jongens N=542, meisjes N=485): Percepties schoolprestaties, totaal en onderscheid jongens-meisjes
totaal

jongens

meisjes

zeer goed

25.9

21.5

30.9

goed

43.2

42.2

44.3

voldoende

21.1

24.5

17.2

onvoldoende

7.0

8.2

5.7

zeer onvoldoende

2.3

3.1

1.5

Uit tabel 5.5 blijkt dat meisjes, ongeacht hun feitelijke schoolprestaties, vaker dan jongens van mening zijn
het goed of zeer goed te doen op school.
Vergelijking met Nederlandse cijfers
De uitkomsten inzake de eigen perceptie van schoolprestaties van de YLS Aruba 2007 zijn vergeleken met
de Nederlandse cijfers uit de WODC MJZ 2005. Dan blijkt dat nauwelijks verschillen zijn in de schoolprestaties: alleen bij het voortgezet hoger62 onderwijs wordt in de beleefde schoolprestaties een verschil
gevonden. Nederlandse jongeren scoren hoger. Uit de YLS blijkt dat Arubaanse kinderen in het algemeen
de school belangrijk vinden en dat ze een goede binding hebben met de school. Dat is een positief beeld.
Wordt echter vergeleken met Nederland, dan blijkt dat Nederlandse jongeren de eigen school toch leuker
vinden.
Probleemgedrag op school: spijbelen, schorsen en zittenblijven
Spijbelen en voortijdig schoolverlaten
Onder voortijdig schoolverlaten (drop outs)63 wordt verstaan ‘irregulier vertrek van school zonder dat de
opleiding is afgerond met een diploma.’ Dit vertrek kan plaatsvinden door toedoen van de leerling zelf
(niet meer verschijnen) of door toedoen van de school of andere instanties (schorsing, detentie etc.). Voortijdig
schoolverlaten zal in veel gevallen vooraf zijn gegaan door hardnekkig spijbelen en het is denkbaar dat
spijbelen en schoolverlaten met elkaar overeenkomen als het gaat om leerlingenkenmerken (persoonlijkheid, gedrag, gezin) en schoolkenmerken (klimaat, beleid en kwaliteit). (Weerman et al, 2006).
In het rapport Voortijdig schoolverlaten en criminaliteit. Een verkenning op basis van onderzoeksliteratuur en gegevens van het NSCR Schoolproject (Weerman et al, 2006) wordt geconcludeerd dat inzicht in de relatie tussen
voortijdig schoolverlaten en criminaliteit niet alleen theorerisch interessant is, maar ook maatschappelijk
relevant: ‘Het biedt mogelijke aanknopingspunten voor gerichte beleidsmaatregelen en/of intensivering in
de onderwijssector ter ondersteuning van het veiligheidsbeleid van de overheid.
61 Bron: NSCR-scholierenenquête (Weerman et al., 2003; Trimbos Peilstations-onderzoek (Monshouwer et al., 2003); WODC

MZJ 2005).

62 De bijbehorende tabellen en methodieken zullen in een vervolgpublicatie worden opgenomen.
63 Drop out duidt erop dat de jongere deel heeft uitgemaakt van het onderwijssysteem. Drop outs moeten worden onder-

scheiden van jongeren die nimmer deel hebben uitgemaakt van het schoolsysteem (jongeren van wie de verblijfsvergunning
niet in orde is).
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Tegengaan van voortijdig schoolverlaten biedt niet alleen meer kansen aan betrokken leerlingen om een
volwaardige positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verwerven, maar kan ook bijdragen aan
het tegengaan of verminderen van criminaliteit. Dat een dergelijk perspectief een veelheid van bijkomende
financiële besparingen met zich kan brengen - en niet alleen in de justitiële en repressieve sfeer- behoeft
geen betoog.’ Naar aanleiding van zowel buitenlands als Nederlands onderzoek komt het rapport met de
volgende conclusies:
1) Er is een duidelijk verband tussen voortijdig schoolverlaten en delinquent gedrag. Het lijkt erop dat
het verband sterker is voor meer enstige vormen van delinquent gedrag. Ook lijkt het meer op te gaan
voor jongens dan voor meisjes. Ernstige delicten worden in de meeste onderzoeken zo’n twee à drie
keer vaker gepleegd door schooluitvallers dan door andere jongens.
2) Er is ook een duidelijk verband tussen spijbelen en delinquentie. In een recent Nederlands onderzoek
rapporteren spijbelaars twee à drie keer vaker een delict. Het verband tussen spijbelen op zich en
delinquentie lijkt het sterkst voor lichtere delicten. Voor frequent verzuim lijkt er ook een verband met
zwaardere delinquentie.
3) De oorzakelijkheid van het verband tussen schoolverlaten of spijbelen en delinquent gedrag is vooralsnog onbepaald. Er is hier weinig onderzoek naar gedaan en het beschikbare onderzoek heeft geen
eenduidige resultaten.
4) Ongunstige persoonskenmerken, problematische gezinsomstandigheden en slecht functioneren op
school kunnen leiden tot zowel delinquent gedrag als tot spijbelen en/of voortijdig schoolverlaten.
5) Voortijdig schoolverlaten leidt niet per definitie tot meer delinquent gedrag.
6) Het wel of niet krijgen van een baan lijkt van groot belang te zijn voor de effecten van schoolverlaten.
Ook een huwelijk lijkt het verband tussen schoolverlaten en delinquentie te temperen.
7) De redenen voor schoolverlaten spelen een rol. Gebrek aan motivatie en een hekel hebben aan school
lijken de kans op delinquentie te vergroten. Stoppen met een opleiding om economische redenen of een
huwelijk leiden in sommige gevallen zelfs tot vermindering van delinquent gedrag.
8) Onderzoek naar anti-spijbelprojecten hebben niet aangetoond dat het verminderen van spijbelen helpt
tegen criminalteit.
9) Nederlands onderzoek heeft verschillen op enkele persoonlijke eigenschappen en achtergrondfactoren
aangetoond voor delinquente en niet-delinquente spijbelaars. Deze zijn nog niet aangetoond voor delinquente en niet-delinquente schoolverlaters. Buitenlands onderzoek suggereert dat die er wel kunnen
zijn, in ieder geval wat betreft de motivatie voor het verlaten van het onderwijs.
In het rapport wordt gesteld dat nog vele hiaten in het onderzoek naar de verbanden tussen voortijdig
schoolverlaten, spijbelen en delinquent gedrag zijn: ‘Een verband tussen de verschillende fenomenen moet
er zeker zijn, maar hoe dit verband moet worden geduid is op basis van het tot nu toe verrichte onderzoek
moeilijk te beantwoorden.’
In Nederland is de relatie spijbelen en criminaliteit sinds het midden van de jaren tachtig aandachtspunt
van de overheid en zijn sindsdien veel initiatieven genomen om spijbelen tegen te gaan. In Aruba is geen
onderzoek gedaan naar de relatie tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten64 en criminaliteit. Wel is in de
Criminaliteitsbeeldanalyse Aruba 2007 van het OM gesteld dat enkele van de jeugdige delinquenten drop
outs zijn. In de Youth Lifestyle Survey 2007 is spijbelen door leerlingen gemeten aan de hand van de vraag:
‘Hoeveel lesuren heb je in de laatste zes maanden gemiddeld per week gespijbeld?65

64 De Directie Onderwijs berekende het aantal drop outs van de basisschool in het schooljaar 1999/2000 op 5,5% (zo’n 500

kinderen) en van het EPB op ruim 12% (bijna 60 kinderen).

65 Bron: Trimbos Peilstations-onderzoek (Monshouwer et al., 2003); WODC MZJ 2005.
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Tabel 5.6
YLS 2007 (N=1041): Aantal lesuren gespijbeld van school in de afgelopen 6 maanden
totaal
niet gespijbeld

86.4

minder dan 1 uur per week

8.3

1-2 uur per week

2.3

2-5 uur per week

1.1

meer dan 5 uur per week

12

Schorsing66
In de Youth Lifestyle Survey 2007 is schorsing van leerlingen gemeten aan de hand van de vraag: Ben je in
de laatste zes maanden wel eens van school geschorst?
Tabel 5.7
YLS 2007 (jongens N=550; meisjes N=490): geschorst van school in de afgelopen 6 maanden
totaal %

jongens

meisjes

nee

91.5

90.0

93.2

ja, enkele uren

1.3

1.7

0.8

ja, een dag

1.7

2.8

0.4

ja, 2 dagen

0.5

0.0

1.0

ja, 3-5 dagen

4.9

5.2

4.5

ja, meer dan 5 dagen

0.2

0.4

0.0

Blijven zitten
Volgens onderzoek van de SER (2002) werden in september 2001 in totaal 8.849 kinderen ingeschreven (de
particuliere scholen De Schakel, de International School of Aruba en de Faith Revival School niet meegerekend).
De leeftijd van de kinderen varieerde op die datum tussen de 5 en 16 jaar. Kinderen gaan normaliter op
hun 6e naar de eerste klas van de basisschool. Als zij niet doubleren, beginnen zij op hun 11e met de zesde
klas. In september 2001 bleek dat 4.260 leerlingen (48%) te oud waren voor de klas waarin zij zaten. In de
eerste klas van de basisschool betrof het 34% van de kinderen, in de zesde klas was dit opgelopen tot ruim
de helft. Als oorzaken werden door de SER genoemd:
• kinderen zijn te laat ingestroomd in het onderwijs;
• door de slechte beheersing van de Nederlandse taal komen zij-instromers niet in de klas waar zij qua
leeftijd zouden behoren te zitten;
• doubleren.
66 Bron: WODC MZJ 2005.
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Van de kinderen die te oud waren in de basischool had 68% thuis het Papiamento als voertaal. De meerderheid van de kinderen was in 2001 één jaar te oud (68%), ruim een kwart (26%) is twee jaar te oud, en 5%
(234 kinderen) was minimaal drie jaar te oud. In de laatste groep waren de Spaanstaligen oververtegenwoordigd. Als reden wordt zowel door de SER als door de Directie Onderwijs67 aangegeven dat zij vaak op
latere leeftijd naar Aruba komen: ‘Het relatief hoog percentage te oude leerlingen is mede een gevolg van
het grote aantal oudere zij-instromers.’
In 2001 had Aruba een van de hoogste percentage zittenblijvers in de basisschool (9%) van de landen van
Latijns Amerika en het Caribisch gebied.68 In het schooljaar 2001-2002 was 48% van de totale basisschoolpopulatie overjarig. Volgens het CBS (2003) wordt het structurele probleem van de overjarigen slechts voor
een gering deel veroorzaakt door de zij-instroom van buitenlandse kinderen: in het schooljaar 2001-2002
bedroeg het totale aantal overjarige buitenlandse zij-instromers op de totale basisschoolpopulatie minder
dan 5%. In de zesde klassen van het basisonderwijs is 50% overjaars. Bijna 900 kinderen waren in 20012002 te oud om op de basisschool te zitten. Cijfers van het CBS en de Directie Onderwijs geven aan dat het
structurele probleem van overjarigen niet beperkt is tot het basisonderwijs. Binnen het MAVO-onderwijs
bedraagt het percentage in het schooljaar 2001-2002 68%. Binnen het VWO is dat 29-35%.
Het probleem wordt met name veroorzaakt door het zittenblijven. Op de basisschool is de probleemgroep
van zittenblijvers in het schooljaar 2001-2002 als volgt samengesteld:
• 14% regulier ingestroomde kinderen afkomstig uit ontwikkelingslanden (bijna geen verschil jongens
en meisjes);• 8% regulier ingestroomde kinderen uit ontwikkelde landen (meer jongens dan meisjes)
• 78% regulier ingestroomde Arubaanse leerlingen (meer jongens dan meisjes).
Volgens gegevens van het CBS (2003) zijn de kinderen van 12 jaar en ouder in het basisonderwijs afkomstig
uit gezinnen waarvan de ouders:
• een lagere scholingsgraad hebben;
• niet duurzaam samenleven of gescheiden zijn;
• geen baan of vast salaris hebben of waarvan de belangrijkste bron van inkomsten een gehandicaptenuitkering of onderstand is.
In de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007 is blijven zitten (doubleren) van leerlingen gemeten aan de hand
van de vraag: Ben je op school wel eens blijven zitten?69
Tabel 5.8
YLS 2007 (jongensN=569; meisjes N=490): doubleren

totaal %

jongens %

meisjes %

nooit

51.0

45.1

57.8

een keer

32.6

34.1

30.8

twee keer

14.1

17.8

9.7

drie keer

2.0

2.3

1.7

meer

0.4

0.7

0.0

67 Het onderwijs op Aruba in beeld; schooljaar 2000/2001, Directie Onderwijs.
68 Unesco, Latin America and the Caribbean 2001, Regional Report, p. 13.
69 Bron: WODC MZJ 2005.
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Een consequentie van doubleren en het fenomeen ‘overjarigen’ is dat de balans in de klassen verstoord kan
raken en dat er - naast de leerproblemen - sprake is van gedragsproblemen, omdat de kinderen zich niet
meer thuisvoelen in klassen met grote leeftijdsverschillen tussen de leerlingen. Vooral op de basisschool is
bijvoorbeeld gesignaleerd dat in de vierde, vijfde en zesde klassen de seksuele ontwikkeling van kinderen
door deze leeftijdsverschillen (ver) uiteen kunnen lopen.70

5.5

Het recht op (kwaliteits) onderwijs

Ieder in Aruba verblijvend kind heeft recht op onderwijs. Dat volgt uit de Staatsregeling van Aruba en
uit verschillende internationale mensenrechtenverdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens, het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) en het Internationaal Verdrag inzake
Economische, Sociale and Culturele Rechten. Met de totstandkoming van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens in 1948 is het recht op onderwijs mondiaal een mensenrecht geworden. Het houdt in
dat iedereen recht heeft op en verplicht is tot het volgen van kosteloos basisonderwijs. Ook is de overheid
verplicht adequaat vervolgonderwijs mogelijk te maken (door het zelf aan te bieden of door het te subsidiëren)
en de toegang tot het onderwijs voor ieder kind te waarborgen. Ouders hebben het recht onderwijs naar
eigen keuze voor hun kinderen te zoeken. Schendingen van het recht van onderwijs hebben te maken met
gebrek aan beschikbaarheid (bijvoorbeeld van lager onderwijs), toegankelijkheid (bijvoorbeeld door discriminatie van kinderen wiens verblijfsvergunning niet in orde is, of van kinderen die speciale aandacht nodig
hebben, of door hoge kosten) of met het feit dat onderwijs niet acceptabel is (bijvoorbeeld omdat het de
culturele rechten niet respecteert). Culturele rechten omvatten inmiddels ook het recht op onderwijs in
de eigen taal. Het recht op onderwijs is niet beperkt tot de toegang tot onderwijs, maar omvat vooral ook
de kwaliteit van het onderwijs. Uit de internationale verdragen volgt voorts dat het onderwijs niet alleen
de persoonlijke ontwikkeling van kinderen moet bevorderen, maar ook het respect voor mensenrechten,
de mogelijkheid van individuen om volwaardig te kunnen participeren in een vrije samenleving, en de
bevordering van waarden als begrip, vriendschap en tolerantie. Onderwijs wordt gezien als de noodzakelijke
basis om de overige burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten te kunnen laten gelden.
Het recht op onderwijs wordt wereldwijd als een groot goed beschouwd en staat hoog op de internationale
agenda. Zo werden in 1990 de Education for All-doelstellingen geformuleerd in Jomtien (Thailand) en in
2000 bekrachtigd tijdens het World Education Forum in Dakar (Senegal). In Dakar werd ook het Dakar Framework for Action aangenomen, waarin zes specifieke doelstellingen zijn opgenomen:
• Uitbreiding van de zorg en educatie van jonge kinderen;
• Het bieden van gratis en verplicht basisonderwijs voor iedereen;
• De bevordering van leer- en sociale vaardigheden voor jonge mensen en volwassenen;
• Het verminderen van analfabetisme met 50%, vooral onder vrouwen;
• Het bereiken van gelijke gender deelname in het onderwijs in 2005 en gender gelijkheid in 2015;
• Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

70 Gegevens van de Stichting Arubaanse Kinder- en Jeugdtelefoon, mede naar aanleiding van de ervaringen met het scholen-

project over seksualiteit 2006-2007.
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In de Millennium Development Goals, eveneens vastgesteld in 2000, hebben de lidstaten van de Verenigde
Naties zich verbonden om in 2015 wereldwijd de toegang tot vrij basisonderwijs voor ieder kind te
garanderen. In het strategisch beleidsdocument A World Fit for Children, het resultaat van de speciale
zitting inzake kinderen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2002, hebben de lidstaten deze verplichtingen bekrachtigd en hebben ze een reeks afspraken gemaakt en strategieën bepaald
over hoe deze doelstelling kan worden bereikt. En in 2005 is tijdens de International Conference on the Right
to Basic Education as a Fundamental Human Right and the Legal Framework for its Financing de Jakarta Declaration
aangenomen. Met deze verklaring is algemeen erkend dat het recht op onderwijs een internationaal recht
is, dat in relatie moet worden gezien met het recht op ontwikkeling en dat een juridische en grondwettelijke
constitutionele verankering noodzakelijk is om het te kunnen garanderen. De verschillende strategieën
hebben effect gesorteerd. In 1948, toen het onderwijs werd erkend als een mensenrecht, had nog maar een
minderheid van de kinderen in de wereld toegang tot voltijds formeel onderwijs. Tegenwoordig gaat de
meerderheid naar school en volgen steeds meer kinderen vervolgonderwijs. Toch gaat het niet snel genoeg.
Volgens statistieken van UNESCO (het onderwijsfonds van de Verenigde Naties) waren er in 2004 zeker
77 miljoen kinderen die niet naar school gingen. Dit aantal was in 2005-2006 gestegen naar 90 miljoen. Er
moet aan de onderwijsparticipatie dus nog hard worden getrokken om in 2015 aan de Millenium Goals te
kunnen voldoen.
De uitdagingen op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs zijn zo mogelijk nog groter. De internationale aandacht was voornamelijk gericht op het in de schoolbanken krijgen van ieder kind. Wat vervolgens
in de school gebeurde, bleef voornamelijk buiten schot. Het gevolg is dat enorme aantallen kinderen geen
kwaliteitsonderwijs krijgen, waardoor ze niet de noodzakelijke vaardigheden en kennis opdoen die zij
voor een volwaardig functioneren in de maatschappij nodig hebben. Dit is een groot probleem in bijna het
gehele Caribisch gebied, en helaas ook in Aruba, zoals in de praktijk en uit de verschillende onderzoeken
en rapporten is gebleken. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, hebben steeds meer internationale organisaties gekozen voor een mensenrechtenbenadering van het onderwijs (human rights-based
approach). In 1997, als onderdeel van het reorganisatieprogramma van de Verenigde Naties, riep de Secretaris Generaal alle VN-entiteiten op om de mensenrechten een integraal uitgangspunt te laten zijn bij alle
activiteiten en programma’s. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de UN Statement of Common Understanding,
waarin de beginselen voor een mensenrechtenbenadering zijn vastgelegd.71 Het doel van een mensenrechtenbenadering van het onderwijs is eenvoudig: ‘het garanderen van kwaliteitsonderwijs voor elk kind, dat zijn
of haar recht op waardigheid en optimale ontwikkeling respecteert en bevordert.’ Dit doel daadwerkelijk
bereiken is echter helemaal niet eenvoudig, maar staat hoog op de internationale agenda.
Het concept van het recht op onderwijs is door het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind
verder versterkt en uitgewerkt door de vier hoofdprincipes van het verdrag op ieder kind van toepassing
te verklaren. Deze principes zijn:
1) de verplichting om niet te discrimineren;
2) het belang van het kind dient voorop te staan (the best interests of the child);
3) kinderen moeten zich overeenkomstig hun volste potentieel en talenten kunnen ontwikkelen;
4) kinderen hebben het recht om hun mening te geven over alle aangelegenheden die hen aangaan en aan
die mening moet het belang worden gehecht dat overeenkomt met hun leeftijd en ontwikkeling.
De hoofdprincipes van het IVRK maken duidelijk dat kinderen moeten worden gezien als actieve actoren
in hun eigen leerproces en dat educatie moet zijn gericht op het bevorderen van en respect voor hun rechten
en behoeften.

71 Dit document is te vinden op: http://www.undp.org/governance/docs/HR_Guides_CommonUnderstanding.pdf
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Rapportage aan de Committee of the Rights of the Child
Op de uitvoering van deze doelstellingen (en alle andere die volgen uit het Internationale Verdrag voor
de Rechten van het Kind, aanvullende protocollen, verklaringen en andere afspraken over kinderen en
jongeren in VN-verband) wordt toegezien door de Commissie voor de Rechten van het Kind (Committee on the Rights of the Child (CRC). De Committee stelt als richtlijnen voor de implementatie van het VRK
zogenaamde CRC-General Comments op. Uit de verschillende General Comments van de CRC zijn de
volgende principes voor het onderwijs gedistilleerd:72
• The right to education is to be achieved on the basis of equality of opportunity.
• Measures must be taken to encourage regular school attendance and reduce dropout. It is not sufficient just to
provide formal education. It is also necessary to remove such barriers as poverty and discrimination and to provide
education of sufficient quality, in a manner that ensures children can benefit from it.
• Discipline must be administered in a manner consistent both with the child’s dignity and with the right to protection
from all forms of violence, thus sustaining respect for the child in the educational environment.
• The aims of education are defined in terms of the potential of each child and the scope of the curriculum, clearly
establishing that education should be a preparatory process for promoting and respecting human rights. This approach is elaborated in the General Comment on the aims of education, in which the Committee on the Rights of the
Child stresses that article 29 requires the development of education that is child centred, child friendly and empowering,
and that education goes beyond formal schooling to embrace a broad range of life experiences through which positive
development and learning occur.
• In its General Comment on early childhood, the Committee on the Rights of the Child interprets the right to
education as beginning at birth and encourages governments to take measures and provide programmes to enhance
parental capacities to promote their children’s development.
De kracht van deze richtlijnen is dat de CRC ze gebruikt als toetsingscriteria bij zijn beoordeling van de landenrapportages. Elke vier jaar moeten de lidstaten namelijk een rapport over de voortgang van de implementatie van de verplichtingen uit het Kinderrechtenverdrag aan de CRC voorleggen, die daar vervolgens
een commentaar op geeft. Aruba heeft in 2008 zijn rapport gezamenlijk met de Nederlandse Antillen en
Nederland ingediend. Het is inmiddels gebruikelijk dat de NGO’s een zogenaamde schaduwrapportage indienen bij de CRC. De schaduwrapportages geven vaak een ander (meer realistisch en minder rooskleurig)
beeld dan het rapport van de overheid en worden door de CRC als een welkome en volwaardige aanvulling
gezien op de landenrapportages.
Het recht op onderwijs in Aruba
Indien de resultaten van het literatuuronderzoek en de YLS 2007 getoetst worden aan de principes van het
recht op onderwijs, rijzen de volgende vragen en aandachtspunten.

72 Committee on the Rights of the Child, ‘General Comment No. 1: The aims of education, article 29 (1) (2001)’, CRC/

GC/2001/1, 2001; ‘General Comment No. 7: Implementing child rights in early childhood’, CRC/C/GC7, 2005.
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Het recht op onderwijs
• Er is geen leerplicht: is desondanks het beleid gericht op volledige participatie van alle kinderen in
school?
• Is het beleid gericht op de participatie van kinderen die speciale aandacht/voorzieningen nodig
hebben?
• Sommige scholen weigeren zwangere meisjes.
• Sommige scholen weigeren kinderen wiens verblijf niet genoegzaam is geregeld onderwijs dan wel het
doen van eindexamen
• Is er een actief beleid om drop outs te voorkomen en te herintegreren?
• Is er een actief beleid voor de zij-instromers?
• Is het beleid er genoeg op gericht om kinderen met een diploma van school te laten gaan?
• Wat betekent het hoge ziekteverzuim van leerkrachten?
Kwaliteit van het onderwijs
Wat betekent de vergrijzing en de etniciteit van het lerarenkorps, afgezet tegen:
• inlevingsvermogen in de belevingswereld van kinderen;
• de veranderde wereld en behoeften van kinderen;
• opvattingen over gender, seksualiteit, homoseksualiteit en het recht op seksuele vorming;
• de geloofwaardigheid naar en de acceptatie door kinderen;
• de eigen motivatie?
Een veilige schoolomgeving
• Is er actieve aandacht c.q. beleid voor fysieke, geestelijke en emotionele veiligheid van kinderen?
• Is er respect voor andere denkbeelden, normen, waarden en culturen en wordt deze actief uitgedragen?
• Is er crisisopvang en begeleiding?
• Is er een mogelijkheid om tegen onrecht op te komen binnen de school?
• Is er aandacht voor de bestrijding van geweld tegen kinderen (door leerkrachten en medeleerlingen)?
• Is er aandacht voor sociaal-economische aspecten die het gedrag en het leervermogen van kinderen
beïnvloeden?
Een stimulerende schoolomgeving
• Is er sprake van verdragsconform onderwijs?
• Bieden de scholen voldoende stimulans en faciliteiten aan kinderen om hun volste potentieel te kunnen
ontwikkelen?
• Wat wordt er gedaan aan het structurele probleem van lange doorlooptijden?
• Leert de school de kinderen life skills?
• Zitten alle kinderen op hun juiste niveau?
• Is er jongerenparticipatie?
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De toegevoegde waarde van een mensenrechtenbenadering van het onderwijs
Een mensenrechtenbenadering van het onderwijs is niet zonder uitdagingen.73
De benadering heeft daarentegen een toegevoegde waarde en het potentieel om de doelstellingen van alle
belanghebbenden te realiseren van de overheid, de kinderen en de ouders:
• het bevordert sociale cohesie, integratie en stabiliteit
• het bevordert respect voor vrede en vreedzame conflicthantering
• het draagt bij aan positieve sociale veranderingen
• het is meer kostenefficiënt en draagt bij aan de duurzame ontwikkeling
• het draagt bij aan economische ontwikkeling en welvaart en het produceert capaciteit.

5.6

Investeren in het onderwijs
Which is best, to pay for the policeman or the schoolmaster - the prison or the school?
The Times (1867)
When love and skills work together, expect a masterpiece
John Ruskin (1819-1900)

In dit hoofdstuk is geschetst dat het Arubaanse onderwijs met meer problemen te kampen heeft dan achterblijvende investeringen. Dit is geen nieuws, eerder een bijeenbrengen van de problematiek zoals die in
verschillende rapporten en publicaties gedurende de afgelopen tien jaar is gesignaleerd (en zoals
recentelijk ook in het Nationaal Onderwijsplan van de Minister van Onderwijs).
De relatie tussen school en antisociaal gedrag is aangetoond aan de hand van literatuuronderzoek. Ook
dit is niet nieuw. In de Criminaliteitsbeeldanalyse Aruba 2007 en in het National Security Plan Aruba
2008-2012 wordt een verband gelegd tussen school en delinquentie, door te stellen dat de meeste delinquente jongeren in Aruba een lage scholing hebben en veel van hen drop outs zijn. Echter, de oplossingsrichting die in beide rapporten wordt aangegeven - het invoeren van de leerplicht - is te kort door de
bocht. Uit hoofdstuk 1 is gebleken dat delinquent gedrag meerdere oorzaken heeft, terwijl uit hoofdstuk 6
zal blijken dat voor een effectieve preventie meer nodig is dan de jongeren van de straat houden. Bekend is
bovendien dat de meeste jeugdcriminaliteit na schooltijd wordt gepleegd en dat scholen met een bepaald
regime eerder een risico- dan een beschermende factor zijn voor probleemgedrag en delinquentie. De
school is weliswaar een belangrijke factor, maar niet het enkele feit dat er een leerplicht is zal de probleemjongeren op het rechte pad helpen of mogelijk delinquent gedrag voorkomen. Het onderwijs moet kwalitatief
goed zijn en de school moet een veilige, voorwaardenscheppende omgeving zijn waarbinnen (bijna) alle
kinderen zich conform hun potentieel kunnen ontwikkelen en daar ontbreekt het vooral aan, zoals uit het
voorgaande is gebleken. Binding, participatie en betrokkenheid werden door docenten en leerlingen niet
expliciet gebruikt, maar de begrippen kwamen op allerlei manieren naar voren in het scholenonderzoek
van Weerman et al. (2007). Op basis daarvan werd geconcludeerd dat scholen en netwerken van leerlingen
op zijn minst medevormer zijn van de uiteindelijke wijze waarop jongeren deelnemen aan het maatschappelijk leven. Komt een kind op school niet goed mee, heeft het geen binding en geen aansluiting en problemen
binnen de context van de school, dan is de schoolsituatie zelfs een risicofactor voor delinquentie.
Uit de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007 is gebleken dat de Arubaanse kinderen het niet gemakkelijk
hebben, ook niet in de school. Vooral leerlingen op de basisschool vertonen aanmerkelijk meer psychosociale problemen dan bijvoorbeeld hun leeftijdgenootjes in Nederland. En hoewel de meeste kinderen hun
school wel leuk vinden, hebben zij een minder sterke binding met de school dan Nederlandse leerlingen.
73 Voor het ontwikkelen van een mensenrechtenconform onderwijs behoeft het wiel niet te worden uitgevonden. Een concrete

uitwerking is recentelijk ontwikkeld door UNESCO en vastgelegd in het rapport A Human Rights based Approach to
Education for All, te downloaden via: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001548/154861e.pdf
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Dat zijn zorgelijke gegevens, zeker nu wij weten dat kinderen met psychosociale problemen zich
minder goed kunnen ontwikkelen en dat een zwakke binding met de school een sterke relatie heeft met
pro-bleemgedrag. Een link met de feitelijke output van het onderwijs is snel gemaakt.
Het onderwijs is een van de belangrijkste contexten van het kind waarbinnen het zich ontwikkelt. De
relatie tussen de school en jeugddelinquentie is complex. Een goede binding met de school en goede leerprestaties zijn protectieve factoren en kunnen delinquentie helpen voorkomen. Een goede school, waarbinnen
voorwaardenscheppend wordt gewerkt en waar extra aandacht is voor kinderen met gedrags- en leerproblemen, is voor 85-95% van alle kinderen voldoende om zonder al teveel kleerscheuren door hun jeugd
heen te komen. Daarentegen zijn een slechte binding en slechte resultaten risicofactoren voor probleemgedrag,
spijbelen, drop outs en delinquentie. Het recht op onderwijs impliceert het recht op toegang tot het onderwijs
en het recht op kwaliteitsonderwijs.
Educatie is niet statisch en kan niet worden losgezien van zijn bredere context: het is voortdurend in beweging
en heeft een zelfstandige waarde als een mensenrecht. In zijn General Comment No. 1, vestigt de CRC de
aandacht op het holistische aspect van het recht op onderwijs, terwijl de Commissie voor Economische,
Sociale en Culturele Rechten in zijn General Comment No. 13 de rol van het onderwijs bij de empowering
van individuen benadrukt: ‘... education is the primary vehicle by which economically and socially marginalized
adults and children can lift themselves out of poverty and obtain the means to participate fully in their communities.’
Educatie vergt voortdurende innovatie en investering.
Investeren in het onderwijs en investeren in de Arubaanse jeugd is derhalve een voorwaarde voor het
werken aan een duurzame ontwikkeling van Aruba. Dat dit ook nog is in the best interests of the child en
dat daarmee wordt voldaan aan het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989) is mooi
meegenomen.
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06

Preventie van
problematisch gedrag
‘In this world:
We see respect for the rights of the child.
We see the provision of education.
We see the active participation of children.
We are not the sources of the problems; we are the resources that are needed to solve them.
We are not expenses, we are investments.
We are the children of the world, and despite our different backgrounds we share a common reality.
We are united by our struggle to make the world a better place for all.
You call us the future, but we are also the present.
We want a world fit for children, because a world fit for us is a world fit for everyone.’74

6.1

Inleiding

De Youth Lifestyle Survey Aruba 2007 en het aanvullend dossieronderzoek hebben in deze fase reeds een
aantal nieuwe feiten aan het licht gebracht:
• Met de meeste kinderen van 10-17 jaar in Aruba gaat het goed. Het merendeel vindt zijn school wel leuk
en een opleiding belangrijk. Dat blijkt ook uit de hoge participatie aan het onderwijs: tenslotte gaan gezien het ontbreken van een leerplicht - in Aruba de kinderen vrijwillig naar school.
• De Arubaanse jongeren houden van sport, maar zouden graag zien dat er meer sport- en jeugdfaciliteit
en en activiteiten komen. Ook is het belangrijk dat die faciliteiten en activiteiten bereikbaar en
betaalbaar zijn.
• De kinderen vormen een multiculturele groep en zijn afkomstig uit verschillende landen: toch zegt 84%
dat zij zich Arubaan voelt en doet 89% in het Papiamento mee aan de YLS. Dat is een geruststelling voor
een ieder die zich zorgen maakt over integratie.
• De leeftijdsgroep 10-14 jaar meldt weinig antisociaal gedrag. In de leeftijdsgroep 15-17 is er meer sprake
van probleemgedrag, overigens een ‘normaal’ verschijnsel voor deze levensfase. In vergelijking met
Nederlandse leeftijdgenoten houden Arubaanse adolescenten zich hier minder mee bezig. De resultaten
van de YLS en de vergelijking met Nederlandse cijfers bieden dus geen ondersteuning voor de negatieve
beeldvorming over de Arubaanse jeugd zowel in Aruba en in Nederland.
• Komen jongeren wel in aanraking met politie en justitie, dan wordt er niet altijd adequaat gereageerd.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat van de geregistreerde jeugdige daders bijna 50% van de jongeren
recidiveert.
• Hoewel driekwart van de kinderen geen psychosociale problemen heeft, zit bijna 8% in de klinische
range en heeft professionele hulp nodig. Dat is meer dan twee maal zoveel als in Nederland.
• Alcoholgebruik wordt weinig gerapporteerd, zeker in vergelijking met het Nederlandse beeld. Toch
komt er wel (in beperkte mate) binge drinking voor. Het gebruik of de verkoop van soft-, hard- en van
party drugs wordt nauwelijks gerapporteerd.

74 Gedeelte van de declaratie van de kinderen bij de opening van VN-Kindertop, 8 mei 2002.
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Met de onderzoeksresultaten is bevestigd dat kinderen in Aruba veel alleen zijn en veel tijd doorbrengen
zonder supervisie van volwassenen. Er zijn aanwijzingen dat ze er alleen voor staan: er is weinig voor ze te
doen, er wordt weinig met ze gedaan en er is weinig opvang na school of bij problemen. Daarentegen wordt
veel van ze geëist: de zorg voor broertjes en zusjes in de vele (eenouder)gezinnen met werkende ouders,
zich ‘gezond’ vermaken zonder dat de faciliteiten daarvoor beschikbaar of bereikbaar zijn en goede schoolprestaties leveren, hoewel bij de kwaliteit van het onderwijs vraagtekens kunnen worden geplaatst.
De uitkomsten van het onderzoek geven geen aanleiding voor een ingrijpend jeugdcriminaliteitsbeleid,
maar wel voor een voorwaardenscheppend, integraal jeugdbeleid. De contouren voor een dergelijk beleid
liggen reeds vast, nu Aruba zich in 1991 heeft verbonden aan de de principes en beginselen van het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind (1989). Het accent binnen een dergelijk beleid ligt op
het creëren van kansen voor jeugdigen, het voorkomen en bestrijden van problemen en op jeugdparticipatie. De focus van dit beleid zijn de best interests of the child. Van dit beleid vormt het justitieel jeugdbeleid
een integraal onderdeel. Voor de preventie en bestrijding van jeugddelinquentie kan een houvast worden
gevonden in wat er in de praktijk en wetenschap inmiddels bekend is geworden over effectief preventie
en interventie van probleemgedrag, waaronder jeugddelinquentie. In dit slothoofdstuk passeren deze onderdelen (kort) de revue.

6.2

Focus op the best interests of the child

Het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) is op 17 januari 2001 voor Aruba in werking
getreden.75 Daarmee zijn de contouren voor een nationaal jeugdbeleid geschetst. Uit het verdrag volgt dat
de lidstaten zijn gehouden door middel van een nationaal actieplan de inhoud van het gehele verdrag zo
snel en zo goed mogelijk te implementeren. In 2004 is dat met zoveel woorden door het toezichthoudend
orgaan, de Committee for the Rights of the Child (CRC) aan de regering van Aruba geadviseerd.76
De filosofie van het IVRK is dat algemene mensenrechten onvoldoende zijn uitgerust voor de specifieke
situatie van de jeugd. Mensenrechten zijn geformuleerd vanuit een context zoals die voor de volwassenen
geldt en effectief is. Die context is voor jeugdigen anders, vanwege de levensfase waarin zij verkeren.
Kinderrechten hebben een toegevoegde waarde omdat zij zich tot de onderscheidende situaties richten.
Daarin ligt de meerwaarde van een apart verdrag voor kinderen.
Het IVRK gaat uit van een holistische benadering en kent geen hiërarchie. Alle mensenrechten worden
essentieel geacht voor the full and harmonious development of the personality and inherent to the human dignity
of the child. Elk recht afzonderlijk en de verdragsrechten als geheel zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling
van het kind. De vier hoofdprincipes van het verdrag zijn dan ook op ieder kind, onder elke omstandigheid
van toepassing:
• de verplichting om niet te discrimineren;
• het belang van het kind dient voor op te staan (the best interests of the child);
• kinderen moeten zich overeenkomstig hun volste potentieel en talenten kunnen ontwikkelen;
• kinderen hebben het recht om hun mening te geven over alle aangelegenheden die hen aangaan en aan
die mening moet het belang worden gehecht dat overeenkomt met hun leeftijd en ontwikkeling.
Een dergelijke children’s rights-based approach is geen vrijblijvende aangelegenheid: tegenover kinderen en
jongeren als de houders van rechten (rights-holders) staat de overheid als houder van verplichtingen (dutybearers).

75 Inmiddels zijn193 landen tot het IVRK toegetreden.
76 CRC/C/15/Add.227, dd. 30 januari 2004 (slotopmerkingen).
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Het internationale jeugdrecht is voortdurend in beweging en daarmee worden de landenverplichtingen
uitgebreid en aangescherpt. Sinds de inwerkingtreding van het IVRK voor Aruba hebben zich de volgende
ontwikkelingen voorgedaan:77
1. Het IVRK kent inmiddels twee aanvullende protocollen78 ten aanzien waarvan de CRC de Arubaanse
regering in 2004 heeft geadviseerd deze te bekrachtigen.
2. Jaarlijks bereidt de Third Committee van de VN79 een omnibusresolutie voor de kinderrechten voor,
waar nieuwe aanbevelingen en verplichtingen voor de lidstaten uit voortvloeien.
3. In 2002 heeft de Algemene Vergadering van Verenigde Naties een speciale sessie gewijd aan kinderen,
welke heeft geresulteerd in een bijzonder (voor de lidstaten bindend) document: A World Fit for Children.80
Met dit document hebben de lidstaten hun toewijding aan de rechten van het kind bekrachtigd. Het
bevat doelstellingen die in 2010 moeten zijn gerealiseerd. Een daarvan is het vaststellen van een
nationaal actieplan, voor de realisatie van de doelstellingen.
4. In 2007 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) het rapport en de aanbevelingen
aangenomen naar aanleiding van het wereldwijde onderzoek Voilence Against Children dat toenmalige
Secretaris Generaal van de VN Kofi Annan heeft laten doen naar geweld tegen kinderen.81 Ook uit deze
resolutie vloeien bindende verplichtingen voor de lidstaten voort:
• In 2007 moet het stoppen van geweld tegen kinderen onderdeel zijn van het nationaal (beleids)plan
van de lidstaten. In ieder land dient een centraal (aanspreek)punt te zijn dat de strijd tegen geweld tegen
kinderen prioriteit maakt, het liefst op ministerieel niveau.
• In 2008 moet de nationale wet- en regelgeving iedere vorm van geweld tegen kinderen verbieden.
‘De beste manier om met geweld tegen kinderen om te gaan, is het aan te pakken bij de bron, voordat het
plaatsvindt. iedereen heeft hierin een taak. Maar de overheid is de eerstverantwoordelijke. Die moet ervoor
zorgen dat alle geweld tegen kinderen strafbaar is, ongeacht waar en door wie het wordt gepleegd.’ Pinheiro,
UN Study Violence against Children, 2006
• In 2009 moeten alle lidsaten een bruikbaar systeem hebben ontwikkeld om nationale gegevens op te
slaan en geweld tegen kinderen te volgen en monitoren.
• De landen moeten periodiek informatie verschaffen aan de CRC over de implementatie van de aanbevelingen uit het VAC World Report.
5. Jaarlijks brengt de CRC een General Comment uit, waarin de commissie haar interpretatie geeft van
een specifiek kinderrecht.82

77 Deze opsomming is niet uitputtend.
78 Optional protocols to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict and on the sale of children,

child prostitution and child pornography; Resolution 54/263, annexes I and II.

79 De Social, Humanitarian and Cultural Affairs Committee, meestal aangeduid als de Third Committee, buigt zich in opdracht

van de Algemene Vergadering van de VN over sociale, culturele en humanitaire aangelegenheden die mensen over de gehele
wereld raken. Naar aanleiding hiervan bereid de commissie onder andere de jaarlijkse omnibusresolutie voor de kinder
rechten voor.
80 A/RES/S-27/2, October 11, 2002.
81 Na het jarenlange wereldwijde onderzoek hebben de Secretaris Generaal en de onafhankelijke expert die het onderzoek heeft
geleid, prof. Paolo Pinheiro op 11 oktober 2006 het onderzoeksrapport ‘World report on Violence Against Children’ aan de
Algemene Vergadering van de VN aangeboden, die het in 2007 heeft aangenomen.
82 De General Comments zijn te vinden op: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
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Ingevolge artikel 44 van het IVRK dienen de lidstaten elke vier jaar een rapportage uit te brengen aan
het toezichthoudend orgaan, de Committee on the Rights of the Child (CRC). Naar aanleiding van de eerste
rapportage van Aruba83 in 2002 heeft de CRC de regering onder meer aanbevolen:84
• haar jeugdbeleidsplan 2001-2005 te herzien en uit te breiden naar alle gebieden van het Verdrag voor alle
personen jonger dan 18 jaar (par. 18);
• de nationale wetgeving volledig in overeenstemming te brengen met de beginselen en bepalingen van
het Verdrag, onder andere met betrekking tot het onderwijs in minderheidstalen, het jeugdstrafrecht
en de leerplicht (par. 12);
• een ombudsman voor kinderen te introduceren (21);
• lijfstraffen (geweld in de opvoeding) wettelijk te verbieden (54);
• mensenrechten in het curriculum te introduceren, de aanpak van spijbelen en voortijdig schoolverlaten
ter hand te nemen, en de toelating van migrantenkinderen tot het onderwijs te garanderen (par. 52).
Inmiddels heeft Aruba voor de tweede maal gerapporteerd.85 Deze rapportage zal in januari 2009 door
de CRC worden behandeld en becommentarieerd.
Geconstateerd moet worden dat na acht jaar IVRK in Aruba geen structurele invulling en uitvoering aan
kinderrechten wordt gegeven. Dit valt op te maken uit de twee rapportages door Aruba aan het CRC. Naar
aanleiding van de eerste rapportage heeft de CRC reeds aanbevolen om een allesomvattend jeugdplan te
maken. Daar is geen gevolg aan gegeven. Evenmin wordt in de tweede rapportage aangegeven waarom
dit nog niet is gedaan. Er wordt in de tweede rapportage geen aandacht geschonken aan de hierboven geschetste ontwikkelingen binnen het internationale kinderrecht. Evenmin wordt aangegeven waarom geen
uitvoering wordt gegeven aan o.a. de Millennium Goals, Education For All, 86 A World Fit for Children en de
Study on Violence Against Children. Er is weinig echt vervolg gegeven aan de aanbevelingen van de CRC op
de eerste rapportage (zo zijn er nog geen leerplicht en een herzien jeugdstrafrecht, er zijn wel plannen) en
er zijn weinig bijzondere voorzieningen voor kinderen en jongeren gerapporteerd (in de rapportage wordt
bijvoorbeeld sec gesteld dat er geen speciale opvang is voor jongeren die problemen hebben met drugs en
alcohol, jongeren die een handicap of leerproblemen hebben). Geweld tegen kinderen in familieverband
(lijfstraffen) zijn niet verboden en de regering is dat blijkens de rapportage ook niet van plan. De gerapporteerde (vaak eenmalige) activiteiten zijn vaak uitgevoerd door NGO’s, niet door de overheid. Ten aanzien
van rechten en integratie van migranten kinderen, tienermoeders en kinderen met een handicap wordt
volstaan met de stellen dat deze ingevolge de Staatsregeling niet gediscrimineerd mogen worden.
Het gebrek aan inzicht in de verplichtingen die uit het lidmaatschap van het IVRK voor de overheid voortvloeien, maar vooral ook de mogelijkheden die het verdragrachtelijk kader biedt, is (logischerwijs) ook
aangetroffen in enkele meest recente beleidsplannen van de overheid. Het Nationaal Onderwijsplan Aruba
2007-2017 (NOP) is ontwapenend eerlijk over de huidige onderwijssituatie en de kwaliteit van het onderwijs. Voor de oplossingsrichting wordt in het onderwijsplan echter niet gerefereerd aan het IVRK en naar
de verplichtingen die de lidstaten (waaronder Aruba) op zich hebben genomen bij de aanvaarding van de
Millennium Goals, het beleidsdocument A world fit for Children en de aanbevelingen naar aanleiding van
de UN Secretary General’s Study on Violence Against Children. De visie die aan het NOP ten grondslag ligt is
geformuleerd naar aanleiding van de antwoorden op de vraag: hoe ziet de van school geslaagde leerling er
in 2017 uit? Het antwoord luidt:

82 De General Comments zijn te vinden op: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
83 Initial report of Aruba (CRC/C/117/Add.2).
84 CRC/C/15/Add.227, dd. 30 januari 2004 (slotopmerkingen).
85 CRC/C/NLD/Q/3; dd.13 October 2008
86 Beide documenten zijn besproken in hoofstuk 5 in het kader van het recht op onderwijs.
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Our school graduate is a responsible, satisfied global citizen, who is a life-long learner and contributes to the community’s quality of life. Uit het onderwijsplan blijkt dat aan die visie meer dan 200 mensen gewerkt. Volwassen
mensen, die het kind hebben beschouwd vanuit de context van een toekomstige volwassene en die een
visie hebben ontwikkeld met het oog op zijn toekomstig nut voor de maatschappij. Dit kindbeeld strookt
niet met het IVRK, waarin het kind een zelfstandige rights holder is, met een eigen, specifieke context, en
waarin het niet wordt gezien als afgeleide van een volwassene. Of, zoals tijdens de VN-Kindertop door
kinderen werd gezegd: ‘You call us the future, but we are also the present.’
Het Nationaal Veiligheidsplan Aruba 2008-2012 (NVP) plaatst de onderwijssituatie wel in een bredere
context en legt een relatie tussen de kwaliteit van het onderwijs en gedragsproblemen en maatschappelijke
veiligheid. Ook wordt in het veiligheidsplan in het algemeen gewag gemaakt van de Millennium Goals en
de door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen aanbevelingen naar aanleiding
van de UN Secretary General’s Study on Violence Against Children. Het NVP plaatst een verdragsconforme
preventie van (jeugd)criminaliteit echter (nog) niet in relatie tot een oplossingsrichting voor de aangehaalde problematiek van maatschappelijke veiligheid. Dit, terwijl in 2002 op voordracht van de Economic and
Social Council van de Verenigde Naties door de lidstaten algemeen is erkend dat een verdragsrechtelijke
bestrijding van criminaliteit bijdraagt aan de veiligheid en de duurzame ontwikkeling van de samenleving,
en de kwaliteit van het leven van haar burgers (Zie paragraaf 6.3).
Het gevolg van dit gebrek aan bewust zijn van de verdragsrechtelijke oplossingsrichting is dat ook de focus
verkeerd is gelegd. Hoewel in het onderwijsplan wordt gesteld dat het kind centraal staat, blijkt niet uit het
plan dat kinderen bij de totstandkoming van het plan en van de daaraan ten grondslagliggende visie waren
betrokken. Er is geen ruimte ingebouwd voor echte participatie, zoals bedoeld in het IVRK. Daarmee lijkt
het plan onvoldoende oog voor het kind zelf te hebben: zijn best interests en zijn positie als een zelfstandige
houder van rechten als kind, zoals bedoeld in het IVRK.
Het concept van het recht op onderwijs is door het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind
bovendien versterkt en uitgewerkt door de vier hoofdprincipes van het verdrag op ieder kind van toepassing
te verklaren:
1) de verplichting om niet te discrimineren;
2) het belang van het kind dient voor op te staan (the best interests of the child);
3) kinderen moeten zich overeenkomstig hun volste potentieel en talenten kunnen ontwikkelen;
4) kinderen hebben het recht om hun mening te geven over alle aangelegenheden die hen aangaan en aan
die mening moet het belang worden gehecht dat overeenkomt met hun leeftijd en ontwikkeling.
De hoofdprincipes van het IVRK maken duidelijk dat kinderen moeten worden gezien als actieve actoren
in hun eigen leerproces en dat educatie moet zijn gericht op het bevorderen van en respect voor hun rechten
en behoeften. In beide plannen is derhalve uitgegaan van een ander perspectief dan door de Verenigde
Naties wordt voorgestaan. De focus behoort te zijn gericht op het belang van het kind (als zelfstandige
houder van rechten), op zijn participatie bij het maken van beleid en bij het zoeken van oplossingen voor
problemen.
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6.3

Focus op preventie

Onderdeel van een integraal jeugdbeleid is het voorkomen en bestrijden van problemen. Het is in het
belang van het kind om te focussen op preventie in plaats van op repressie, stelt het Internationale verdrag
voor de Rechten van het Kind (IVRK). In General Comment no. 10 87 zegt de Committee on the Rights of the Child
(CRC), het toezichtorgaan van het IVRK:
17. As stated above, a juvenile justice policy without a set of measures aimed at preventing juvenile delinquency suffers from serious shortcomings. States parties should fully integrate into their comprehensive
national policy for juvenile justice the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency
(the Riyadh Guidelines) adopted by the General Assembly in its resolution 45/112 of 14 December 1990.
18. The Committee fully supports the Riyadh Guidelines and agrees that emphasis should be placed on
prevention policies that facilitate the successful socialization and integration of all children, in particular
through the family, the community, peer groups, schools, vocational training and the world of work, as well as
through voluntary organizations. This means, inter alia that prevention programmes should focus on support
for particularly vulnerable families, the involvement of schools in teaching basic values (including information
about the rights and responsibilities of children and parents under the law), and extending special care and
attention to young persons at risk. In this regard, particular attention should also be given to children whodrop
out of school or otherwise do not complete their education. The use of peer group support and a strong involvement of parents are recommended. The States parties should also develop community-based services and
programmes that respond to the special needs, problems, concerns and interests of children, in particular of
children repeatedly in conflict with the law, and that provide appropriate counselling and guidance to
their families.
Focussen op preventie draagt bij aan de veiligheid van de maatschappij en aan duurzame ontwikkeling
van een land, stelt de UN Economic and Social Council in zijn in 2002 aanvaarde richtlijnen voor de preventie
van criminaliteit.88 Effectieve en verantwoorde preventie verhoogt de kwaliteit van het leven van burgers.
Het heeft lange termijn voordelen, zoals het verlagen van de kosten van de formele strafrechtshandhaving en
andere maatschappelijke kosten die door criminaliteit worden veroorzaakt. Criminaliteitspreventie biedt
humane en kostenbesparende mogelijkheden voor de aanpak van de problemen van criminaliteit.
Focussen op preventie loont. Delinquentie kost de maatschappij en de slachtoffers veel geld. Het is niet
gemakkelijk te berekenen wat criminaliteit in het algemeen en de jeugdcriminaliteit in het bijzonder de
samenleving precies kost (Welsh, 2001). In Amerika heeft Mark Cohen (1998) berekend dat de gemiddelde
criminele loopbaan van de jeugd tot en met de volwassenheid de Amerikaanse samenleving in 1997 tussen de US $1,3 en 1,5 miljoen kostte. De kosten van een typische criminele loopbaan van een jongere (14-17
jaar) en een jongvolwassene (18-23) jaar varieert tussen de USD 80.000 en 325.000. Daarvan bedragen de
kosten van het strafrechtelijk apparaat tussen de USD 20.000 en 82.000. De kosten voor het slachtoffer zijn
drie keer zo hoog als de kosten van het strafrechtelijk apparaat. Zijn berekeningen heeft Cohen gebaseerd
op de vijf belangrijkste stadia die binnen het strafrechtelijk apparaat worden doorlopen: het strafrechtelijk
onderzoek door de politie, de verdediging, de gevangenis of het huis van bewaring, de voorwaardelijke
vrijlating en de proeftijd. Naarmate een delinquent met meer stadia te maken krijgt, nemen ook de kosten
toe. Cohen schat dat de gemiddelde criminele loopbaan jaarlijks US $40.000 bijdraagt aan de kosten van het
strafrechtelijk apparaat (Cohen, 1998; Welsh in: Loeber, 2001).

87 CRC/C/GC/10 (2007): Children’s rights in juvenile justice. De Riyadh Guidelines waar de CRC naar verwijst, zijn als bijlage in

dit rapport opgenomen.

88 UN ECOSOC, Office for Drug Control and Crime Prevention: Guidelines for the Prevention of Crime (2002). Deze richtlijnen

zijn in dit rapport als bijlage opgenomen.
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Uit onderzoek van de Stichting voor Economisch Onderzoek (Groot et.al, 2007) blijkt dat in 2005 in Nederland 11 miljoen misdrijven werden gepleegd, waarvan de totale kosten 22,5 miljard euro bedragen. De helft
bestaat uit kosten voor delicten die in dat jaar in Nederland het meeste voorkwamen, vermogensdelicten.
Eén moord kost de Nederlandse samenleving 3 miljoen euro. De totale kosten zijn echter hoger, omdat
criminaliteit ook nog leidt tot kosten vanwege:
• veranderend gedrag vanwege angst voor slachtofferschap;
• vernieling openbare ruimte;
• productieverlies vrijwilligers;
• productieverlies als gevolg van emotionele schade;
• gebruik van geestelijke gezondheidszorg;
• leed omgeving dader en slachtoffer.
Uit het SEO onderzoek bleek voorts dat de cijfers voor de meeste delictgroepen redelijk vergelijkbaar zijn
met de kosten die voor het Verenigd Koninkrijk zijn berekend.
Van verschillende preventie- en interventieprogramma’s die effectief zijn gebleken, is inmiddels aangetoond
dat ze kostenbesparend werken. Deze besparing houdt meer in dan het verminderen van criminaliteit:
effectieve programma’s gericht op vroege preventie kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan onderwijsprestaties, de gezondheid en ouder-kindrelaties (Welsh, Farrington & Sherman, 2001). Onderzoekers
en beleidsmakers proberen ook uit deze kostenoverwegingen de decision makers te overtuigen dat
preventie de voorkeur verdient boven repressie. Toch wordt wereldwijd meer geïnvesteerd in het opsluiten
van criminelen, dan in programma’s die voorkomen dat mensen crimineel worden. Zo heeft in Engeland
heeft de Youth Justice Board berekend dat aan het opsluiten van jeugdigen 11 maal zoveel geld wordt besteed
dan aan preventieprogramma’s (Margo, 2008).

6.4

Preventie van antisociaal en delinquent gedrag: What Works?

Pas sinds de publicatie in 1974 van een studie van Martinson89 is er een beweging ontstaan waarbij werd
gezocht naar specifieke interventiestrategiëen voor specifieke vormen van delinquent gedrag in specifieke
situaties, de What works-benadering. Uit de vele studies die volgden is gebleken dat interventies werkzaam
kunnen zijn, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Evidence based zijn strafrechtelijke interventies, handhavingsstrategieën en preventieve maatregelen die zijn gebaseerd op inzichten uit gedegen wetenschappelijk
onderzoek naar de effecten daarvan (Huisman et. al., 2006). Van programma’s die de aandacht van het publiek
en de media trekken, zoals booth camps en sommige anti-drugs programma’s (waaronder het DARE-project.
Zie voor een overzicht: Sherman et. al., 1998; Burfeind & Bartusch, 2006) is inmiddels aangetoond dat ze
nauwelijk effect hebben en juist schade bij de jongere kunnen veroorzaken.
Er zijn vier types van preventie van antisociaal en delinquent gedrag te onderscheiden (Tonry & Farrington, 1995):
a) justitiële preventie: de traditionele preventie gericht op het voorkomen van strafbaar gedrag, het bestraffen en het voorkomen van recidive, zoals uitgevoerd door politie en justitie;
b) situationele preventie: interventies gericht op het verkleinen van de mogelijkheden tot antisociaal
gedrag, en op het verhogen van de pakkans;
c) maatschappelijke preventie: interventies die erop gezicht zijn de sociale condities en normen te wijzigen
die antisociaal gedrag in de maatschappij beïnvloeden;
d) ontwikkelingspreventie: interventies die erop gericht zijn de ontwikkeling van antisociaal gedrag bij
individuen te beïnvloeden, d.m.v. risico- en beschermende factoren die antisociaal gedrag beïnvloeden.
Deze vorm van preventie wordt tegenwoordig risk focused preventie genoemd (Farrington, 2000a)
89 ‘What works? Questions and answers about prison reform’. Public Interest (1974-35) 22-54.
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De gedachte achter risk focused preventie is eenvoudig: identificieer de belangrijke risico factoren voor delinquent gedrag en implementeer preventie maatregelen die erop gericht zijn die factoren te bestrijden.
Deze aanpak in overgenomen uit de medische wetenschap, door Hawkins en Catalano (1992): ‘Violence
prevention and intervention efforts hinge on identifying risk and protective factors and determining when in the
course of development they emerge. To be effective, such efforts must be appropriate to a youth’s stage of development.
A program that is effective in childhood may be ineffective in adolescence and vice versa. Moreover, the risk and protective factors targeted by violence prevention may be different from those targeted by intervention programs which are
designed to prevent the recurrence of violence.’ Youth Violence: A Report of the Surgeon General (2001).
De uitvoering van risk focused preventie is niet eenvoudig, maar zeker niet onmogelijk. Het vergt een gedegen, beleidsmatige aanpak, die meer terreinen bestrijkt dan politie, justitie en de sociale sector. Het vergt
tevens de betrokkenheid van onderwijs, sport, gezondheidszorg, armoedebestrijding, de arbeidsmarkt –
om enkele te noemen.
Contouren van een justitieel jeugdbeleid
Naar aanleiding van de eerste rapportage van Aruba, heeft de CRC de volgende aanbevelingen gemaakt
(onderdelen 58 b en c zijn aan Nederland zijn gericht):

Juvenile justice
58. The Committee is concerned that in the State party:
(a) Children in conflict with the law between the ages of 16 and 18 may be sentenced as adults;
(b) An increasing proportion of children in conflict with the law in the Netherlands are being sentenced to detention;
(c) Juvenile offenders, in the Netherlands, are sometimes detained with children institutionalized for behavioural
problems;
(d) There are limited alternatives to detention available in Aruba.
59.The Committee recommends that the State party:
(a) Ensure the full implementation of juvenile justice standards, in particular articles 37, 40 and 39 of the Conven
tion, as well as the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the
Beijing Rules) and the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh
Guidelines), in the light of the Committee’s 1995 day of general discussion on the administration of juvenile
justice throughout the State party and for all persons under the age of 18;
(b) Amend legislation in the Netherlands and Aruba so that life imprisonment cannot be imposed on anyone
between the age of 16 and 18 and fix a maximum limit for their detention;
(c) Ensure that the detention of juvenile offenders is used only as a measure of last resort;
(d) Avoid detention of juvenile offenders with children institutionalized for behavioural problems;
(e) In Aruba, expedite efforts to create more alternatives to detention for children in conflict with the law.

Detentie mag ingevolge artikel 27 van het IVRK voor jongeren slechts worden toegepast als een ultimum
remedium. In General Comment no. 10 (2007) koppelt de CRC dit aan het recht op ontwikkeling:
The right to life, survival and development (art. 6)
11. This inherent right of every child should guide and inspire States parties in the development of effective
national policies and programmes for the prevention of juvenile delinquency, because it goes without saying that
delinquency has a very negative impact on the child’s development. Furthermore, this basic right should result in a
policy of responding to juvenile delinquency in ways that support the child’s development. The death penalty and
a life sentence without parole are explicitly prohibited under article 37 (a) of CRC (see paragraphs 75-77 below). The
use of deprivation of liberty has very negative consequences for the child’s harmonious development and seriously
hampers his/her reintegration in society. In this regard, article 37 (b) explicitly provides that deprivation of liberty,
including arrest, detention and imprisonment, should be used only as a measure of last resort and for the shortest
appropriate period of time, so that the child’s right to development is fully respected and ensured (see paragraphs
78-88 below).

Uit de recente jaarverslagen en beleidsplannen van het KPA en het OM blijkt niet van een justiteel jeugdbeleid. Het verdient daarom aanbeveling dat het KPA en het OM, gezamenlijk met overige betrokken instanties, uitvoering gaan geven aan de aanbevelingen van de CRC uit 2004 en de te verwachten aanbevelingen
in 2009, rekening houdend met de resultaten van de YLS en het jeugdige daderonderzoek OM 2002-2008.
De YLS heeft uitgewezen dat in Aruba veel kinderen emotionele problemen hebben. Literatuuronderzoek heeft uitgewezen dat gedragsproblemen en emotionele dezelfde oorzaken kunnen hebben en elkaar
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kunnen versterken. Beide zijn uitingen van een verstoring in de gezonde ontwikkeling van jongeren. Hoewel beide een andere aanpak vereisen (en ook strafrechtelijk optreden nodig kan zijn) is een nauwe samenwerking tussen de sociale (jeugd) sector en politie en justitie van belang.
Voor een belangrijk deel zijn de politie en justitie afhankelijk van voorzieningen die van overheidswege
moeten worden gerealiseerd (niet uitputtend):
• op dit moment is er geen adequate jeugdstrafwetgeving;
• als gevolg hiervan is het moeilijk om voor de jeugd effectieve sancies, gericht op het voorkomen van
recidive, op te leggen. Vrijheidsberoving draagt weinig bij aan re-integratie, als er geen faciliteiten zijn
voor onderwijs of een sociaal netwerk voor de jeugdige na afloop van de detentie (art. 28-29, 33-36, 39
IVRK);
• het ontbreekt aan voorzieningen zoals een jeugdpenitentiaire inrichting conform de vereisten van het
IVRK, een inrichting voor de uitvoering van de maatregel van ter beschikkingstelling. Detentie als een
uiterste maatregel heeft dan weinig zin.
Voor een deel is men ook afhankelijk van de medewerking van andere diensten (niet uitputtend):
• adequatie registratie van alle contacten met jeugdigen, welke o.m. een basis kan vormen voor het
herkennen van trends en het doen van onderzoek;
• casusoverleg tussen politie, OM, Stichting Reclassering en Kinderbescherming, met de bedoeling een
snelle en consequente afdoening te realiseren ( te onderscheiden van het bestaande Tom-overleg ten
behoeve van alternatieve afdreming;
• ketensamenwerking met de bedoeling de activiteiten van de verschillende betrokken organisaties
binnen en buiten justitie meer in samenhang en in aansluiting op elkaar tot stand worden gebracht;
• een goede aansluiting tussen justitiële en maatschappelijke voorzieningen in het kader van nazorg;
• een adequaat cliëntvolgsysteem;
• een adequaat toezicht op de uitvoering van alternatieve sancties.
Jongeren hebben ingevolge het IVRK recht op een rechtvaardige en effectieve maatschappelijke reactie.
Deze dient die bij zijn delictgedrag en achtergrondproblematiek te passen, zodat daarvan een daadwerkelijk
effect mag worden verwacht. Jeugdstrafrechtspleging hoort tevens een pedagogisch karakter te hebben.
Het blijft steken in symptoombestrijding als blijkt dieperliggende oorzaken als armoede of misbruik de
belangrijkste oorzaak is voor het plegen van strafbare feiten door jeugdigen (art. 2, 26 IVRK).
Jeugdparticipatie
Een ander element van een effectief jeugdbeleid is de actieve betrokkenheid van de jongeren zelf. Van
belang is dat jeugdparticipatie daadwerkelijk de mogelijkheid biedt aan kinderen en jongeren om invloed
uit te oefenen en betrokken te zijn bij hun directe leefomgeving.
Een van de conclusies van de grote jeugdenquête90 over de Nederlandse jeugdzorg is dat jongeren graag
meedenken en meebeslissen over zaken die hen aangaan. Ze vinden dat ze zelf, meer dan volwassenen
soms denken, kunnen beoordelen wat goed voor hen is. Jongeren zijn van mening dat deskundigen onontbeerlijk zijn voor het verlenen van hulp, maar dat zij geen beslissingen mogen nemen en uitvoeren
zonder eerst naar de mening van de desbetreffende jongere te vragen. Jongeren vinden het belangrijk om
mee te denken, maar constateren dat er onvoldoende naar jongeren en hun problemen wordt geluisterd.
Deze opvattingen komen overeen met die van de jongeren die de Arubaanse kindertelefoon bellen (Van
der Wal, 2004). Hoewel de indruk bestaat dat de kindertelefoon oplossingen aandraagt, zijn het meestal
de kinderen zelf die beter weten dan wie dan ook wat het beste voor hen is, in hun specifieke situatie.
Jongeren bellen veeleer voor een bevestiging, meedenken of een second opinion dan voor een kant en klare
oplossing. Arubaanse jongeren zijn bereid en in staat om over hun leven en levensgebeurtenissen. Daarvan
getuigen de vele telefoontjes naar de kindertelefoon en de hoge respons van de YLS.
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Jeugdparticipatie is daarom heel wel mogelijk bij de vorming en uitvoering van een (justitieel) jeugdbeleid
van Aruba. Jongeren kunnen participeren in een onderzoek naar:
• de ervaringen en behoeften van risicojongeren en minderjarigen met voorlichting, hulpverlening en
contacten met politie en justitie;
• de aansluiten van voorlichting, hulpverlening en contacten met politie en justitie op de leefwereld en
behoeften van minderjarigen;
• de manier waarop voorlichting, hulpverlening en contacten met politie en justitie er volgens (risico)
jongeren en minderjarigen er uit zouden moeten zien;
• wat nodig is om jeugddelinquentie te voorkomen en om jeugdige daders adequate hulp te bieden;
• de manier waarop in het beleid met de verschillende behoeften en aanbevelingen van jongeren rekening
kan worden gehouden.
De jongeren op de VN kindertop verwoordden het treffend: We see the active participation of children. We are
not the sources of the problems; we are the resources that are needed to solve them.
Tot besluit
De cijfers van jeugddelinquentie in Aruba zijn (nog) laag. Dat blijft niet vanzelf zo. Zo kan (een deel
van) de psychosociale problematiek in Aruba ombuigen naar externaliserend probleem gedrag. De
Arubaanse maatschappij kent op dit moment voldoende risicofactoren die voor enige omslag kunnen
zorgen. Die maatschappij is de context waarin de kinderen opgroeien en zal dan ook bij de bestrijding van
die risicofactoren moeten worden betrokken. In de UN Guidelines for the Prevention of Crime (2002) (zie p. 114
e.v.) en de Riyadh Guidelines (zie p 108 e.v.) wordt daar nadrukkelijk op gewezen. Dat vereist een integraal
jeugdbeleid op het hoogste niveau. Prof. dr. Jaap E. Doek, destijds nog voorzitter van de CRC, heeft in zijn
inleiding91 op 4 november 2025 ter gelegenheid van 10 jaar kinderrechten in Nederland gesteld dat een
integraal en alomvattend nationaal actieplan voor de systematische implementatie van het IVRK zou
moeten worden opgesteld ‘onder de directe verantwoordelijkheid van de premier omdat het gaat om een
plan dat in feite het hele kabinet aangaat.’92
In Aruba is overname van deze aanbeveling om twee redenen te overwegen. De Minister President is in
Aruba verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van verdragen en kan ervoor zorgdragen dat
Aruba internationaal actief gaat participeren in de kinderrechtenbeweging. Het zou tevens inhouden dat
op het hoogste niveau invulling wordt gegeven aan het concept van de kinder- en mensenrechten in Aruba.
De contouren daarvoor zijn al gegeven.

90 Landelijk Overleg Kindertelefoons, Landelijk Overleg van Kinderrechtswinkels, Stichting de Ombudsman (2001). Luister

naar ons: Jeugd over Jeugdzorg; Resultaten van de grote Jeugdenquête. Mei 2001.

91 De tekst van deze inleiding is de vinden op: www.jaapedoek.nl/ publications/ keynotes/ keynote_ 342.doc
92 Doek was voorts van mening dat een nationaal actieplan en een actieplan ter uitvoering van A World Fit for Children niet

alleen betrekking zouden moeten hebben op het Europees deel van het Koninkrijk der Nederlanden. (Dit biedt) ‘... de
mogelijkheid een integrale aanpak te ontwikkelen en toe te passen voor gezamenlijke problemen, zoals de bejegening van
Antilliaanse jongeren die naar Nederland (willen) komen en o.a. door gebrek aan voldoende scholing hun heil regelmatig
zoeken in criminele activiteiten. Er is voor de oplossing van dit probleem meer nodig dan een simpel terug sturen naar de
Nederlandse Antillen.’
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UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Crime (The Riyadh Guidelines)
Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 45/112 of 14 December 1990      
I. FUNDAMENTAL PRINCIPLES
1. The prevention of juvenile delinquency is an essential part of crime prevention in society. By engaging in
lawful, socially useful activities and adopting a humanistic orientation towards society and outlook on life,
young persons can develop non-criminogenic attitudes.
2. The successful prevention of juvenile delinquency requires efforts on the part of the entire society to
ensure the harmonious development of adolescents, with respect for and promotion of their personality
from early childhood.
3. For the purposes of the interpretation of the present Guidelines, a child-centred orientation should be
pursued. Young persons should have an active role and partnership within society and should not be considered as mere objects of socialization or control.
4. In the implementation of the present Guidelines, in accordance with national legal systems, the wellbeing of young persons from their early childhood should be the focus of any preventive programme.
5. The need for and importance of progressive delinquency prevention policies and the systematic study
and the elaboration of measures should be recognized. These should avoid criminalizing and penalizing a
child for behaviour that does not cause serious damage to the development of the child or harm to others.
Such policies and measures should involve:
a) The provision of opportunities, in particular educational opportunities, to meet the varying needs of
young persons and to serve as a supportive framework for safeguarding the personal development of
all young persons, particularly those who are demonstrably endangered or at social risk and are in need
of special care and protection;
b) Specialized philosophies and approaches for delinquency prevention, on the basis of laws, processes,
institutions, facilities and a service delivery network aimed at reducing the motivation, need and opportunity for, or conditions giving rise to, the commission of infractions;
c) Official intervention to be pursued primarily in the overall interest of the young person and guided by
fairness and equity;
d) Safeguarding the well-being, development, rights and interests of all young persons;
e) Consideration that youthful behaviour or conduct that does not conform to overall social norms and
values is often part of the maturation and growth process and tends to disappear spontaneously in most
individuals with the transition to adulthood;
f) Awareness that, in the predominant opinion of experts, labelling a young person as “deviant’’,
“delinquent” or “pre-delinquent” often contributes to the development of a consistent pattern of undesirable behaviour by young persons.
6. Community-based services and programmes should be developed for the prevention of juvenile
delinquency, particularly where no agencies have yet been established. Formal agencies of social control
should only be utilized as a means of last resort.
II. SCOPE OF THE GUIDELINES
7. The present Guidelines should be interpreted and implemented within the broad framework of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
the International Covenant on Civil and Political Rights, the Declaration of the Rights of the Child and the
Convention on the Rights of the Child, and in the context of the United Nations Standard Minimum Rules for
the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), as well as other instruments and norms relating
to the rights, interests and well-being of all children and young persons.
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8. The present Guidelines should also be implemented in the context of the economic, social and cultural
conditions prevailing in each Member State.
III. GENERAL PREVENTION
9. Comprehensive prevention plans should be instituted at every level of Government and include the following:
a) In-depth analyses of the problem and inventories of programmes, services, facilities and resources
available;
b) Well-defined responsibilities for the qualified agencies, institutions and personnel involved in preventive
efforts;
c) Mechanisms for the appropriate co-ordination of prevention efforts between governmental and nongovernmental agencies;
d) Policies, programmes and strategies based on prognostic studies to be continuously monitored and
carefully evaluated in the course of implementation;
e) Methods for effectively reducing the opportunity to commit delinquent acts;
f) Community involvement through a wide range of services and programmes;
g) Close interdisciplinary co-operation between national, State, provincial and local governments, with the
involvement of the private sector representative citizens of the community to be served, and labour,
child-care, health education, social, law enforcement and judicial agencies in taking concerted action to
prevent juvenile delinquency and youth crime;
h) Youth participation in delinquency prevention policies and processes, including recourse to community
resources, youth self-help, and victim compensation and assistance programmes;
i) Specialized personnel at all levels.
IV. SOCIALIZATION PROCESSES
10. Emphasis should be placed on preventive policies facilitating the successful socialization and integration of all children and young persons, in particular through the family, the community, peer groups,
schools, vocational training and the world of work, as well as through voluntary organizations. Due respect
should be given to the proper personal development of children and young persons, and they should be
accepted as full and equal partners in socialization and integration processes.
A. Family
11. Every society should place a high priority on the needs and well-being of the family and of all its members.
12. Since the family is the central unit responsible for the primary socialization of children, governmental
and social efforts to preserve the integrity of the family, including the extended family, should be pursued.
The society has a responsibility to assist the family in providing care and protection and in ensuring the
physical and mental well-being of children. Adequate arrangements including day-care should be provided.
13. Governments should establish policies that are conducive to the bringing up of children in stable and
settled family environments. Families in need of assistance in the resolution of conditions of instability or
conflict should be provided with requisite services.
14. Where a stable and settled family environment is lacking and when community efforts to assist parents
in this regard have failed and the extended family cannot fulfil this role, alternative placements, including
foster care and adoption, should be considered. Such placements should replicate, to the extent possible,
a stable and settled family environment, while, at the same time, establishing a sense of permanency for
children, thus avoiding problems associated with “foster drift”.
15. Special attention should be given to children of families affected by problems brought about by rapid
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and uneven economic, social and cultural change, in particular the children of indigenous, migrant and
refugee families. As such changes may disrupt the social capacity of the family to secure the traditional
rearing and nurturing of children, often as a result of role and culture conflict, innovative and socially constructive modalities for the socialization of children have to be designed.
16. Measures should be taken and programmes developed to provide families with the opportunity to learn
about parental roles and obligations as regards child development and child care, promoting positive parent-child relationships, sensitizing parents to the problems of children and young persons and encouraging
their involvement in family and community-based activities.
17. Governments should take measures to promote family cohesion and harmony and to discourage the
separation of children from their parents, unless circumstances affecting the welfare and future of the child
leave no viable alternative.
18. It is important to emphasize the socialization function of the family and extended family; it is also equally
important to recognize the future role, responsibilities, participation and partnership of young persons in
society.
19. In ensuring the right of the child to proper socialization, Governments and other agencies should rely
on existing social and legal agencies, but, whenever traditional institutions and customs are no longer
effective, they should also provide and allow for innovative measures.
B. Education
20. Governments are under an obligation to make public education accessible to all young persons.
21. Education systems should, in addition to their academic and vocational training activities, devote particular attention to the following:
a) Teaching of basic values and developing respect for the child’s own cultural identity and patterns, for the
social values of the country in which the child is living, for civilizations different from the child’s own and
for human rights and fundamental freedoms;
b) Promotion and development of the personality, talents and mental and physical abilities of young people
to their fullest potential;
c) Involvement of young persons as active and effective participants in, rather than mere objects of, the
educational process;
d Undertaking activities that foster a sense of identity with and of belonging to the school and the
community;
e) Encouragement of young persons to understand and respect diverse views and opinions, as well as
cultural and other differences;
f) Provision of information and guidance regarding vocational training, employment opportunities and
career development;
g) Provision of positive emotional support to young persons and the avoidance of psychological maltreatment;
h) Avoidance of harsh disciplinary measures, particularly corporal punishment.
22. Educational systems should seek to work together with parents, community organizations and agencies
concerned with the activities of young persons.
23. Young persons and their families should be informed about the law and their rights and responsibilities
under the law, as well as the universal value system, including United Nations instruments.
24. Educational systems should extend particular care and attention to young persons who are at
social risk. Specialized prevention programmes and educational materials, curricula, approaches and tools
should be developed and fully utilized.
25. Special attention should be given to comprehensive policies and strategies for the prevention of
alcohol, drug and other substance abuse by young persons. Teachers and other professionals should be
equipped and trained to prevent and deal with these problems. Information on the use and abuse of drugs,
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including alcohol, should be made available to the student body.
26. Schools should serve as resource and referral centres for the provision of medical, counselling and
other services to young persons, particularly those with special needs and suffering from abuse, neglect,
victimization and exploitation.
27. Through a variety of educational programmes, teachers and other adults and the student body should
be sensitized to the problems, needs and perceptions of young persons, particularly those belonging to
underprivileged, disadvantaged, ethnic or other minority and low-income groups.
28. School systems should attempt to meet and promote the highest professional and educational
standards with respect to curricula, teaching and learning methods and approaches, and the recruitment
and training of qualified teachers. Regular monitoring and assessment of performance by the appropriate
professional organizations and authorities should be ensured.
29. School systems should plan, develop and implement extracurricular activities of interest to young
persons, in co-operation with community groups.
30. Special assistance should be given to children and young persons who find it difficult to comply with
attendance codes, and to “drop-outs”.
31. Schools should promote policies and rules that are fair and just; students should be represented in
bodies formulating school policy, including policy on discipline, and decision-making.
C. Community
32. Community-based services and programmes which respond to the special needs, problems, interests
and concerns of young persons and which offer appropriate counselling and guidance to young persons
and their families should be developed, or strengthened where they exist.
33. Communities should provide, or strengthen where they exist, a wide range of community-based support measures for young persons, including community development centres, recreational facilities and
services to respond to the special problems of children who are at social risk. In providing these helping
measures, respect for individual rights should be ensured.
34. Special facilities should be set up to provide adequate shelter for young persons who are no longer able
to live at home or who do not have homes to live in.
35. A range of services and helping measures should be provided to deal with the difficulties experienced
by young persons in the transition to adulthood. Such services should include special programmes for
young drug abusers which emphasize care, counselling, assistance and therapy-oriented interventions.
36. Voluntary organizations providing services for young persons should be given financial and other
support by Governments and other institutions.
37. Youth organizations should be created or strengthened at the local level and given full participatory
status in the management of community affairs. These organizations should encourage youth to organize
collective and voluntary projects, particularly projects aimed at helping young persons in need of assistance.
38. Government agencies should take special responsibility and provide necessary services for homeless
or street children; information about local facilities, accommodation, employment and other forms and
sources of help should be made readily available to young persons.
39. A wide range of recreational facilities and services of particular interest to young persons should be
established and made easily accessible to them.
D. Mass media
40. The mass media should be encouraged to ensure that young persons have access to information and
material from a diversity of national and international sources.
41. The mass media should be encouraged to portray the positive contribution of young persons to society.
42. The mass media should be encouraged to disseminate information on the existence of services,
facilities and opportunities for young persons in society.
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43. The mass media generally, and the television and film media in particular, should be encouraged to
minimize the level of pornography, drugs and violence portrayed and to display violence and exploitation
disfavourably, as well as to avoid demeaning and degrading presentations, especially of children, women
and interpersonal relations, and to promote egalitarian principles and roles.
44. The mass media should be aware of its extensive social role and responsibility, as well as its influence,
in communications relating to youthful drug and alcohol abuse. It should use its power for drug abuse
prevention by relaying consistent messages through a balanced approach. Effective drug awareness campaigns at all levels should be promoted.
V. SOCIAL POLICY
45. Government agencies should give high priority to plans and programmes for young persons and should
provide sufficient funds and other resources for the effective delivery of services, facilities and staff for
adequate medical and mental health care, nutrition, housing and other relevant services, including drug
and alcohol abuse prevention and treatment, ensuring that such resources reach and actually benefit
young persons.
46. The institutionalization of young persons should be a measure of last resort and for the minimum
necessary period, and the best interests of the young person should be of paramount importance. Criteria
authorizing formal intervention of this type should be strictly defined and limited to the following situations:
(a) where the child or young person has suffered harm that has been inflicted by the parents or guardians;
(b) where the child or young person has been sexually, physically or emotionally abused by the parents or
guardians; (c) where the child or young person has been neglected, abandoned or exploited by the parents
or guardians; (d) where the child or young person is threatened by physical or moral danger due to the
behaviour of the parents or guardians; and (e) where a serious physical or psychological danger to the child
or young person has manifested itself in his or her own behaviour and neither the parents, the guardians,
the juvenile himself or herself nor non-residential community services can meet the danger by means other
than institutionalization.
47. Government agencies should provide young persons with the opportunity of continuing in full-time
education, funded by the State where parents or guardians are unable to support the young persons, and
of receiving work experience.
48. Programmes to prevent delinquency should be planned and developed on the basis of reliable, scientific research findings, and periodically monitored, evaluated and adjusted accordingly.
49. Scientific information should be disseminated to the professional community and to the public at large
about the sort of behaviour or situation which indicates or may result in physical and psychological victimization, harm and abuse, as well as exploitation, of young persons.
50. Generally, participation in plans and programmes should be voluntary. Young persons themselves
should be involved in their formulation, development and implementation.
51. Government should begin or continue to explore, develop and implement policies, measures and
strategies within and outside the criminal justice system to prevent domestic violence against and affecting
young persons and to ensure fair treatment to these victims of domestic violence.
VI. LEGISLATION AND JUVENILE JUSTICE ADMINISTRATION
52. Governments should enact and enforce specific laws and procedures to promote and protect the rights
and well-being of all young persons.
53. Legislation preventing the victimization, abuse, exploitation and the use for criminal activities of
children and young persons should be enacted and enforced.
54. No child or young person should be subjected to harsh or degrading correction or punishment
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measures at home, in schools or in any other institutions.
55. Legislation and enforcement aimed at restricting and controlling accessibility of weapons of any sort to
children and young persons should be pursued.
56. In order to prevent further stigmatization, victimization and criminalization of young persons, legislation
should be enacted to ensure that any conduct not considered an offence or not penalized if committed by
an adult is not considered an offence and not penalized if committed by a young person.
57. Consideration should be given to the establishment of an office of ombudsman or similar independent
organ, which would ensure that the status, rights and interests of young persons are upheld and that proper
referral to available services is made. The ombudsman or other organ designated would also supervise the
implementation of the Riyadh Guidelines, the Beijing Rules and the Rules for the Protection of Juveniles
Deprived of their Liberty. The ombudsman or other organ would, at regular intervals, publish a report on the
progress made and on the difficulties encountered in the implementation of the instrument. Child advocacy
services should also be established.
58. Law enforcement and other relevant personnel, of both sexes, should be trained to respond to the
special needs of young persons and should be familiar with and use, to the maximum extent possible,
programmes and referral possibilities for the diversion of young persons from the justice system.
59. Legislation should be enacted and strictly enforced to protect children and young persons from drug
abuse and drug traffickers.
VII. RESEARCH, POLICY DEVELOPMENT AND COORDINATION
60. Efforts should be made and appropriate mechanisms established to promote, on both a multidisciplinary and an intradisciplinary basis, interaction and co-ordination between economic, social, education
and health agencies and services, the justice system, youth, community and development agencies and
other relevant institutions.
61. The exchange of information, experience and expertise gained through projects, programmes, practices
and initiatives relating to youth crime, delinquency prevention and juvenile justice should be intensified at
the national, regional and international levels.
62. Regional and international co-operation on matters of youth crime, delinquency prevention and juvenile
justice involving practitioners, experts and decision makers should be further developed and strengthened.
63. Technical and scientific co-operation on practical and policy-related matters, particularly in training,
pilot and demonstration projects, and on specific issues concerning the prevention of youth crime and
juvenile delinquency should be strongly supported by all Governments, the United Nations system and
other concerned organizations.
64. Collaboration should be encouraged in undertaking scientific research with respect to effective modalities for youth crime and juvenile delinquency prevention and the findings of such research should be widely
disseminated and evaluated.
65. Appropriate United Nations bodies, institutes, agencies and offices should pursue close collaboration
and co-ordination on various questions related to children juvenile justice and youth crime and juvenile
delinquency prevention.
66. On the basis of the present Guidelines, the United Nations Secretariat, in co-operation with interested
institutions, should play an active role in the conduct of research, scientific collaboration, the formulation
of policy options and the review and monitoring of their implementation, and should serve as a source of
reliable information on effective modalities for delinquency prevention.
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Guidelines for the Prevention of Crime
United Nations, Economic and Social Council, Office for Drug Control and Crime Prevention, 2002
I. Introduction
1. There is clear evidence that well-planned crime prevention strategies not only prevent crime and
victimization, but also promote community safety and contribute to the sustainable development of countries. Effective, responsible crime prevention enhances the quality of life of all citizens. It has long-term
benefits in terms of reducing the costs associated with the formal criminal justice system, as well as
other social costs that result from crime. Crime prevention offers opportunities for a humane and more
cost-effective approach to the problems of crime. The present Guidelines outline the necessary elements
for effective crime prevention.
II. Conceptual frame of reference
2. It is the responsibility of all levels of government to create, maintain and promote a context within which
relevant governmental institutions and all segments of civil society, including the corporate sector, can
better play their part in preventing crime.
3. For the purposes of the present Guidelines, “crime prevention” comprises strategies and measures that
seek to reduce the risk of crimes occurring, and their potential harmful effects on individuals and society,
including fear of crime, by intervening to influence their multiple causes. The enforcement of laws, sentences
and corrections, while also performing preventive functions, falls outside the scope of the Guidelines, given
the comprehensive coverage of the subject in other United Nations instruments.
4. The present Guidelines address crime and its effects on victims and society and take into account the
growing internationalization of criminal activities.
5. Community involvement and cooperation/partnerships represent important elements of the concept of
crime prevention set out herein. While the term “community” may be defined in different ways, its essence
in this context is the involvement of civil society at the local level.
6. Crime prevention encompasses a wide range of approaches, including those which:
a) Promote the well-being of people and encourage pro-social behavior through social, economic, health
and educational measures, with a particular emphasis on children and youth, and focus on the risk and
protective factors associated with crime victimization (prevention through social development or social
crime prevention);
b) Change the conditions in neighbourhoods that influence offending, victimization and the insecurity that
results from crime by building on the initiatives, expertise and commitment of community members
(locally based crime prevention);
c) Prevent the occurrence of crimes by reducing opportunities, increasing risks of being apprehended and
minimizing benefits, including through environmental design, and by providing assistance and information to potential and actual victims (situational crime prevention);
d) Prevent recidivism by assisting in the social reintegration of offenders and other preventive mechanisms
(reintegration programmes).
III. Basic principles
Government leadership
7. All levels of government should play a leadership role in developing effective and humane crime
prevention strategies and in creating and maintaining institutional framework for their implementation and
review.
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Socio-economic development and inclusion
8. Crime prevention considerations should be integrated into all relevant social and economic policies and
programmes, including those addressing employment, education, health, housing and urban planning,
poverty, social marginalization and exclusion. Particular emphasis should be placed on communities,
families, children and youth at risk.
Cooperation/partnerships
9. Cooperation/partnerships should be an integral part of effective crime prevention, given the wide-ranging
nature of the causes of crime and the skills and responsibilities required to address them. This includes
partnerships working across ministries and between authorities, community organizations, non-governmental organizations, the business sector and private citizens.
Sustainability/accountability
10. Crime prevention requires adequate resources, including funding for structures and activities, in order
to be sustained. There should be clear accountability for funding, implementation and evaluation and for
the achievement of planned results.
Knowledge base
11. Crime prevention strategies, policies, programmes and actions should be based on a broad, multidisciplinary foundation of knowledge about crime problems, their multiple causes and promising and
proven practices.
Human rights/rule of law/culture of lawfulness
12. The rule of law and those human rights which are recognized in international instruments to which
Member States are parties must be respected in all aspects of crime prevention. A culture of lawfulness
should be actively promoted in crime prevention.
Interdependency
13. National crime prevention diagnoses and strategies should, where appropriate, take account of links
between local criminal problems and international organized crime.
Differentiation
14. Crime prevention strategies should, when appropriate, pay due regard to the different needs of men and
women and consider the special needs of vulnerable members of society.
IV. Organization, methods and approaches
15. Recognizing that all States have unique governmental structures, this section sets out tools and
methodologies that Governments and all segments of civil society should consider in developing strategies
to prevent crime and reduce victimization. It draws on international good practice.
Community involvement
16. In some of the areas listed below, Governments bear the primary responsibility. However, the active
participation of communities and other segments of civil society is an essential part of effective crime
prevention. Communities, in particular, should play an important part in identifying crime prevention priorities, in implementation and evaluation, and in helping to identify a sustainable resource base.
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A. Organization
Government structures
17. Governments should include prevention as a permanent part of their structures and programmes for
controlling crime, ensuring that clear responsibilities and goals exist within government for the organization
of crime prevention, by, inter alia:
• Establishing centres or focal points with expertise and resources;
• Establishing a crime prevention plan with clear priorities and targets;
• Establishing linkages and coordination between relevant government agencies or departments;
• Fostering partnerships with non-governmental organizations, the business, private and professional
sectors and the community;
• Seeking the active participation of the public in crime prevention by informing it of the need for and
means of action and its role.
Training and capacity-building
18. Governments should support the development of crime prevention skills by:
a) Providing professional development for senior officials in relevant agencies;
b) Encouraging universities, colleges and other relevant educational agencies to offer basic and advanced
courses, including in collaboration with practitioners;
c) Working with the educational and professional sectors to develop certification and professional
qualifications;
d) Promoting the capacity of communities to develop and respond to their needs.
Supporting partnerships
19. Governments and all segments of civil society should support the principle of partnership, where
appropriate, including:
a) Advancing knowledge of the importance of this principle and the components of successful partner
ships, including the need for all of the partners to have clear and transparent roles;
b) Fostering, the formation of partnerships at different levels and across sectors;
c) Facilitating the efficient operation of partnerships.
Sustainability
20. Governments and other funding bodies should strive to achieve sustainability of demonstrably effective
crime prevention programmes and initiatives through, inter alia:
a) Reviewing resource allocation to establish and maintain an appropriate balance between crime
prevention and the criminal justice and other systems, to be more effective in preventing crime and
victimization;
b Establishing clear accountability for funding, programming and coordinating crime prevention
initiatives;
c) Encouraging community involvement in sustainability.
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B. Methods
Knowledge base
21. As appropriate, Governments and/or civil society should facilitate knowledge-based crime prevention
by, inter alia;
a) Providing the information necessary for communities to address crime problems;
b) Supporting the generation of useful and practically applicable knowledge that is scientifically reliable
and valid;
c) Supporting the organization and synthesis of knowledge and identifying and addressing gaps in the
knowledge base;
d) Sharing that knowledge, as appropriate, among, inter alia, researchers, policy makers, educators,
practitioners from other relevant sectors and the wider community;
e) Applying this knowledge in replicating successful interventions, developing new initiatives and anticipating
new crime problems and prevention opportunities;
f) Establishing data systems to help manage crime prevention more cost-effectively, including by conducting
regular surveys of victimization and offending;\
g) Promoting the application of those data in order to reduce repeat victimization, persistent offending and
areas with a high level of crime.
			
Planning interventions
22. Those planning interventions should promote a process that includes:
• A systematic analysis of crime problems, their causes, risk factors and consequences, in particular at
the local level;
• A plan that draws on the most appropriate approach and adapts interventions to the specific local
problem and context;
• An implementation plan to deliver appropriate interventions that are efficient, effective and sustainable;
• Mobilizing entities that are able to tackle causes;
• Monitoring and evaluation.
Support evaluation
23. Governments, other funding bodies and those involved in programme development and delivery
should:
• Undertake short and longer term evaluation to test rigorously what works, where and why;
• Undertake cost benefit analyses;
• Assess the extent to which action results in a reduction in levels of crime and victimization, in the serious
ness of crime and in fear of crime;
• Systematically assess the outcomes and unintended consequences, both positive and negative, of
action, such as a decrease in crime rates or the stigmatization of individuals and/or communities.
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C. Approaches
24. This section expands upon the social development and situational crime prevention approaches. It
also outlines approaches that Governments and civil society should endeavour to follow in order to prevent
organized crime.
Social development
25. Governments should address the risk factors of crime and victimization by:
a) Promoting protective factors through comprehensive and non-stigmatizing social and economic devel
opment programmes, including health, education, housing and employment;
b) Promoting activities that redress marginalization and exclusion;
c) Promoting positive conflict resolution;
d) Using education and public awareness strategies to foster a culture of lawfulness and tolerance while
respecting cultural identities.
Situational
26. Governments and civil society, including, where appropriate, the corporate sector, should support the
development of situational crime prevention programmes by, inter alia:
• Improved environmental design;
• Appropriate methods of surveillance that are sensitive to the right to privacy;
• Encouraging the design of consumer goods to make them more resistant to crime;
• Target “hardening” without impinging upon the quality of the built environment or limiting free access to
public space;
• Implementing strategies to prevent repeat victimization.
Prevention of organized crime
27. Governments and civil society should endeavour to analyse and address the links between transnational organized crime and national and local crime problems by, inter alia:
a) Reducing existing and future opportunities for organized criminal groups to participate in lawful markets
with the proceeds of crime, through appropriate legislative, administrative or other measures;
b) Developing measures to prevent the misuse by organized criminal groups of tender procedures
conduced by public authorities and of subsidies and licences granted by public authorities for commer
cial activity;
c) Designing crime prevention strategies, where appropriate, to protect socially marginalized groups,
especially women and children, who are vulnerable to the action of organized criminal groups, including
trafficking in persons and smuggling of migrants.
V. International cooperation
Standards and norms
28. In promoting international action in crime prevention, Member States are invited to take into account the
main international instruments related to human rights and crime prevention to which they are parties, such
as the Convention on the Rights of the Child (General Assembly resolution 44/25, annex), the Declaration
on the Elimination of Violence against Women (General Assembly resolution 48/104), the United Nations
Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines) (General Assembly resolution 45/112, annex), the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
(General Assembly resolution 40/34, annex), the guidelines for cooperation and technical assistance in
the field of urban crime prevention (resolution 1995/9, annex), as well as the Vienna Declaration on Crime
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and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century (General Assembly resolution 55/59,
annex) and the United National Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols
thereto (General Assembly resolution 55/25, annexes X-III, and resolution 55/255, annex).
Technical assistance
29. Member States and relevant international funding organizations should provide financial and technical
assistance, including capacity-building and training, to developing countries and countries with economies
in transition, communities and other relevant organizations for the implementation of effective crime prevention and community safety strategies at the regional, national and local levels. In that context, special
attention should be given to research and action on crime prevention through social development.
Networking
30. Member States should strengthen or establish international, regional and national crime prevention
networks with a view to exchanging proven and promising practices, identifying elements of their transferability and making such knowledge available to communities throughout the world.
Links between transnational and local crime
31. Member States should collaborate to analyse and address the links between transnational organized
crime and national and local crime problems.
Prioritizing crime prevention
32. The Centre for International Crime Prevention of the Office for Drug Control and Crime Prevention
of the Secretariat, the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network of
affiliated and associated institutes and other relevant United Nations entities should include in their priorities
crime prevention as set out in these Guidelines, set up a coordination mechanism and establish a roster of
experts to undertake needs assessment and to provide technical advice.
Dissemination
Relevant United Nations bodies and other organizations should cooperate to produce crime prevention
information in as many languages as possible, using both print and electronic media.
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Een groot aantal personen en instanties heeft bijgedragen aan het kunnen houden en het succes van de
Youth Lifestyle Survey Aruba 2007, de basis van de onderhavige publicatie.
In de eerste plaats zijn dat de mede-oprichters van de SMC Reseach Foundation, Altagracia ChapmanCham MBA en mr. Albert Braamskamp, die altijd in zijn voor nieuwe ideeën en die dàt durven aan te
pakken waarvan anderen zeggen dat het niet mogelijk is of dat het niet zo hoort. Vervolgens prof. dr. Jaap
E. Doek en prof. dr. Peter H. van der Laan, die bereid waren om als adviseur van de SMC en als kwaliteitsbewakers van het onderzoek op te treden.
Waardevolle adviezen en hulp zijn gedurende het gehele traject ontvangen van dr. Andre van der Laan,
samensteller van de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005 (MZJ). Samen met drs.
Martine Blom (WODC), dr. Geert Jan J.M. Stams en drs. Marita van Langen (UvA) heeft hij de vergelijkende
analyses van de YLS en de MZJ gerealiseerd. Nog als stagiaire van de UvA heeft Marita van Langen de
pilotverslaggeving gedaan en de veldbegeleiding van de YLS uitgevoerd. Sanne Stikkel en Claire van Zuiden
(ook UvA) hebben aanvullend onderzoek verricht dat ook in vervolgpublicaties aan de orde zal komen.
Het onderzoek was niet geslaagd zonder de ondersteuning van het CBS, drs. ing. Martijn Balkestein en
zijn team. De pilot in april 2007 die i.s.m. het CBS werd gehouden heeft waardevolle inzichten opgeleverd
over de haalbaarheid en uitvoering van zelfrapportage-onderzoeken in Aruba. Deze ervaringen, maar
ook de kwaliteit van de steekproef voor de YLS en het beschikbaar stellen van topografische kaarten voor
de interviewers hebben geresulteerd in een kwalitatief bijzonder geslaagd onderzoek en een zeer hoge
respons. Aan dat laatste hebben vooral ook de kinderen, hun ouders en de interviewers en hun begeleiders
bijgedragen. Dank ook aan de heer R. Pablo, hoofd van het Bevolkingregister Aruba, voor het bieden van
de mogelijkheid van steekproeftrekking door het CBS uit zijn bestand, en aan Bureau Veldkamp voor het
programmeren van de vragenlijsten en de verwerking van de data.
In Aruba was een begeleidingcommissie actief, die als klankbord heeft gefunctioneerd voor het onderzoek,
bestaande uit Lic. Errol R. Zebeda (KPA), mw. Seraida Leonard, Stichting Reclassering en Kinderbescherming,
mr. N. Jörg, advocaat-generaal, mr. Th. Koens, rechter, dr. Glenn Sankatsing, UA/CRC-Research Center en
vanuit Nederland: prof. dr. Kees Schuyt, lid van de Raad van State.
De Youth Lifestyle Survey kon worden uitgevoerd dank zij een substantiële bijdrage van de Stichting
CEDE Aruba. De YLS is het eerste wetenschappelijk onderzoek dat CEDE heeft gefinancieerd. Ten behoeve
van de analyses en disseminatie van de onderzoeksresultaten zijn eveneens substantiële bijdragen ontvangen van de Aruba Way Foundation en van UNESCO Aruba. SMC spreekt de verwachting uit dat andere
organisaties binnen en buiten Aruba in de nabije toekomst SMC hetzelfde vertrouwen willen geven en
willen bijdragen aan de financiering van vervolgonderzoeken.

126

Prevalentie en Preventie van Jeugddelinquentie in Aruba: beleidsimplicaties van de Youth Lifestyle Survey 2007

Over de auteur
Hellen A. van der Wal is opgegroeid in Aruba. Ze studeerde journalistiek (1979) en strafrecht (1990) in
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