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Proloog 

Oktober 2015. Ik ben 25 en studeer aan de Universiteit voor Humanistiek, ik begin vol 

idealen, aan een stageperiode als docent Burgerschapsvorming op de onderwijsinstelling van 

de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Teylingereind (de Burcht) te Sassenheim. Het doel is het 

bijbrengen van burgerzin bij de, in mijn ogen, ‘boefjes’ en ervoor zorgen dat zij met de juiste 

burgerschapsvaardigheden weer terug de maatschappij in kunnen. De leerlingen zijn van het 

mannelijke geslacht, gemiddeld 18 jaar oud, 90% heeft een psychische stoornis en hun 

vergrijpen lopen uiteen van het overvallen van een snackbar tot doodslag. 

Burgerschapsvorming is naar ik verwacht het vak waarin ik mijn idealen kan verwezenlijken. 

Kies2, ontwikkeld voor onderwijs op mbo-niveau 21, is dé methode die richting moet geven 

aan de lesinhoud; de onderwerpen zijn o.a. ‘consumeren’ en ‘milieuvriendelijk leven’. Eén van 

de opdrachten gaat over het maken van keuzes tijdens de boodschappen. Optie 1 is een 

plofkip uit Roemenië die 4 euro kost. Optie 2 is een biologische kip uit Nederland, kosten: 7 

euro.  

Het behandelen van deze keuzemogelijkheden in de les was het moment waarop 

verwondering over de positie van het vak Burgerschapsvorming in een JJI ontstond.  Er 

kwamen meerdere gedachten en vragen bij mij op: een verantwoorde keuze maken tussen 

de plofkip en de biologische kip leek mij wel het laatste waar wij mee bezig zouden moeten 

zijn bij deze leerlingen, die wel grotere gevechten te voeren hebben op het gebied van 

Burgerschapsvorming. Hoe was deze situatie ontstaan? Wat ging er aan vooraf en waar 

zouden wij in de toekomst wel mee bezig moeten zijn? Hoe zou het vak 

Burgerschapsvorming van toegevoegde waarde kunnen zijn voor deze leerlingen? Naast 

verwondering over deze situatie, voelde ik gedrevenheid en passie: dit moet anders kunnen, 

er valt meer te halen bij Burgerschapsvorming, maar hoe dan? Deze praktijkervaring, waarbij 

ik als mens geraakt werd, is de aanleiding geweest voor dit afstudeeronderzoek. 

 

Marlijn Storm 

Juli 2019, Hoofddorp  

                                                        
1 Zie https://www.uitgeverij-deviant.nl/methodes/kies-2-leerwerkboek-2/  
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Samenvatting 

Deze scriptie gaat over het vak Burgerschapsvorming in een Justiele Jeugdinrichting (JJI). 

Specifiek over: 1) het literatuuronderzoek naar de domeinen jeugddetentie, morele 

ontwikkeling en het vak Burgerschapsvorming 2) de analyse van de lesmethoden die 

gebruikt worden voor het vak Burgerschapsvorming in een JJI en de mate waarin deze 

methoden een bijdrage kunnen leveren aan de morele ontwikkeling van jeugddelinquenten 

en 3) een raamwerk voor een ‘research informed’ burgerschapsprogramma voor  JJI’s. 

Aanleiding voor dit theoretisch onderzoek en documentenanalyse is een persoonlijke 

ervaring waarin ik werd geraakt door de (on)zin van het vak Burgerschapsvorming in een JJI. 

Deze persoonlijke ervaring wordt gedurende het onderzoeksverslag exemplarisch gebruikt. 

 

Het onderzoek bevindt zich daar waar de domeinen jeugddetentie, morele ontwikkeling en 

burgerschapsvorming elkaar raken. Tot op heden zijn deze drie domeinen niet eerder met 

elkaar in verband gebracht en onderzocht. Dit heeft onder andere bijgedragen aan de 

ervaren handelingsverlegenheid bij de meeste docenten Burgerschapsvorming in een JJI. Dit 

onderzoek heeft als doel om eerste aanbevelingen te maken voor een raamwerk voor 

verdere ontwikkeling van een ‘research informed’ burgerschapsprogramma voor JJI’s. 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

“Levert het vak Burgerschapsvorming binnen een justitiële jeugdinrichting een constructieve 

bijdrage aan de morele ontwikkeling van de jeugddelinquenten?” 

Hoofdstuk één bevat de inleiding en probleemstelling. In hoofdstuk twee wordt de 

achtergrond van het onderzoeksdomein jeugddetentie geschetst. Er wordt een schets 

gemaakt van de complexe dagelijkse praktijk waarbinnen een docent Burgerschapsvorming 

anno 2019 in een JJI werkzaam is.  Vervolgens wordt in hoofdstuk drie de morele 

ontwikkeling van jeugddelinquenten behandeld. Er wordt een beeld geschetst  van 

stagnerende morele ontwikkeling en er wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn van het gebrek 

aan morele kernemoties: schuld, schaamte en medelijden. Hoofdstuk vier bevat de 

historische context van burgerschap en daarna wordt de stap gemaakt naar 

Burgerschapsvorming in het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt er een concreet antwoord op 

de vraag gegeven wat het vak Burgerschapsvorming in een JJI inhoudt aan de hand van een 

documentenanalyse. In hoofdstuk vijf wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag. In dit 
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laatste hoofdstuk zijn ook aanbevelingen opgenomen voor het vormgeven van een ‘research 

informed’ raamwerk voor het vak Burgerschapsvorming in een JJI.  

 

Als antwoord op de hoofdvraag kan er geconcludeerd worden dat: De huidige inhoud van 

het vak Burgerschapsvorming, kan, uitgaande van de gebruikte lesmethodes, geen 

constructieve bijdrage leveren aan de morele ontwikkeling van jeugddelinquenten.  

 

Hiervoor kunnen onder andere de volgende redenen aangedragen worden: De dagelijkse 

praktijk binnen een JJI is complex; de onderwijsinstelling is bijvoorbeeld onderhevig aan 

wisselende samenstellingen van lesgroepen, leeftijden en ook hebben de leerlingen 

verschillende niveaus van (morele) ontwikkeling, waardoor de gebruikte lesmethodes voor 

het vak Burgerschapsvorming niet aansluiten bij de doelgroep in een JJI. Daarnaast wordt ter 

discussie gesteld of de gebruikte methodes überhaupt op een moreel juiste manier kunnen 

bijdragen aan de morele ontwikkeling.  

 

Als aanbeveling wordt er een eerste aanzet gemaakt voor een burgerschapsprogramma in 

JJI’s. Door de continu wisselende samenstelling van de lesgroep, wordt aanbevolen om in 

workshopvorm les te geven: elke les staat op zichzelf. Er wordt in deze workshops gewerkt 

aan morele kernstandaarden en er wordt  leerlingen geleerd om door middel van 

geweldloze communicatie te werken aan de ontwikkeling van kernemoties. De rol van de 

docent kan hierbij niet worden onderschat, hij of zij zal als opvoeder en leerkracht een 

ondersteunende rol moeten aannemen en leerlingen onder andere moeten wijzen op 

egocentrische denkfouten. 

 

De hypothese luidt, op basis van dit onderzoek, dat de huidige invulling van het vak 

Burgerschapsvorming geen constructieve bijdrage levert aan de morele ontwikkeling van 

jeugddelinquenten. In de toekomst kan er door middel van empirisch onderzoek gekeken 

worden naar de validiteit van deze hypothese.  
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1. Inleiding en probleemstelling 

Het ontwerp van het onderzoek staat centraal in dit hoofdstuk. Eerst wordt het onderwerp  

kort toegelicht in paragraaf 1.1 In paragraaf 1.2 komt de aanleiding en relevantie van het 

onderzoek aan bod. De doel- en vraagstelling van het onderzoek volgt in paragraaf 1.3 In 

paragraaf 1.4 wordt er kort stil gestaan bij de methodologische verantwoording. De laatste 

paragraaf, 1.5 is de leeswijzer.  

1.1 Toelichting onderwerp 

De (ongeschreven) regel ten aanzien van (on)gewenst gedrag komt terug in sociale en 

maatschappelijke normen en waarden. In een JJI zitten jeugdigen die een strafbaar feit 

hebben gepleegd, waarbij zij deze regels en bijbehorende wetten hebben overtreden. Een 

gevangenisstraf bij jeugdigen onderscheidt zich van een gevangenisstraf bij volwassenen 

door de toevoeging van het aspect tot (her)opvoeding, behandeling en begeleiding 

(Hermanns, 2013), met de gedachte dat daar op hun leeftijd een positief effect van te 

verwachten is, wat zou kunnen bijdragen aan een beperking van recidive.  

De sociale en maatschappelijke normen en waarden en het eventuele herstel hiervan tijdens 

de detentietijd staan sterk in de belangstelling.  Uit onderzoek (La Sage, 2004) blijkt dat de 

aangeboden programma’s in justitiële jeugdinrichtingen zich onvoldoende richten op het 

ontwikkelen van de verschillende cognitieve vaardigheden en affectieve disposities2 die de 

gewetensontwikkeling bevorderen. Gewetensontwikkeling heeft ook betrekking op de 

omgang met de medemens. Solidariteit bevorderen met respect voor en betrokkenheid met 

anderen is volgens Veugelers (2004) het morele project waar burgerschapsvorming in het 

onderwijs en dus ook in een JJI in zich mee bezig moet houden. 

Volgens Stichting Leerplan Ontwikkeling (hierna: SLO, 2006) heeft het vak 

Burgerschapsvorming in het onderwijs o.a. de taak om normen en waarden van de 

Nederlandse maatschappij over te dragen. Het SLO hanteert drie domeinen voor 

Burgerschapsvorming: democratie, participatie en identiteit. Deze drie staan in direct 

verband met elkaar, er is ruimte voor het individu (identiteit), de samenleving (democratie) 

en participatie verbindt deze twee domeinen met elkaar. Daarnaast zou, net als het 

                                                        
2 Gevoelsmatige verhoudingen 
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onderwijs in het reguliere onderwijs,  het onderwijs in detentie moeten bijdragen aan de 

kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van jongeren (Biesta, 2011). Voor deze laatste 

twee doelen is binnen jeugddetentie in het bijzonder aandacht in het vak 

Burgerschapsvorming, aangezien het doel van het vak is om een bijdrage aan sociaal gedrag 

en de morele vorming van de leerlingen te leveren (Bron, Veugelers en van Vliet, 2009).  

1.2 Aanleiding en relevantie  

Het begint allemaal bij een persoonlijke 

ervaring, een situatie waarin ik als 

toekomstig humanisticus en docent geraakt 

werd door de (on)zin van het vak 

Burgerschapsvorming binnen een Justitiële 

Jeugdinrichting (JJI). Dit is het moment 

geweest waarop de hypothese dat de inhoud 

van het vak Burgerschapsvorming niet 

(voldoende) aansluit bij de morele 

ontwikkeling van de jeugddelinquent, zich 

heeft ontwikkeld. Om antwoord te kunnen geven op de 

vragen die door deze situatie naar voren kwamen is een kader nodig. Dit kader bestaat uit 

drie domeinen: jeugddetentie, burgerschapsonderwijs en morele ontwikkeling.   

 

“Het behandelen van deze keuzemogelijkheden in de les (binnen de jeugddetentie) was het 

moment waarop ik mij begon af te vragen of de manier waarop aan het vak 

Burgerschapsvorming (burgerschapsonderwijs) inhoud gegeven wordt voor deze leerlingen 

(in hun fase van morele ontwikkeling) wel de juiste is.”  

 

De situatie in het voorwoord geeft een persoonlijk ongemak aan; als docent zou ik meer 

willen kunnen bieden aan een leerling in een JJI. Naast deze persoonlijke motivatie is er ook 

een wetenschappelijke, maatschappelijke en praktische relevantie voor dit onderzoek.  

 

 

Morele 
ontwikkeling 

jongeren

Jeugd
detentie

Burgerschaps
vorming

Figuur 1. Domeinen onderzoek 
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Een inventarisatie binnen de domeinen van dit onderzoek wijst uit dat de drie benoemde 

domeinen (jeugddetentie, morele ontwikkeling en burgerschapsvorming) los van elkaar en 

soms als combinatie van twee onderzocht zijn.  

- Zo schrijven Weijers & Duff (2002): “dat de jeugddelinquent zich moet realiseren wat 

de morele gevolgen zijn van wat hij het slachtoffer heeft aangedaan” (pp. 137), wat 

de domeinen jeugddetentie en morele ontwikkeling beslaat.  

- Veugelers & Leenders (2004) schrijven in hun pleidooi voor kritisch democratisch 

burgerschap dat: “waardenvormend onderwijs gezien [kan worden] als een moreel 

project: het gaat om het ontwikkelen van intellectuele en sociale kwaliteiten en 

attitudes die onlosmakelijk deel worden van de persoon” (pp. 373). Dit beslaat de 

domeinen burgerschap en morele ontwikkeling.  

Er is echter een kennislacune over deze drie domeinen tezamen: het vak 

Burgerschapsvorming lijkt nog niet te zijn gedetecteerd als handelingsruimte om een 

bijdrage te leveren aan de morele ontwikkeling van jeugddelinquenten. De eerste 20 hits in 

de zoekmachine (zoekwoorden burgerschap, morele ontwikkeling en jeugddetentie) zijn 

gescand op onderzoeken die deze drie domeinen eerder met elkaar hebben gecombineerd. 

Geen van deze hits bleken te gaan over de bijdrage die het vak Burgerschapsvorming kan 

leveren aan de morele ontwikkeling van jeugddelinquenten in een JJI.  

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in de verbinding tussen de drie 

domeinen op basis van een literatuuronderzoek. Er wordt getracht om in de traditie van het 

burgerschapsonderwijs aanknopingspunten te vinden waarmee de leerling beter bediend 

kan worden. Uit meta-analyses blijkt namelijk, dat strafrechtelijke interventies het beste 

werken wanneer het Risk-Need-Responsivity (rnr)-model (o.a. Andrews & Bonta, 2003, 2010; 

Andrews, Bonta, & Hoge, 1990; Lowenkamp & Latessa, 2005) wordt gebruikt. Dit model 

beschrijft drie basisprincipes waarbij, in het licht van dit onderzoek, het derde principe het 

belangrijkste is: het responsiviteitsbeginsel. De interventie moet passen bij de leerstijl en 

intellectuele mogelijkheden van de dader. Kortom: als jeugddetentie de interventie is, dan 

moet het aangeboden onderwijs, waaronder Burgerschapsvorming, aansluiten bij de leerstijl 

en intellectuele vermogens van de jeugddelinquent.  
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De wetenschappelijke relevantie sluit aan bij de maatschappelijke relevantie: het 

onderzoeksresultaat kan helpen bij het beperken van recidive (35,8% in 2013)3. In opdracht 

van voormalig Minister van Justitie Hirsch Ballin heeft het Programma Modernisering 

Gevangeniswezen vorm gekregen, waarbij onderwijsvoorzieningen bij kunnen dragen aan 

het vergroten van de zelfredzaamheid van delinquenten onder andere door passend 

onderwijs aan te bieden, hetgeen een essentiële rol kan spelen  in de beperking van recidive. 

Daarnaast kunnen de onderzoeksresultaten een bijdrage aan de humanisering van de 

samenleving leveren, aangezien door het vak Burgerschapsvorming kan worden gewerkt aan 

een duurzame wereldsamenleving (Nussbaum, 2006) waarin oog is voor het individu, ook 

voor de jeugddelinquent.  

De praktische relevantie werd bij de inventarisatie van de gebruikte lesmethodes voor het 

vak Burgerschapsvorming duidelijk.  De helft van de respondenten (docenten 

Burgerschapsvorming in een JJI) bracht naar voren dat zij moeite hebben of hebben gehad 

met het kiezen van een juiste lesmethode en handelingsverlegenheid ervaren.  

1.3  Doel- en vraagstelling 

Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan inzicht in het vak 

Burgerschapsvorming zoals het wordt gegeven in een JJI, met inachtneming van het beoogde 

resultaat van het vak Burgerschapsvorming: het bevorderen van sociaal gedrag en morele 

vorming. 

Daarnaast worden afhankelijk van het antwoord op de vraagstelling, eerste aanbevelingen 

gemaakt voor een raamwerk voor verdere ontwikkeling van een ‘research informed’ 

burgerschapsprogramma voor JJI’s. Deze doelstellingen leiden tot de volgende vraagstelling: 

 “Levert het vak Burgerschapsvorming binnen een justitiële jeugdinrichting een constructieve 

bijdrage aan de morele ontwikkeling van de jeugddelinquenten?”  

- Wat kenmerkt de dagelijkse praktijk van een onderwijsinstelling in een JJI?  

- Welke morele ontwikkeling hebben jeugddelinquenten?  

- Wat is de huidige invulling van het vak Burgerschapsvorming in een JJI? 

                                                        
3 Recidiven onder Justitiabale, Wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum 2017  
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1.4 Methodologische verantwoording 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er eerst theoretisch onderzoek naar de 

ontwikkelingen binnen het discours van jeugddetentie, burgerschapsvorming en morele 

ontwikkeling gedaan. Hierna is er, op basis van de uitkomsten van het theoretische 

onderzoek, een verkennende documentanalyse gemaakt van de gebruikte lesmethoden voor 

het vak Burgerschap. 

Theoretisch onderzoek 

Het eerste gedeelte van het onderzoek valt onder theoretisch onderzoek. Hierbij geldt dat 

de onderzoeker wetenschappelijke of theoretische informatie zoekt, in de vorm van de 

onderzoek conclusies van andere wetenschappers (Universiteit van Amsterdam, 2019). 

- Systematische methode�

Na het aanvullen van de algemene kennis, door middel van trefwoorden zoeken naar 

boeken, tijdschriftartikelen, digitale tekstuitgaven etc. Zie bijlage 2 voor het overzicht van de 

zoektermen. Om de deelvragen te beantwoorden heb ik uitgebreid gezocht naar literatuur 

over de drie onderszoeksdomeinen. Er is gezocht naar tijdschriftartikelen verschenen in 

vakbladen binnen deze domeinen (o.a. Psychology, Public Policy, and Law & Vereniging voor 

Familie- en Jeugdrecht & Tijdschrift voor jongeren & Pedagogiek & International Journal of 

Behavior Development)�Aan de hand van (combinaties van) trefwoorden (o.a. 

jeugddetentie, jeugddelinquentie, morele ontwikkeling, morele emotie, moreel, normen en 

waarden, burgerschap, burgerschapsvorming en burgerschapseducatie) en auteursnamen 

(Stams, La Sage, Winter, Weijers, Kohlberg, Hoffman, Jolles, Gibbs, Veugelers en Hand) zijn 

zoekacties verricht.�

Via het geautomatiseerde bibliotheeksysteem van de Universiteit voor Humanistiek is 

gezocht (op trefwoord en auteursnaam) naar relevante afstudeeronderzoeken. �

De gevonden literatuur is door de onderzoeker, mij, gelezen en beoordeeld op o.a. de status 

van het tijdschrift, de status van de auteur, volledigheid en actualiteit. Daarnaast is de mate 

waarin de teksten overlapping bevatten tussen de drie domeinen leidend geweest: daar 

waar de drie domeinen elkaar raakten is er gebruik gemaakt van de gevonden literatuur. Er 

is gebruik gemaakt van internationale literatuur wanneer het om universele theorievorming 

gaat, wanneer het specifiek over de situatie in Nederlandse Justitiële Jeugdinrichtingen gaat 

is er gekozen voor teksten die toegespitst zijn op de nationale ontwikkelingen.  
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- Sneeuwbal methode 

Via de literatuurlijst van artikelen en boeken nieuwe teksten vinden (Sanders, 2011).  

Nadat ik een aantal artikelen en hoofdstukken uit boeken gevonden had, heb ik in de 

literatuurlijsten van deze stukken gezocht naar eerder onderzoek of publicaties over 

hetzelfde thema. Hierbij zijn vooral de literatuurstudies van deze onderzoeken weer gebruikt 

om te zoeken naar de informatie die betrekking heeft op dit onderzoek.  

Documentanalyse  

Bij het uitvoeren van een documentanalyse ga je uit van informatie, die de documenten 

bevatten ten aanzien van het te bestuderen fenomeen, in dit geval van de morele 

ontwikkeling bij jeugddelinquenten binnen het vak Burgerschapsvorming (Bailey 1994). 

Hierbij is het belangrijk bewust te blijven van het feit dat de tekst is geschreven met een 

bepaald doel en ook geschreven is in een stijl die past bij dit doel (Scott, 1990; Grix, 2001; 

Payne & Payne, 2004). De geanalyseerde lesboeken van de methoden zijn namelijk 

geschreven voor de leerlingen die er gebruik van maken, de website van de uitgever bevat 

tekst die geschreven is voor geïnteresseerde docenten. Het onderzoeksthema voor de 

documentanalyse is morele ontwikkeling en verwante thema’s. Er is gekozen voor een 

eerste verkenning binnen de gebruikte lesmethoden, hierbij is gebruik gemaakt van de 

inleidende pagina’s in de lesboeken (inclusief inhoudsopgave) en de internetsites van de 

uitgevers.  

Deze onderzoeksmethode valt onder de bureauonderzoek-strategie (Swanborn, 2015). 

Swanborn omschrijft deze strategie als een onderzoeksstrategie waarbij gebruik gemaakt 

wordt van internet, rapporten van anderen, archieven, persoonsgegevens, beschikbare 

documenten en statistisch materiaal.  

Er is gebruik gemaakt van inductieve codering bij het analyseren van deze documenten; de 

codering hing af van de antwoorden, die uit het theoretisch onderzoek naar voren zijn 

gekomen. De gebruikte handboeken zijn niet per opdracht doorgrond naar de eventuele 

bijdrage die deze opdracht zou kunnen leveren aan de morele ontwikkeling. Hier is voor 

gekozen gezien de beperkte ruimte en tijd die beschikbaar is voor dit afstudeeronderzoek.  
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1.5 Leeswijzer  

Zoals eerder aangegeven bestaat dit onderzoek uit de combinatie van drie 

domeinen: jeugddetentie, morele ontwikkeling en burgerschapsvorming.  

In hoofdstuk 2 wordt de achtergrond van het onderzoeksdomein 

jeugddetentie geschetst. De historische context wordt toegelicht, om helder 

te maken hoe onder andere de inzichten ten aanzien van strafmethodes en 

resocialisatie zich hebben ontwikkeld. Daarnaast wordt er een schets gemaakt 

van de dagelijkse praktijk waarbinnen een docent Burgerschapsvorming anno 

2019 in een JJI werkzaam is.  

Het tweede onderzoeksdomein, morele ontwikkeling, wordt behandeld in 

hoofdstuk 3, waarbij antwoord gegeven wordt op de deelvraag: Welke morele 

ontwikkeling hebben jeugddelinquenten? Er zal een beeld geschetst worden 

van de reguliere morele ontwikkeling van jongeren tussen de 12 en 23 jaar, de 

leeftijdsgrenzen van het jeugdstrafrecht, en de eventuele discrepantie met de 

morele ontwikkeling van jeugddelinquenten. 

Hoofdstuk 4 draait om het onderzoeksdomein burgerschapsonderwijs. De 

historische context van burgerschap wordt geschetst en de stap naar 

Burgerschapsvorming in het onderwijs en de huidige situatie op dit gebied. Ook 

wordt er een concreet antwoord op de vraag gegeven wat het vak 

Burgerschapsvorming in een JJI inhoudt.  

In hoofdstuk 5 wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag. Er zal eerst een 

algemene conclusie gegeven worden, waarna er ruimte is voor discussie en 

aanbevelingen. In dit laatste hoofdstuk zijn ook ideeën opgenomen voor het 

vormgeven van het vak Burgerschapsvorming in een JJI.  

Na hoofdstuk 5 volgt de literatuurlijst en de bijlagen.  

N.B. De plofkip situatie, zoals aangehaald in het proloog komt in dit onderzoeksrapport vaker 

ter sprake. Deze situatie is exemplarisch bedoeld en vormt geen representatieve weergave 

van de overige opdrachten in de lesboeken.  
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2. Domein jeugddetentie  

De leerlingen op de onderwijsinstellingen van een 

JJI zijn verdacht of schuldig bevonden aan een 

strafbaar feit, maar het kader van deze leerlingen 

is breder. Waarom zijn deze jeugdigen hier 

eigenlijk? Wie heb ik als docent voor mij en hoe 

ziet hun leven eruit? Wat is überhaupt het doel van 

een gevangenisstraf voor jongeren? En wat is het 

gewenste resultaat van deze straf? En uiteraard, in 

hoeverre kan ik daaraan bijdragen als docent? 

Wat is de detentietraditie waar de leerlingen en ik 

onderdeel van zijn? Om de leerling beter te kunnen bedienen 

binnen het vak Burgerschapsvorming moet ik eerst weten wat 

in brede zin jeugddetentie betekent.  

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 een historisch overzicht gegeven van de 

ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek en onderwijs binnen de jeugddetentie. In 

paragraaf 2.2 wordt een omschrijving gegeven van de redenen voor jeugddetentie, de 

doelen van jeugddetentie en de algemene omstandigheden in een JJI. In paragraaf 2.3 staan 

de inwoners van een JJI centraal: de jeugddelinquenten. De één na laatste paragraaf, 2.4, 

richt zich op het huidige onderwijs in een JJI. In paragraaf 2.5 is een opsomming van 

aandachtspunten voor het onderwijs opgenomen met de blik op het vak 

Burgerschapsvorming binnen het domein jeugddetentie; kortom: wat is de dagelijkse 

praktijk van een docent Burgerschapsvorming in een JJI? Deze conclusie vormt het antwoord 

op de deelvraag: wat kenmerkt de dagelijkse praktijk van een onderwijsinstelling in een JJI? 

2.1  Historisch overzicht vrijheidsbeneming jeugd in Nederland 

Wanneer men denkt aan jongeren die in een JJI zitten, komt al snel het woord 

jeugdgevangenis naar boven (Calkoen-Nauta, 2008). Een gevangenis wordt door de Dikke 

van Dale omschreven als ‘een gebouw waarin plegers van strafbare feiten worden 

opgesloten’, een smalle benadering voor een JJI, omdat een JJI meer behelst dan opsluiting. 

Daarnaast vindt een JJI zijn oorsprong niet in een gevangenis, maar in een tuchtschool en het 

rijksopvoedingsgesticht.  
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In deze paragraaf worden deze begrippen in de historische context geplaatst. In de literatuur 

wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen de periode van 1813 tot 1901 en 1901 tot op 

heden. Dit heeft te maken met de invoering van de Kinderwetten en de vergaande gevolgen 

die deze hebben gehad op vrijheidsbeneming bij jongeren. In deze paragraaf wordt 

hetzelfde onderscheid in de periodes aangehouden.  

2.1.1 Vrijheidsbeneming jeugd van 1813 tot 1901  

Na de bevrijding van de Fransen in 1813 werd het Franse strafrecht, Code Pénal, 

aangehouden in Nederland. Tussen 1813 en 1901 werd in het strafrecht geen 

leeftijdsondergrens aangehouden, wel was er onderscheid in het straffen van jongeren in 

gevangenissen of tuchthuizen (of verbeterhuizen), waar de delinquenten onderwijs kregen 

in godsdienst, elementair onderwijs en arbeidsonderricht. Het aanbieden van onderwijs aan 

jongeren buiten de elite (en zelfs aan jongeren in gevangenissen), is in lijn met het Burgerlijk 

beschavingsoffensief (1784-1860) van het Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (Kruithof, 

1983). Dit offensief had volgens Kruithof (1983) het doel om verbreiding van kennis en deugd 

onder het volk te bewerkstelligen, ’t Nut legde hierbij de focus op het lagere onderwijs. 

Deugden en zonden zijn onderdeel van het morele debat. Hieruit valt op te maken dat ook 

destijds, tijdens de vrijheidsbeneming van jongeren, de morele ontwikkeling al op de kaart 

stond. 

Vanaf 1857 zorgde De Onderwijswet ervoor dat de Nederlandse staat de 

verantwoordelijkheid nam voor scholing en hervorming (van Lieshout, 2012). In 1886 werd 

het Nationale Wetboek en Strafrecht van kracht. Vanaf toen kon de rechter een jongere 

jonger dan 10 jaar plaatsen in een rijksopvoedingsgesticht, wat een nieuwe term was voor 

het verbeterhuis. Het woord tuchthuis werd vervangen door gevangenis. De ontwikkelingen 

in de negentiende eeuw zijn de kraamkamer geweest voor de Kinderwetten (Leonards, 

1995). Er is gaandeweg steeds meer aandacht gekomen voor het pedagogische karakter van 

de gevangenis, wat zich in de Kinderwetten consolideerde.  
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2.1.2 Vrijheidsbeneming jeugd van 1901 tot 2016 

In de Kinderwetten uit 1901 werden drie wetten opgenomen die betrekking hadden op het 

jeugdstrafrecht. Deze wetten bestonden uit drie delen: burgerlijke kinderwet, strafrechtelijke 

kinderwet en kinderbeginselenwet. In dit laatste deel werd vastgelegd dat bij het uitvoeren 

van de straffen rekening gehouden moest worden met de bescherming en (her)opvoeding 

van de minderjarigen. Door deze derde wet werd niet het delict (de zonde), maar de 

toekomst van het kind aangewezen als leidraad voor de rechter (Weijers & Liefaard, 2008). 

Bij de kinderwetten is het onderscheid tussen wat nu jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht 

genoemd wordt, terug te vinden.4 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er kritiek op de tuchtscholen en het pedagogische 

karakter van de instellingen werd steeds belangrijker. De focus moest minder op de straf, 

vanwege het begaan van een zonde, en meer op (her)opvoeding, het bijbrengen van 

deugden, gaan liggen. Daarnaast kwam er steeds meer aandacht en betrokkenheid voor de 

jeugddelinquentie vanuit verschillende disciplines zoals pedagogiek en psychologie (Delicat, 

2001). In 1945 werden de Verenigde Naties opgericht en zij riepen op hun beurt in 1946 

UNICEF in het leven, het United Nations International Children’s Emergency Fund. Elf jaar na 

de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd er ook een verklaring opgesteld 

specifiek voor kinderen: De Verklaring van de Rechten van het Kind (IVRK), waaruit een 

aantal basisbeginselen van de jeugdstrafrechtspleging af zijn te leiden. Op dit punt raken 

jeugddetentie en burgerschap elkaar; het belang van het kind moet volgens het IVRK voorop 

staan en er moet gewerkt worden aan re-integratie. De jongere moet na terugkeer in de 

maatschappij kunnen functioneren als elke andere burger van Nederland. In 1995 werd het 

vernieuwde jeugdstrafrecht ingevoerd, welke geldt vanaf de minimumleeftijd van 12. Deze 

moderne versie van het jeugdstrafrecht is op een pedagogische grondslag gebaseerd 

(Weijers, 2014). Sinds 2014 kunnen jeugddelinquenten tot en met de leeftijd van 23 jaar, 

waarvan de rechter het bewezen vindt dat diegene een achterstand heeft in de geestelijke 

of emotionele ontwikkeling, geplaatst worden in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) onder het 

adolescentenstrafrecht. 

                                                        
4 Bij jeugdstrafrecht gaat het om zaken die tussen de jongere en het openbaar ministerie spelen en berusten op 
zaken waarbij de jongere verdacht wordt van een overtreding van de wet. Bij civiel jeugdrecht gaat het om 
jongeren die door ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen in de problemen komen. Hierbij kunnen 
jongeren (tijdelijk) onder toezicht (van Jeugdzorg) of uit huis geplaatst worden. 
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2.2  Justitiële Jeugd Inrichtingen anno 2017 

‘De Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) zorgen voor een veilige, 

doelmatige en menswaardige tenuitvoerlegging van 

vrijheidsbenemende straffen en maatregelen binnen een wettelijk, 

politiek, beleidsmatig en bestuurlijk kader. De jeugdige wordt 

voorbereid op zijn terugkeer in de maatschappij door opvoeding, 

behandeling en door aandacht te besteden aan onder andere sociale 

vaardigheden en algemeen vormend beroepsonderwijs en 

beroepsgerichte opleidingen en door deel te nemen aan Scholings- en 

Trainingsprogramma’s (STP).’ (DJI, 2018) 

Volgens Hermans (2013) richt een verblijf in een JJI zich op drie doelen: straf in de vorm van 

vrijheidsbeneming (1), het tijdelijk veiliger maken van de samenleving door de jongere uit de 

samenleving te halen (2) en heropvoeding, behandeling en begeleiding (3).  

2.2.1 Reden tot plaatsing in een JJI  

Er zijn drie redenen tot plaatsing in een JJI:  

Ten eerste kan een jongere geplaatst worden in het kader van voorlopige hechtenis; 

jongeren die verdacht worden van een of meerdere ernstig strafbare feiten vallen onder 

deze categorie. De duur van deze plaatsing is voor onbepaalde tijd, afhankelijk van de duur 

van het strafrechtelijke proces.  

Ten tweede kan een jongere in een JJI geplaatst worden wanneer hij of zij schuldig is 

bevonden aan het plegen van een strafbaar feit en waarbij de straf hiervoor 

vrijheidsbeneming is, jeugddetentie. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar kunnen een 

maximale duur van 12 maanden in een JJI opgelegd krijgen. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen 

een straf opgelegd krijgen van maximaal 24 maanden. Daarnaast is het mogelijk om een 

jongere in jeugddetentie te plaatsen wanneer er aan een andere straf niet voldaan wordt 

(bijv. bij het niet betalen van een geldboete).  

De derde categorie plaatsing is die van een Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ-

maatregel), de zwaarste strafrechtelijke maatregel (Kaal, Brand & van Nieuwenhuijzen, 

2011). Jongeren die een strafbaar feit gepleegd hebben en een ontwikkelingsstoornis of een 

psychische aandoening hebben, kunnen 3 jaar geplaatst worden in een JJI.  Bij een geweld- 



 19 

of zedenmisdrijf kan de PIJ-maatregel voor maximaal 5 jaar worden opgelegd. Deze 

maatregel kan nog 2 jaar verlengd worden bij een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke 

stoornis. (Kaal, Brand & van Nieuwenhuijzen, 2011). 

2.2.2 JJI locaties in Nederland 

In 2017 telde Nederland zeven justitiële jeugdinrichtingen, met in totaal gemiddeld 500 

geplaatste jongeren. De verblijfsduur varieert van twee tot 420 dagen en bedraagt 

gemiddeld 68 dagen. 

Elke locatie kent gewone afdelingen en een of meerdere aparte afdelingen voor jongeren die 

binnen een specialisatie vallen. De locaties kunnen opgesplitst worden in drie locaties van de 

Dienst Justiele Inrichtingen (DJI), ook wel de Rijks Justitiële Inrichting (RJJI) genoemd, die 

centraal worden aangestuurd, met daarnaast vier particuliere instellingen. 

Jongeren worden in eerste instantie in de JJI geplaatst die het dichtst bij hun woonplaats 

gelegen is. Wanneer dit mogelijk is, worden zij eerst geplaatst in een kortverblijf groep, met 

niet meer dan 10 jongeren. Dit duurt maximaal drie maanden, hierna stroomt de jongere 

door naar een gewone afdeling met een langverblijf groep. Het is niet altijd mogelijk om een 

jongere in de dichtstbijzijnde JJI te plaatsen omdat er soms een speciale plaatsing nodig is, 

waarbij er rekening wordt gehouden met de persoonlijke behoefte en omstandigheden van 

de jongere. Verschillende JJI’s zijn gespecialiseerd in deze bijzondere omstandigheden, een 

overzicht van deze specialisaties per locatie is terug te vinden in bijlage 3.  

2.2.3 Inhoud van het verblijf in een JJI 

Jeugdinrichtingen anno 2017 onderscheiden zich van inrichtingen voor volwassenen door de 

uitdrukkelijke opdracht tot opvoeding (Boendermakers & uit Beijerse, 2008). De precieze 

opdracht luidt: 

‘Met handhaving van het karakter van de straf of de maatregel, de 

tenuitvoerlegging moet worden aangewend voor de opvoeding van de 

jeugdige en zo veel mogelijk dienstbaar moet worden gemaakt aan de 

voorbereiding van zijn terugkeer in de maatschappij’ (Artikel 2, lid 2, 

Beginselenwet Justiele Jeugdinrichtingen).  

In deze opdrachtomschrijving weerklinken de thema’s burgerschap en morele educatie. 

Morele educatie omdat de jeugdige zoveel mogelijk moet worden opgevoed, de morele 
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codes moeten hem of haar duidelijk gemaakt worden en burgerschap omdat de jeugdige 

zich met het aanwenden van deze morele codes beter zou moeten kunnen redden in de 

maatschappij.  

Jongeren in inrichtingen verblijven in leefgroepen en hebben een dagprogramma waarvan 

onderwijs, pedagogische activiteiten en vrijetijdsbesteding onderdeel uitmaken 

(Boendermakers & uit Beijerse, 2008). Er wordt voor elke jongere een verblijfs- en 

behandelplan opgesteld en er zijn programma’s waar de jongere aan kan deelnemen. 

Minimaal 12 uur per dag (8,5 uur per weekend dag) verblijven de jongeren in de leefgroep 

en nemen ze deel aan een van de eerdergenoemde activiteiten. De tijd in de leefgroep kan 

ingekort worden als ordemaatregel of in de vorm van een disciplinaire straf. Naast het 

bezoeken van een school, hebben de jongeren het recht om minimaal 1 uur per dag in de 

buitenlucht te verblijven en moeten zij gelegenheid krijgen om twee keer per week 45 

minuten te besteden aan lichamelijke oefening of sport en om wekelijks gebruik te maken 

van een bibliotheek. Ook is de inrichting verplicht om twee uur per dag recreatieve 

activiteiten aan te bieden aan de jongeren. Een voorbeeld van een dagprogramma uit 2007 

van de inrichting Het Keerpunt is te vinden in bijlage 4.  

In bijna alle JJI’s domineert de leertheorie (Boendermakers & Verwers, 1996), waarbij het 

onderkennen en belonen van gewenst gedrag, en het signaleren en inperken van ongewenst 

gedrag het centrale uitgangspunt vormt (Prins & Bosch, 1998). Volgens Michael Hand (2018) 

is dit precies wat morele opvoeders (zoals ouders en docenten) op dagelijkse basis bij 

kinderen doen: gewenst gedrag dat binnen de standaard codes valt belonen en ongewenst 

gedrag dat niet binnen de standaard codes valt afkeuren. Dat kan zowel verbaal (uitspreken: 

goed gedaan) als non-verbaal (een wenkbrauw laten fronsen) worden gedaan.  

2.3  De jeugddelinquent  

In 2011 heeft Smeets, op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie 

Centrum (WODC), de kenmerken van jeugddelinquenten in een JJI door middel van een 

dossieronderzoek onderzocht. Daaruit bleek dat 89% van de doelgroep van het mannelijke 

geslacht was (in 2017 was dit percentage gestegen naar 95,6%), terwijl de gemiddelde 

leeftijd van jongeren in een JJI 18 jaar is en van alle jongeren waarvan het dossier 

onderzocht is, verbleef de helft al eerder in een jeugdinstelling. Ook bleek dat in een JJI  

verhoudingsgewijs (in vergelijking met Jeugdzorg-Plus) meer jongeren aanwezig zijn die 
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agressief gedrag vertonen, een vorm van autisme hebben, verslaafd zijn aan alcohol/drugs 

of een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling hebben (Smeets, 2011). Dit ligt in lijn met de 

onderzoeksresultaten van kinderpsychiater Coby Vreugdenhil (2003). Zij concludeert dat 

90% van de jongeren in een JJI een psychische stoornis heeft (angst, depressie, ADHD of 

andere gedragsstoornissen). Dit gaat vaak gepaard met middelenmisbruik, gekoppeld aan 

een laag IQ. 

Daarnaast hebben de jongeren in een JJI vaak een geschiedenis bij de hulpverlening, een 

beperkte visie op de toekomst en een gebrek aan sociale vaardigheden (Smeets, 2011). De 

thuissituatie is vaak problematisch en bij de ouders is vaak pedagogische onmacht (Harder, 

Knort & Zandberg, 2006). Daarnaast hebben de jongeren een slechte motivatie voor 

onderwijs en een grote onderwijsachterstand (Inspectie van het onderwijs, 2007). 

Uit onderzoek van Jennissen & Blom (2007) blijkt dat tot de leeftijd van 25 ongeveer 40% 

van de delinquenten niet-westerse allochtonen zijn, terwijl blijkt uit de gegevens van het CBS 

in 2008 dat niet-westerse allochtonen 10,8% van de gehele bevolking uitmaakt. Het grootste 

deel van de niet-westerse allochtone jeugddelinquenten heeft een Antilliaanse, 

Marokkaanse en Surinaamse achtergrond en in mindere mate een Turkse achtergrond. El 

Hadioui (2008) geeft als mogelijke verklaring voor de oververtegenwoordiging van bepaalde 

etnische groeperingen in de criminaliteit de straatcultuur (waarbinnen Marokkaanse 

jongeren socialiseren). Van San (2008) heeft onderzoek gedaan naar de verschillende 

misdaadprofielen bij de etnische groepen en kwam tot de conclusie dat Antillianen 

voornamelijk drugs- en wapendelicten en vermogensdelicten met geweld plegen. 

Marokkanen zijn voornamelijk betrokken bij vermogensdelicten, bedreigingen, vernielingen 

en verstoring van de openbare orde. Surinamers zijn relatief vaak betrokken bij 

verkeersmisdrijven en drugs- en wapendelicten. Autochtone jongeren plegen vaak delicten 

als vandalisme en het spuiten van graffiti.  

Van Stan (2008) geeft aan dat er verschillende risicofactoren aan jeugdcriminaliteit ten 

grondslag liggen. Deze kunnen worden opgesplitst in vier niveaus: het individu, het gezin, de 

sociale omgeving en de peergroup (Dekovic, 1999; Buka & Earls, 1993). Op het eerste 

niveau, het individu, is er een relatie gevonden tussen een lage intelligentie en delinquent 

gedrag (Lynam, Moffit & Stouthamer-Louber, 1993). Delinquenten scoren gemiddeld 8 IQ-

punten lager dan niet-delinquenten. Daarnaast is er een correlatie gevonden tussen 



 22 

delinquent gedrag en ADHD en misbruik van geestverruimende middelen. Op het tweede 

niveau, het gezin, is er geconcludeerd dat de manier waarop ouders omgaan met hun 

kinderen en de kwaliteit van hun relatie een risicofactor kan zijn voor antisociaal gedrag. 

Zodra er een gebrek aan steun, slechte communicatie, onduidelijke regels en een lakse of 

juist strenge disciplinaire opvoeding is, kan een negatieve relatie tussen ouder en kind 

ontstaan (Dekovic & Asscher, 2008). Het derde niveau, de sociale omgeving, kent de 

langdurige economische druk als risicofactor (Nuytiens & Brolet, 2008). Hierbij kan gedacht 

worden aan inkomensverdeling, het politieke beleid, het niveau van welvaart of 

werkloosheid. Deze economische druk heeft invloed op de ouders, waardoor de relatie 

(zoals benoemd bij niveau twee) kan verslechteren. Het vierde niveau, de peergroup, draait 

om de invloed die de vriendenkring kan hebben op de jongere. Wanneer er binnen de groep 

antisociaal of delinquent gedrag wordt vertoond is de kans groot dat dit invloed heeft op het 

individu (Ferwerda, 2000). Deze verdeling is ook terug te vinden bij Murray & Farrington 

(2010) in hun meta-analyse van onderzoeken naar risicofactoren voor delinquent gedrag.  

2.4  Onderwijs in een JJI 

Het derde doel (heropvoeding, behandeling en begeleiding), van de doelen van Hermans 

(2013) sluit aan bij de ontwikkelingsfase waar jongeren zich in bevinden en de gedachte dat 

er op die leeftijd een positief effect is te verwachten van het verlenen van heropvoeding, 

behandeling en begeleiding. Het beperken van recidive is hierbij het doel (Hermanns, 2013). 

In de context van het derde doel wordt er in een JJI onderwijs aangeboden aan de jongeren. 

Daarnaast heeft de overheid een grondwettelijke5 en verdragsrechtelijke6 zorgplicht om het 

recht op onderwijs in de inrichtingen te realiseren en heeft daarnaast de plicht om jongeren 

een school te laten bezoeken, volgens de Leerplicht (Boendermakers & uit Beijerse, 2008). 

Sinds 2001 valt het onderwijs in een JJI niet meer onder het ministerie van Justitie, maar 

onder het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (Weijers & Liefaard, 2007). Vanaf 

2002 wordt in onderwijs voorzien door ZMOK (zeer moeilijk opvoedbare kinderen) scholen. 

Tijdens de vakantieperiodes wordt onderwijs niet opgenomen in het dagprogramma binnen 

een JJI. Scholen mogen hun eigen lestijden opstellen, gemiddeld wordt er 4 tot 5 uur per dag 

                                                        
5 Artikel 23 Grondwet 
6 Artikel 1 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) 
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aan onderwijs aangeboden. De klassen zijn 7 à 8 leerlingen groot (Commissie van Toezicht, 

Kenniscentrum, 2018).  

In het dossieronderzoek van het WODC uit 2011 bleek dat in de scholen die aangesloten zijn 

bij een JJI een kwart van de jongeren onderwijs op mbo-niveau 1 en de helft op vmbo-niveau 

volgt. Het aantal jongeren met een havoniveau of hoger is gering (Smeets, 2011). Ook bleek 

dat ruim de helft van de jongeren in voorlopige hechtenis geplaatst is, wat betekent dat zij 

de instelling doorgaans na korte tijd verlaten. Een derde heeft een PIJ-maatregel en blijft 

langer. Wanneer een jongere geplaatst wordt in een JJI wordt hij of zij zo snel mogelijk 

geplaatst in een onderwijsgroep. Hierbij houdt de onderwijsinstelling doorgaans het meeste 

rekening met de voorkeur (voor theoretisch of praktisch onderwijs) van de jongere, het 

onderwijsniveau en het ontwikkelingsperspectief (Smeets, 2011). In een JJI zijn er gemiddeld 

11 onderwijsgroepen (Smeets, 2011). Het onderwijs bestaat uit theoretisch onderwijs, een 

beroepsgerichte leerweg of praktijkonderwijs (Commissie van Toezicht, Kenniscentrum, 

2018).  

In het onderzoek van Smeets voor het WODC  kwamen enkele aandachtspunten, met 

betrekking tot het onderwijs, naar boven: ten eerste vindt er binnen deze onderwijsgroepen 

één tot twee keer per week (of vaker) een wisseling plaats, doordat jongeren in- of 

uitstromen (Smeets, 2011). De helft van de respondenten (onderwijspersoneel uit de JJI’s) 

vindt dit tamelijk of erg storend; de groepsdynamiek verandert: de leerlingen moeten 

opnieuw aan elkaar wennen en de hiërarchie moet opnieuw bepaald worden. Ten tweede is 

de verblijfsduur vaak kort, waardoor er geen passend onderwijs aangeboden kan worden. 

Daarnaast blijken de jongeren vaak uren te missen door disciplinaire en huishoudelijke 

maatregelen. Ten derde is het onderwijs kwetsbaar, omdat het kleinschalige scholen zijn, 

waardoor het keuzeaanbod geringer is dan op een reguliere onderwijsinstelling ‘buiten’.  
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2.5  Conclusie  

Het pedagogische karakter van de detentietijd voor jongeren is door de jaren heen steeds 

meer centraal komen te staan. Vanuit verschillende disciplines is er gekeken naar de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugddelinquent en de kansen die het onderwijs 

daarvoor in een JJI biedt. Het doel van het huidige onderwijs in een JJI is een bijdrage te 

leveren aan één van de jeugddetentiedoelen, namelijk heropvoeding, behandeling en 

begeleiding, met als beoogd resultaat een goede re-integratie in de maatschappij en 

hierdoor de kans te verkleinen op recidive. De docent Burgerschapsvorming in een JJI anno 

2019 heeft de taak om hier een bijdrage aan te leveren.  

Het is maar de vraag óf en in hoeverre onderwijs in een JJI, bijdraagt aan dit doel, want de 

kaders van de dagelijkse praktijk zien er als volgt uit: Een groep van 7 tot 8 jeugdigen stapt 

het lokaal binnen. Deze groep is divers, de leeftijd loopt uiteen van 12 tot 23 jaar. De 

leerlingen komen uit een thuissituatie die vaak omschreven kan worden als problematisch 

met verzorgers met een pedagogische onmacht. De leerlingen hebben vaak een 

onderwijsachterstand en worden zoveel mogelijk per onderwijsniveau in een klas geplaatst, 

voor het grootste gedeelte is dit vmbo- of mbo1-niveau. Daarnaast is er diversiteit in reden 

tot plaatsing in de JJI en de leerlingen kunnen uiteenlopende stoornissen hebben zoals 

autisme of depressie, zij hebben meestal een gebrek aan sociale vaardigheden en/of zij 

vertonen agressief gedrag. Bovendien verandert de groepssamenstelling continu in verband 

met de hoge doorloop van de jeugdigen in een JJI en omdat er geregeld leerlingen afwezig 

zijn i.v.m. een strafmaatregel of een andere verplichting. 
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3. Domein morele ontwikkeling  

In het vorige  hoofdstuk is het kader beschreven 

waarbinnen het vak Burgerschapsvorming gegeven 

wordt in een JJI. In dit hoofdstuk wordt er verder 

ingezoomd op de leerling in een JJI en zijn morele 

ontwikkeling: Wie heeft de docent eigenlijk in het 

klaslokaal zitten? En wat voor gevolgen zou dit kunnen 

hebben op de aangeboden lesmethoden?  

 

 

 

De adolescentie is een belangrijke fase waarin de verschuiving gemaakt kan worden van 

moreel besef gericht op de uitkomst van het eigen handelen naar moreel besef dat gericht is 

op sociale wederkerigheid, een soort ultiem ideaal stadium (Van der Velden, et al., 2010). Er 

zou gesteld kunnen worden dat er bij jeugddelinquenten een gebrekkige ontwikkeling heeft 

plaatsgevonden in het morele besef, waardoor de jongere zich niet richt op sociale 

wederkerigheid en daardoor ook de normen en waarden van de maatschappij in het geding 

kan brengen. In dit hoofdstuk wordt er gekeken of dit wel een juiste vooronderstelling is. Er 

wordt in dit hoofdstuk een antwoord gegeven op de volgende, theoretische, deelvraag:  

Welke morele ontwikkeling hebben jeugddelinquenten?  

In de eerste paragraaf wordt uiteengezet welke fases van morele ontwikkeling een jongere 

in principe doormaakt, in de tweede paragraaf wordt vervolgens omschreven wat de 

discussie is omtrent morele ontwikkeling en jeugddelinquenten. In de derde paragraaf wordt 

er een conclusie gegeven, waarbij de focus zal liggen op de morele ontwikkeling van een 

persoon tussen de 12 en 23 jaar, omdat dit de leeftijdsgrenzen van het jeugdstrafrecht zijn7.  

 

                                                        
7 Zie rijksoverheid.nl  
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3.1  Adolescenten en morele ontwikkeling  

In deze paragraaf wordt er gekeken naar fases in de adolescentie en de momenten waarop 

er ontwikkelingen plaats zouden moeten vinden in de moraliteit. Hieronder, in tabel 2, is 

hiervan een overzicht terug te vinden. In de onderliggende deelparagrafen wordt er een 

uitleg over gegeven.  

Tabel 1 - Adolescentie, Morele en Empathische ontwikkeling 

Leeftijd Fase in adolescentie 

a.d.h.v. Jolles 

Morele ontwikkeling 

a.d.h.v. Kohlberg 

Empathische 

ontwikkeling a.d.h.v. 

Hoffman 

Tot 9 jaar   Pre-conventionele niveau 

1. Straf en 
gehoorzaamheid 
oriëntatie  

2. Instrumenteel-
relativistische oriëntatie 

Globale empathie 

(0-1 jaar) 

Egocentrische empathie 

(1-2 jaar) 

Empathie voor 
andermans gevoelens. 

(vanaf 3de levensjaar) 

10 tot 17 jaar  Vroege adolescentie  

 

Midden adolescentie  

Conventionele niveau 

3. “good boy-nice girl” 
oriëntatie 

4. “law-and-order” 
oriëntatie 

Empathie voor 
andermans 
levenstoestand 

18 tot en met 
volwassenheid 

Late adolescentie  Post conventionele niveau 

5. sociale-contract-
legalisatie-oriëntatie 

6. Universele-ethische-
principe-oriëntatie 

 

 

3.1.1 Fases in de adolescentie  

Jelle Jolles geeft in zijn boek Het tienerbrein (2017) een weergave van de ontwikkeling van 

een tiener naar volwassene. De benadering van deze ontwikkeling bevindt zich midden in de 

nature – nurture discussie, of zoals Jolles (2017) omschrijft: ‘de mens tussen de biologie en 

de omgeving’. Hij houdt daarbij aan dat de tiener beïnvloed wordt door zijn fysieke en zijn 

sociale context. De fysieke context, de nature kant, bepaalt de potentie van de mens; kennis 

en vaardigheden liggen niet in de genen vast en worden ontwikkeld binnen en door de 
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sociale context. De combinatie van de fysieke en sociale contexten bepaalt voor de tiener op 

welke wijze er op prikkels gereageerd wordt.  

De ontwikkeling naar volwassenheid valt volgens Jolles (2017) in drie fases te 

onderscheiden: de vroege adolescentie van ongeveer 10 tot 14 jaar, de midden adolescentie 

van 14 tot 16 á 17 jaar en de late adolescentie van 16 á 17 jaar tot 22 á 25 jaar. De vroege 

adolescentie kenmerkt zich door begrippen als concreet en opportunistisch, waarbij hij 

alleen de consequenties op korte termijn kan overzien. Hij kan nog niet plannen, is impulsief 

en kan zijn eigen gedrag nog niet remmen waarbij er makkelijk risico’s genomen kunnen 

worden. Positieve feedback heeft meer effect dan negatieve feedback en hij heeft heftige 

emoties en snelle stemmingswisselingen. Vriendschappen worden gevormd op basis van 

eigenbelang en het zelfinzicht is matig. De primaire emoties zoals blijheid en boosheid zijn 

voor de vroege adolescent goed te herkennen, maar secundaire emoties zoals schaamte en 

schuld zijn lastiger. In deze fase gaan kinderen het gezag van de ouders in twijfel trekken, 

aangezien zij vanaf deze periode zelf gaan nadenken over wat zij wel of geen gepast gedrag 

vinden en wat daarbij hun eigen belang is. Buiten de gezinssituatie staan de vroege 

adolescenten nauwelijks open voor de gevoelens van hun leeftijdsgenoten. Zij kunnen 

bijvoorbeeld nog niet inzien welke gevolgen hun gedrag (pesten) op de langere termijn kan 

hebben.  

De midden adolescent kan simpele taken plannen (een middag is overzichtelijk, een week, of 

volgend jaar is nog te ver vooruit) en hij kan beter omgaan met negatieve feedback. Risico’s 

neemt de midden adolescent nog steeds vaak waarbij hij grote problemen heeft met 

autoriteit en grenzen. De gevolgen overzien van zijn gedrag, kan hij vaak niet. Daarnaast 

bestaat er volgens Jolles (2017) onderzoek waaruit blijkt dat risicogedrag bij adolescenten 

sterk bepaald wordt door oordelen uit de sociale omgeving. De heftige emoties en snelle 

stemmingswisselingen zijn nog steeds aanwezig. De midden adolescent is echter wel in staat 

om zich aan te passen aan de regels van de peergroup, waarbinnen de sociale druk hoog is. 

Deze groep tieners is extreem gevoelig voor beloningen, voor spannende smaaksensaties en 

spannende emotionele of lichamelijke sensaties.  
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In de laatste fase van de ontwikkeling naar volwassenheid, de late adolescentie, kan de 

jongere beter plannen en controleren en kan daarbij in middellange termijnen denken. 

Risicogedrag is al een stuk minder aantrekkelijk. In deze fase is de adolescent beter in het 

beoordelen van zijn eigen doelen en de vaardigheid zelfreflectie en de zelfkennis zijn 

vergroot. Buiten de primaire emoties kan de adolescent in deze fase ook beter de secundaire 

emoties bij zichzelf en anderen herkennen, waardoor hij zich ook beter kan inleven in de 

ander.  

‘De ontplooiing, het opdoen van kennis en ervaringen, en de ontwikkeling van 

gedrag en beleving op grond van ervaringen: dat is wat wij omschrijven met het 

begrip ‘leren’. (Jelle Jolles, 2017, p. 32)  

3.1.2 Morele ontwikkeling 

Het gaat in deze paragraaf over de conceptuele verkenning van de begrippen morele 

ontwikkeling, moraliteit, moreel, moraal en immoreel; het zijn begrippen die met elkaar 

samenhangen. Om hier invulling aan te geven wordt gebruik gemaakt van een concept 

waarbij het denken en handelen binnen wat het goede (moreel) en wat het slechte 

(immoreel) een grote rol speelt. Het gaat er in deze deelparagraaf niet om wat ervoor eens 

en voor altijd te vatten wat onder moreel en immoreel valt, het gaat om de conceptuele 

verkenning van deze begrippen en er wordt aan de hand van psycholoog Lawrence Kohlberg 

(1969) en zijn stadiumtheorie een visie geboden op de ontwikkeling van de morele cognities. 

Deze theorie zal een uitgangspunt zijn , omdat deze ook gebruikt wordt als uitgangspunt 

voor de TOPs! trainingen in JJI’s. TOPs! Trainingen zijn onderdeel van de  buitenschoolse 

activiteiten en hebben als doel:  

“het substantieel verminderen van het risico op antisociaal en delinquent gedrag 

bij jongeren. Subdoelen zijn het verbeteren van sociale vaardigheden, 

zelfcontrolevaardigheden, het moreel redeneren, het ‘elkaar helpen’ en het 

herkennen en ombuigen van denkfouten.” (Nederlands Jeugdinstituut, 2018, p. 4) 

Daarnaast biedt de theorie van Kohlberg een universalistische benadering op morele 

ontwikkeling; een basis vanuit waar aanvullingen gemaakt kunnen worden. Een aanvulling 

op deze theorie is het bystandermodel van psycholoog Martin Hoffman (2001). Voor deze 

aanvulling is gekozen omdat Hoffman verder inzoomt op het internaliseren van moreel juist 
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gedrag waarbij het kind zich bewust is van de effecten die zijn eigen gedrag kan hebben op 

de ander (Brugman & van den Bos, 2007). Een aanvulling die past in het kader van 

jeugddelinquentie.  

De morele ontwikkeling bestaat uit drie niveaus (Kohlberg, 1969) en deze niveaus hebben 

elk ook weer twee stadiums (Luken, 2008). Het eerste niveau, pre-conventioneel, omschrijft 

de periode waarin het kind is gefocust op het eigenbelang. Het kind is zich wel bewust van 

het verschil tussen goed en kwaad, maar kan de onderliggende relaties nog niet herkennen. 

De eerste fase binnen dit niveau is straf en gehoorzaamheid oriëntatie. De reden om zich 

aan de regels te houden is het voorkomen van straffen. De tweede fase is de instrumenteel-

relativistische oriëntatie. Hiermee wordt bedoeld dat de handeling het kind zelf bevredigt en 

dan toevallig ook die van de ander (Johannes, 2011). 

Het tweede niveau, conventioneel, omvat de periode waarin het kind vooral handelt naar ‘t 

idee van wat anderen (in de nabije sociale omgeving) van hem verwachten. De sociale 

omgeving speelt hierbij een grote rol, omdat zij aangeven wat zij goed of slecht vinden. De 

eerste fase binnen dit niveau wordt omschreven als “good boy-nice girl” oriëntatie. Hierbij 

wordt het gedrag ontwikkeld waarbij je iemand anders helpt en dat ook door de groep als 

goed wordt ervaren. Dit is de eerste fase waarin er wordt gekeken naar de bedoeling van de 

actor (Johannes, 2011). De tweede fase binnen dit niveau is de “law-and-order” oriëntatie. 

Het gedrag is dan gericht op het vervullen van een plicht, waarbij sociale regels worden 

nagekomen en er respect wordt getoond voor de autoriteiten.   

Op het laatste niveau, het post conventionele, ontwikkelt de persoon zijn eigen normen los 

van de groepen waar hij bij hoort en los van autoriteit. De eerste fase van dit niveau heet 

sociale-contract-legalisatie-oriëntatie en omvat gedrag dat als goed wordt gewaardeerd 

wanneer het een handeling is die individuele rechten in stand houdt. Uit onderzoek blijkt dat 

op 36-jarige leeftijd pas 15% van de mensen dit niveau bereikt te hebben. De laatste fase 

wordt omschreven als universele-ethische-principe-oriëntatie, waarbij normen worden 

bepaald door zelf ontwikkelde ethische principes. Deze zijn dus niet afhankelijk van bijv. de 

sociale context of maatschappij (Johannes, 2011). Recht, rechtvaardigheid en gelijkheid zijn 

uiteindelijk de hoogst geldende principes (Leest, 2002). 



 30 

Hoffman (2001) stelt in het bystandermodel dat empathie, het vermogen om een ander te 

begrijpen en zich in te leven in het gevoelsleven van de ander, een belangrijke basis is voor 

de morele ontwikkeling. Het moment waarop een individu overgaat tot het helpen van een 

ander in nood, wat door Hoffman gezien wordt als een morele daad, is het moment waarop 

de morele ontwikkeling zich ten volle heeft ontwikkeld: prosociaal handelen. Hoffman maakt 

een onderscheid in twee aspecten van empathie, die zich ontwikkelen naarmate men ouder 

wordt. Als eerste haalt hij het affectieve component (voelen wat de ander voelt) naar voren, 

dat vervolgens onder te verdelen is in: ‘personal disstress’ en ‘empathic concern’. ‘Personal 

disstress’ is het aspect waarbij de pijnbeleving van de ander ervoor zorgt dat er een 

persoonlijke reactie ontstaat bij de aanschouwer. Deze reactie heeft betrekking op het 

gedrag van de aanschouwer, waarbij de ander niet wordt geholpen, maar de aanschouwer 

juist zichzelf gaat troosten. Dit gebeurt tot het eerste levensjaar van een kind. Bij ‘empathic 

concern’ wordt eenzelfde pijnbeleving ervaren door de aanschouwer én kan dit gevoel 

ervoor zorgen dat de aanschouwer de ander wil gaan helpen of troosten. De cognitieve 

component (begrijpen waarom de ander zich zo voelt) zorgt ervoor dat de aanschouwer zich 

in de gevoelens en gedachten van de ander kan verplaatsen. Binnen deze morele socialisatie 

theorie van Hoffman is niet alleen de constructie van het morele oordelen belangrijk, ook de 

internalisering hiervan speelt een belangrijke rol. Een kind moet eerst leren wat de morele 

norm is (rekening houden met anderen) en wil dat vervolgens ook nastreven. Als dit niet 

lukt, zal er een schuldgevoel richting de ander ontstaan. Kinderen bewust maken van de 

gevolgen van hun (al dan niet moreel juiste) handelen, is volgens Hoffman belangrijk voor 

het internaliseren van de morele normen. Hiervoor ligt de basis in de opvoeding. 

Ontwikkeling in de empathische vaardigheden verloopt volgens Hoffman (1987) volgens vier 

fases: globale empathie, egocentrische empathie, empathie voor andermans gevoelens en 

empathie voor andermans levenstoestand. De eerste twee fases bevinden zich in het 

affectieve component (voelen wat de ander voelt), de laatste twee in het cognitieve 

component (begrijpen waarom de ander zich zo voelt).  

De eerste fase is de globale empathie, hierbij ervaart het kind het dezelfde emotie als de 

ander. Als een ander kind gaat huilen, zal het desbetreffende kind dat ook doen. Deze 

ontwikkeling vindt vooral plaats in het eerste levensjaar van het kind. De tweede fase, de 

egocentrische empathie, is de reactie van het kind op de emotie van de ander door de soort 

troost of hulp aan te bieden die het zelf ook zou willen. Dit gedrag ontstaat vaak vanaf het 
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tweede levensjaar. Bijvoorbeeld: wanneer een volwassen huilt, zal het kind zijn knuffel 

aanbieden. Tijdens de derde fase, de empathie voor andermans gevoelens, heeft het kind 

door dat de ander wellicht behoefte heeft aan andere hulp dan wat hij of zij zelf zou willen. 

Het kind leert zijn hulp aan te passen aan de persoon. Deze fase breekt aan rond het derde 

levensjaar. In de vierde en tevens laatste fase, empathie voor andermans levenstoestand, 

ontwikkelt het kind het besef dat de reactie en gevoelens van de ander niet altijd direct 

gebaseerd hoeft te zijn op de situatie die zich in het hier en nu voordoet. Het kind krijgt 

meer empathie voor grotere groepen (bijvoorbeeld: daklozen of onderdrukte 

bevolkingsgroepen). Deze fase breekt aan in het laatste gedeelte van de kindertijd of de 

vroege adolescentie (Schaffer, 1996). 

3.2 Jeugddelinquenten en morele ontwikkeling  

Uit onderzoek (La Sage, 2004) blijkt dat bij 75 van de 100 jonge verdachten sprake is van een 

gebrekkige gewetensontwikkeling, deze wordt gekenmerkt door het ontbreken van morele 

kernemoties (Le Sage, 2004): schuld, schaamte en medelijden. Het ontbreken ervan zou 

kunnen duiden op een gebrek aan solidariteit met en respect voor anderen. Belangrijk bij 

deze kernemoties is dat men zich verantwoordelijk voelt voor zijn handelen. Naast het 

onderzoek van La Sage, wordt er veel onderzoek gedaan naar de verbanden tussen de 

morele ontwikkeling van de jeugddelinquent en het delinquente gedrag.  

Zo blijkt uit onderzoek van Gregg, Gibbs en Basinger (1994) dat delinquente adolescenten 

zich vaak bevinden in het eerste of tweede stadium van Kohlberg’s morele 

ontwikkelingstheorie. Dit staat in contrast met niet-delinquente adolescenten, zij zitten vaak 

in het derde of vierde stadium. Gibbs (2003) geeft aan dat egocentrisme in de adolescentie 

een manier is waarop een laag niveau van morele oordeelsvorming en empathie zich kan 

uiten. Dit kan duiden op een onvermogen om zich te verplaatsen in de positie van een ander 

en om in het eigen gedrag rekening te houden met belangen van anderen. Egocentrisme als 

cognitieve verstoring verhoogt de kans op antisociaal gedrag (Gibbs, 2003). Er kunnen 

denkfouten ontstaan, zoals “als persoon x zijn telefoon niet op de tafel had neergelegd, dan 

had ik de telefoon niet kunnen stelen, eigenlijk vroeg persoon x erom”. Door dit soort 

denkfouten voelt men zich niet verantwoordelijk voor zijn gedrag en ziet daarom niet in dat 

het een moreel onjuiste handeling is om te stelen (Gibbs, 2003). 
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Ook het onderzoek van Raaijmakers, Engels en van Hoof (2005) bevestigt het verband tussen 

delinquentie en morele ontwikkeling. Dit onderzoek is afgenomen onder 846 delinquenten 

en niet-delinquente Nederlandse adolescenten en is in een periode van 1991 tot 1997, 

driemaal gedaan. Uit de resultaten valt af te leiden dat het morele ontwikkelingsniveau 

toeneemt naarmate de niet delinquente adolescenten ouder worden. Dit in tegenstelling tot 

het morele ontwikkelingsniveau bij de delinquente adolescenten. Het onderzoek toont aan 

dat er over de gehele periode een negatieve correlatie bestaat tussen delinquentie en 

moreel ontwikkelingsniveau (Raaijmaker, Engels & Hoof, 2005). Stams et al. (2006) bevestigt 

dit, met een meta-analyse over 50 studies, die het verband onderzochten tussen morele 

ontwikkeling en delinquent gedrag bij adolescenten. De resultaten van deze studie laten zien 

dat delinquente adolescenten een significant lager niveau van morele ontwikkeling hebben 

in vergelijking met niet-delinquente leeftijdsgenoten. Met name bij mannelijke 

adolescenten, late adolescenten, adolescenten met een lage intelligentie en bij 

adolescenten die in de gevangenis zaten was het effect van het gevonden verband groot. 

Het grootste effect heeft men gevonden bij adolescenten ín gevangenschap en bij 

adolescenten die waren gediagnosticeerd met een psychopathische stoornis. De conclusie 

uit deze meta-analyse is dat er een sterk verband bestaat tussen een vertraagde morele 

ontwikkeling en delinquent gedrag. Dit verband blijft sterk, zelfs wanneer men differentieert 

op socio-economische status, geslacht, leeftijd en intelligentie (Stams, Brugman, Dekovic, 

Rosmalen, Laan & Gibbs, 2006) 

3.3 Conclusie 

De theoretische deelvraag die bij deze paragraaf hoort, luidt als volgt: 

Welke morele ontwikkeling hebben jeugddelinquenten? 

Niet-delinquente jongeren zitten in de fase van morele ontwikkeling waarin de jongere 

handelt naar van wat anderen (in de nabije sociale omgeving) van hen verwachten. 

Daarnaast gaat het gedrag zich richten op het vervullen van plichten, waarbij sociale regels 

worden nagekomen en er respect wordt getoond voor autoriteiten (Kohlberg, 1969). 

Wanneer deze fase doorlopen is, kan de niet-delinquente leeftijdsgenoot ook al in de 

volgende fase terecht zijn gekomen waarbij de persoon zijn eigen normen los van de 

groepen waar hij bij hoort en los van autoriteit gaat ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt echter 

dat op 36-jarige leeftijd pas 15% van de mensen dit niveau bereikt te hebben.  
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De dagelijkse praktijk van een docent Burgerschapsvorming in een JJI, is dat elk lesuur 

leerlingen het lokaal binnen komen die een mogelijk vertraagde morele ontwikkeling 

hebben. Zij bevinden zich vaak nog in de eerste twee fases (de pre-conventionele fase) van 

morele ontwikkeling zoals onderscheiden door Kohlberg (Gregg, Gibbs & Basinger, 1994). De 

jeugddelinquent is gefocust op eigenbelang en is zich bewust van het verschil tussen goed en 

kwaad, maar kan de onderliggende relaties nog niet herkennen. De reden om zich aan de 

regels te houden is het voorkomen van straffen (Johannes, 2011). Bij jeugddelinquenten 

ontbreken vaak de morele kernemoties: schuld, schaamte en medelijden, wat een gebrek 

aan solidariteit met en respect voor anderen met zich meeneemt. Immorele handelingen 

worden niet herkend, waardoor er egocentrische denkfouten gemaakt worden. Door deze 

denkfouten plaatst de jeugddelinquent de verantwoordelijkheid buiten zichzelf.  

Een schematisch overzicht waarin de verschillende fasen van adolescentie, morele 

ontwikkeling aan de hand van Kohlberg en empathische ontwikkeling aan de hand van 

Hoffman worden gecombineerd met de morele ontwikkeling van jeugddelinquenten is terug 

te vinden in tabel 3. 
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Tabel 2 - Morele ontwikkeling jeugddelinquenten 

Leeftijd Fase in 

adolescentie 

a.d.h.v. Jolles 

Morele ontwikkeling 

a.d.h.v. Kohlberg 

Empathische 

ontwikkeling a.d.h.v. 

Hoffman 

Morele ontwikkeling 

jeugddelinquenten 

 

Tot 9 jaar   Pre-conventionele 
niveau 

1. Straf en 
gehoorzaamheid 
oriëntatie  

2. Instrumenteel-
relativistische 
oriëntatie 

Globale empathie 

(0-1 jaar) 

Egocentrische empathie 

(1-2 jaar) 

Empathie voor 
andermans gevoelens. 

(vanaf 3de levensjaar) 

 

 

10 tot 17 
jaar  

Vroege 
adolescentie  

 

Midden 
adolescentie  

Conventionele niveau 

3. “good boy-nice girl” 
oriëntatie 

4. “law-and-order” 
oriëntatie 

Empathie voor 
andermans 
levenstoestand 

Ontbreken van emoties: schuld, 
schaamte en medelijden (La 
Sage) 

 

Bevinden zich nog in eerste of 
tweede fase van morele 
ontwikkeling a.d.h.v. Kohlberg 
(Gregg, Gibbs en Basinger) 

 

Egocentrisme & denkfouten 
(Gibbs) 

 

Vertraagde morele ontwikkeling 
t.o.v. leeftijdsgenoten (Stams en 
Raaijmakers, Engels en van 
Hoof) 

18 tot en 
met 
volwassenh
eid 

Late 
adolescentie  

Post conventionele 
niveau 

5. sociale-contract-
legalisatie-oriëntatie 

6. Universele-ethische-
principe-oriëntatie 
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4. Domein burgerschapsvorming 

In het vorige hoofdstukken is het kader beschreven 

waarbínnen het vak Burgerschapsvorming gegeven 

wordt in een JJI en wat de morele ontwikkeling van 

een jeugddelinquent kenmerkt. In dit hoofdstuk wordt 

de inhoud van het vak beschreven: Wat wordt er 

eigenlijk bedoeld met het vormen van een burger? 

Wat houdt het vak Burgerschapsvorming in en wat 

voor doel dient het? Waarom wordt dit vak gegeven 

op een middelbare school, en hoe kan aan het vak 

concreet en doeltreffend inhoud gegeven worden? Is 

de benadering van het vak Burgerschapsvorming ook 

voor de leerlingen in een JJI toereikend, of vergt het vak 

daar een andere benadering?  

 
Om de vragen te kunnen beantwoorden die gesteld zijn in de vorige alinea is de indeling in 

dit hoofdstuk als volgt: In paragraaf 4.1 wordt de historische context van burgerschap 

geschetst. In paragraaf 4.2 wordt de stap gemaakt van burgerschap naar 

Burgerschapsvorming in het onderwijs. In paragraaf 4.3 wordt de huidige situatie op het 

gebied van Burgerschapsvorming in het onderwijs omschreven, waarna in paragraaf 4.4 een 

verdieping wordt gemaakt: hoe moet, op een moreel juiste manier, het vak 

Burgerschapsvorming gegeven worden. Om antwoord te kunnen geven op de onderstaande 

deelvraag, worden de resultaten van de documentanalyse van de gebruikte lesmethoden in 

paragraaf 4.5 besproken. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk, 4.6 is de conclusie en geeft 

een concreet antwoord op de deelvraag:  

Wat is de huidige invulling van het vak Burgerschapsvorming in een JJI? 

4.1  Burgerschap in Nederland 

In de jaren negentig van de vorige eeuw vond er een verschuiving plaats op het gebied van 

burgerschap (Van Houdt en Schinkel, 2009). Burgerschap wordt vanaf die periode niet alleen 

gezien als een formele status, namelijk het hebben van een paspoort, maar ook gaat de 

morele kant van burgerschap een rol spelen. Sociaal-maatschappelijke en culturele aspecten 

Morele 
ontwikkeling 

jongeren

Jeugd
detentie

Burgerschaps
vorming

Figuur 6 - onderzoeksdomein Burgerschapsvorming 
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zijn belangrijker geworden. De verschuiving van het staatrechtelijke burgerschap naar het 

maatschappelijk burgerschap is wat Van Houdt en Schinkel de verschuiving van formeel naar 

moreel burgerschap noemen. In het licht van dit onderzoek is vooral dit laatste begrip, het 

morele burgerschap van belang. Want wanneer voldoe je als burger eigenlijk aan de 

verwachtingen die hierbij een rol spelen? Wanneer ben je een ‘goede’ burger? En wat als je 

dat niet bent? 

 

In deze paragraaf wordt er kort gekeken naar de historische context van moreel 

burgerschap, waarna er wordt gekeken wat dit in de huidige maatschappij betekent en wat 

de betrekking is op jeugddelinquentie.  

4.1.1 Historische context moreel burgerschap 

In de zeventiende en achttiende eeuw verwees burgerschap zowel naar een juridisch-

politiek statuut als naar een cultureel ideaal; niet iedere inwonende van de Nederlandse 

Republiek kreeg het burgerschap (van Dixhoorn, 2005), terwijl toch van alle inwoners van de 

Republiek werd verwacht dat zij goed burgerlijk gedrag vertoonden. De negentiende eeuw 

wordt ook wel de eeuw van de burger genoemd (Veldheer, 2005). Vanaf deze periode werd 

het begrip burger gekoppeld aan begrippen als fatsoen, deugd, vlijt en ijver en 

spaarzaamheid en ook werden er de volgende persoonseigenschappen mee verbonden: 

nuchter, praktisch en verdienstelijk, maar middelmatig (Aerts, 2002). Deze begrippen 

omschrijven de toenmalige gewenste morele standaard van de maatschappij. In 1848 werd 

de Nederlandse Grondwet ingevoerd, waarmee de civiel-juridische dimensie van 

burgerschap vastgelegd werd (van Houdt & Schinkel, 2009).  

In de twintigste eeuw, na de Eerste Wereldoorlog, vormt het gezin de kern van de 

burgerlijke normen en waarden. Hierbij horen begrippen als: gevoel voor orde en gezag, 

standsbesef, nationaal sentiment, arbeidszin, spaarzaamheid en (zelf)beheersing (Dekker en 

de Hart, 2005), wat als een goede basis voor de gemeenschap werd gezien. De economische 

welvaart groeide, waardoor het inkomen, de individuele welvaart en het opleidingsniveau 

steeg en waardoor ook de behoefte om zich te conformeren aan de heersende burgerlijke 

normen begon af te nemen (Dekker en de Hart, 2005).  

In de jaren zestig en zeventig bleef de koopkracht toenemen en er ontstonden subculturen 

onder de jeugd (flowerpower, skinheads en punkers). Er is sprake van ontzuiling, ouderlijk 
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gezag wordt in twijfel getrokken en de seksuele moraal verandert (Dekker en de Hart, 2005).  

Maximaal vrije, persoonlijke ontplooiing werd in brede kring als eis aanvaard en een 

speerpunt van overheidsmaatregelen, waarmee het begrip ‘burgerlijkheid’ een negatieve 

connotatie krijgt. Volgens Dekker en de Hart (2005) wisselen in de twintigste eeuw nieuwe 

en oude waarden zich met elkaar af. Bij oude waarden kan gedacht worden aan: hard 

werken, respect voor regels en tradities, goede manieren, kuisheid en trouw en 

dienstbaarheid. Bij nieuwe waarden kan gedacht worden aan: gelijkheid en vrijheid, 

individualiteit en zelfontplooiing, democratie, openheid en tolerantie, flexibiliteit en 

mobiliteit, genieten, rijkdom en etaleren van succes. 

4.1.2 Moreel burgerschap in de 21ste eeuw 

Hoe formeel en moreel burgerschap met elkaar in verband staat is, zoals Schenkel (2005) dat 

doet, te duiden door integratie als voorbeeld te nemen. Als iemand wil integreren in 

Nederland is hij buiten de aspecten van het formele burgerschap, het verkrijgen van een 

paspoort, ook verplicht om de Nederlandse normen te onderschrijven en naleven.  

Hij zal zijn recht om binnen te mogen komen, zijn aanspraken op een 

permanent verblijf en zijn nieuwe nationaliteit moeten verdienen, door 

zijn beheersing van de Nederlandse taal en zijn aanvaarding van de 

fundamentele gemeenschappelijke normen van de Nederlandse 

samenleving aan te tonen’ (Vermeulen 2007: 101) 

Maar wat zijn die Nederlandse normen dan? In 2014 heeft het Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid in samenwerking met ProDemos de brochure “Kernwaarden van de 

Nederlandse samenleving” ontwikkeld. Deze brochure is uitgebracht voor immigranten die 

de Nederlandse samenleving beter willen begrijpen. In deze brochure worden, na uitleg over 

de democratische rechtsstaat, de volgende kernwaarden omschreven: vrijheid, 

gelijkwaardigheid en solidariteit. Vrijheid wordt uitgelegd als het mogen denken, zeggen en 

doen wat je zelf wilt en wordt vervolgens gesplitst in geloof, mening, levensstijl, vereniging 

en zelfbeschikking. Gelijkwaardigheid betekent dat alle mensen evenveel waard zijn en 

wordt gesplitst in gelijke behandeling en verbod op discriminatie. Solidariteit (en werk) is 

rekening houden met elkaar wat ook inhoudt dat er belasting betaald wordt en dat hiermee 

sociale voorzieningen (zoals minimumloon) van worden betaald. 
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In het licht van dit onderzoek is er verder gezocht, want dit zijn de waarden waarvan de 

Nederlandse overheid vindt dat zij bij de burgers bekend moeten zijn en moeten worden 

nageleefd. Maar hoe zit dat dan met moreel burgerschap op scholen?  

De onderwijsinspectie benoemt als basiswaarden: begrip voor anderen, verdraagzaamheid 

en autonomie (Boersma, 2010; Inspectie van Onderwijs, 2006). Het kabinet noemde in 2003 

naast gelijkwaardigheid en de vrijheden ook de onaantastbaarheid van het menselijk 

lichaam en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (privacy) als basiswaarden van de 

rechtsstaat (Kamerstukken II 2003/04). Een basiswaarde, of zelfs basisbeginsel, van de 

rechtsstaat is ook ‘rechtvaardigheid’: er wordt verwacht dat mensen eerlijk met elkaar 

omgaan en er zijn wetten op basis waarvan de overheid uiteindelijk eerlijke omgang met 

elkaar kan afdwingen (WRR, 2003).  Gehoorzaamheid zou volgens Van der Meij (2010) als 

waarde kunnen worden toegevoegd. Samenleven is niet mogelijk als mensen het niet 

belangrijk vinden zich aan regels te houden, zo stelt hij. Volgens Dekker en De Hart (2005) 

valt de Nederlandse burgercultuur onder het door Sloterdijk (2000) omschreven West-

Europees streven naar het ‘temmen en telen’ van mensen tot gedisciplineerde, 

vredelievende, moedige en arbeidzame, gehoorzame en opofferingsgezinde en aan hun 

samenleving toegewijde wezens. 

4.1.3 Gevolgen ‘slecht’ burgerschap 

Je zou kunnen zeggen dat het bij een jeugddelinquent niet is gelukt om hem ‘te temmen en 

te telen’; hij heeft de heersende normen en waarden van de maatschappij in het geding 

heeft gebracht door de wet te overtreden. Volgens Willem Witteveen (2014) zou de wet in 

essentie moeten gaan om regels op basis van door bestuur en burgers gedeelde publieke 

waarden. Er zijn gradaties aan te brengen in de overtredingen en gevolgen. Een klap in een 

gezicht geven of iemand in elkaar slaan met langdurige fysieke gevolgen van dien, zijn beide 

overtredingen van de waarde onaantastbaarheid van het menselijk lichaam.  Toch valt er 

een gradatie in aan te brengen, voor de klap in het gezicht zal een jongere waarschijnlijk 

geen vrijheidsbeneming als straf worden opgelegd, terwijl dit in het tweede voorbeeld wel 

het geval kan zijn.  
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In het kader van burgerschap is het dus zo dat je als jongere een goede burger bent wanneer 

je naar de heersende waarden leeft. Je wordt pas bij een ernstige overtreding van de wet in 

een JJI geplaatst als je een straf verdient in de vorm van vrijheidsbeneming. De samenleving 

is tijdelijk veiliger wanneer jij er geen deel vanuit maakt en je bent geholpen bij 

heropvoeding, behandeling en begeleiding: de doelen van vrijheidsbeneming bij jongeren 

volgens Hermans (2013).  

4.2  Burgerschap wordt Burgerschapsvorming in het onderwijs  

In de twintigste eeuw werd er in Nederland, een discussie gevoerd over burgers en hoe zij in 

de samenleving moesten functioneren. In deze discussie, vooral geïnitieerd door publicaties 

van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Bron, Veugelers & van Vliet, 

2009), werd benadrukt dat Nederlanders moesten leren omgaan met een samenleving 

waarin zij in contact zouden staan met mensen die anders zouden zijn dan zijzelf (dit stond 

in verband met de integratie van niet Nederlandse culturen).  Daarnaast moesten burgers 

onder andere autonoom zijn en loyaal zijn aan de staatsinrichting van Nederland.  

Deze zaken zijn bij uitstek taken voor het onderwijs, aangezien het onderwijs ook de taak 

heeft om een bijdrage te leveren aan sociaal gedrag en politieke moraal van de leerlingen 

door de school als voorbeeldfunctie te gebruiken (Bron, Veugelers & van Vliet, 2009), 

waarmee de school in essentie een burgerschapsvormend instituut is (Bron, Veugelers & van 

Vliet, 2009). Sociaal gedrag, of beter gezegd de kwalificaties voor sociaal wenselijke gedrag, 

en dus het naleven van de morele standaard, wordt volgens Hand (2018) door docenten op 

dagelijkse en constante basis aan leerlingen geëtaleerd. Docenten kunnen namelijk naast het 

woordelijk overdragen van hun morele standaard ook door het eigen gedrag een rolmodel 

vormen voor leerlingen. Zo kunnen bijvoorbeeld pesters publiekelijk worden aangesproken 

door de docent, waarmee de docent ten aanschouwen van de leerlingen duidelijk maakt: 

iemand anders kwetsen behoort niet tot het sociaal wenselijke, moreel juiste, gedrag.  

Volgens Bron, Veugelers & van Vliet (2009) kreeg in de twintigste eeuw het pedagogische 

aspect van het onderwijs steeds meer aandacht, waarbij de focus voornamelijk op het 

democratisch burgerschap kwam te liggen (zie Platform pedagogische opdracht van het 

onderwijs, 1996). Scholen werden in deze periode, door de Inspectie van het onderwijs, 

steeds meer getoetst op de sociale vorming die ze aanboden aan leerlingen. In 2003 kreeg 

de overheid vanuit De Onderwijsraad het advies om scholen de taak te geven om 
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burgerschap te bevorderen. Hiermee wordt gedoeld op het willen en kunnen deelnemen 

aan de samenleving (Geurts & Meijers, 2006). De Onderwijsraad maakt een onderscheid in 

drie niveaus binnen het burgerschapsonderwijs (Geurts & Meijers, 2006); het microniveau 

focust op beschaafd gedrag in en om de school, wat ook wel burgerzin genoemd wordt. Het 

mesoniveau gaat over het functioneren in de maatschappelijke verbanden en het 

macroniveau over het bijbrengen van kennis van sociale bewegingen en politieke praktijken, 

zodat mensen kunnen functioneren als staatsburger. 

Bron, Veugelers & van Vliet (2009) wijzen drie domeinen aan die de essentie vormen voor 

burgerschapsonderwijs zoals het SLO die hanteert: democratie, participatie en identiteit. 

Deze drie domeinen worden breed gedragen (Veugelers, 2006) en staan in sterk verband 

met elkaar, er is ruimte voor het individu (identiteit), de samenleving (democratie) en 

participatie verbindt deze twee domeinen met elkaar. Een uitgewerkte lijst van de inhoud 

van deze domeinen is per categorie, is terug te vinden in bijlage 5. 

4.3 Burgerschapsvorming anno 2019  

Democratie en onderwijs, of breder gezien, democratie en opvoeding draaien volgens de 

Winter (2006) om solidariteit, gelijkwaardigheid en tolerantie alsmede om vrijheid, 

verantwoordelijkheid en respect. Met deze attitudes wordt de mens niet geboren, het 

democratie-gen is in ieder geval nog niet ontdekt (de Winter, 2006) en dus zal er opgevoed 

moeten worden tot democratische burgers. Bron, Veugelers & van Vliet (2009) stellen dat 

een van de belangrijkste vragen bij het invulling geven aan burgerschapsvorming is: tot wat 

voor soort burgers willen wij onze leerlingen zich zien ontwikkelen? Antwoorden op deze 

vraag lopen uiteen, waarbij Biesta (2006) zelfs stelt dat de dialoog over wat een ‘goede 

burger’ is, centraal moet staan.  

4.3.1 Ideaalbeeld van Veugelers en Leenders 

Veugelers en Leenders houden in hun artikel ‘Waardevormend onderwijs en burgerschap 

een pleidooi voor het concept Kritisch-Democratisch burgerschap’ (2004). Zij geven aan dat 

er drie verschillende typen burgerschap te onderscheiden zijn en dat deze verschillende 

consequenties voor het onderwijs in zich meedragen. Te noemen: Aanpassingsgericht 

burgerschap, Individualistisch burgerschap en Kritisch-Democratisch burgerschap. 
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Binnen Aanpassingsgericht burgerschap wordt de samenleving omschreven aan de hand van 

zijn tradities en belangen, waarmee de burger zich kan identificeren; hij deelt de 

desbetreffende normen en waarden. Een homogene samenleving is de doelstelling. Om dit 

te kunnen bewerkstelligen wordt er waardeoverdracht ingezet, waarbij de focus ligt op de 

reproductie van de vaststaande waarden. De reeds vastgestelde normen en waarden 

worden aan de leerlingen doorgegeven en op deze manier wordt er aan karaktervorming en 

burgerschapsvorming gewerkt. Er is minder ruimte voor het ontwikkelen van 

reflectievaardigheden of het ontwikkelen van persoonlijke waarden.  

Individualistisch burgerschap is een dominante theorie binnen Europa en omschrijft zichzelf 

voornamelijk in termen van individuele rechten. Burgers worden gezien als autonome 

individuen die zelfstandig keuzes kunnen maken. Binnen deze vorm van burgerschap benut 

de burger zijn rechten en plichten voornamelijk wanneer het zijn eigen belang ten goede 

komt. Rechten worden als positief ervaren, maar plichten worden ervaren als een 

belemmering in de vrijheid. Bij dit concept wordt uitgegaan van de kracht van het onderwijs 

als middel om leerlingen te leren kritische vragen te stellen en het vastgestelde te 

bediscussiëren. Bij dit concept van burgerschapsvorming passen vooral 

communicatievaardigheden als analyseren, reflecteren, waarden geladen handelen, denken 

en discussiëren. Als er binnen deze stroming te veel aandacht komt voor de liberale stroming 

kan de leerling gericht raken op de individuele keuzes en zelfbepaling. Hierbij kan de leerling 

de sociale context uit het oog verliezen.  

Het door Veugelers & Leenders aangeboden concept van Kritisch - democratisch 

burgerschap voor burgerschapsvorming draait om de permanente ontwikkeling van waarden 

en normen. Het is niet alleen de inhoud van de waarden zelf die aan bod komt, maar ook de 

waarde van de waarden. Deze kunnen in ontwikkeling blijven door deze samen, actief en 

creatief, op het niveau van politiek, school en klas te oefenen en te bespreken. Hiervoor zijn 

communicatieve en reflexieve vaardigheden noodzakelijk. Er wordt gewezen op het idee dat 

niet alleen het aanreiken van morele concepten afdoende is, maar dat juist het in praktijk 

brengen hiervan belangrijk is. Er moet gelegenheid zijn om te oefenen met moreel handelen 

(Veugelers & Leenders, 2004). Er ligt een rol bij de docent voor o.a. de persoonlijke inbreng 

en visie op normen en waarden.  
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De balans tussen de autonomie en de sociale- en communicatieve vaardigheden komt terug 

in het concept van kritisch democratisch burgerschap en daarmee maakt dit concept zichzelf 

de favoriet van Veugelers & Leenders (2004). Het aanpassingsgerichte burgerschap schiet te 

kort door een te sterke focus op de sociale context, het individualistische burgerschap schiet 

te kort door een te sterke focus op het individu. Het democratische burgerschap combineert 

beide stromingen, waarmee er zowel aandacht is voor het autonome individu als de sociale 

omgeving. 

Deze combinatie van het individu, de sociale context en de interactie tussen deze twee is 

ook terug te vinden in de concepten omtrent morele educatie van Michael Hand (2018). Hoe 

deze combinatie zijn weerslag vindt in wat Hand noemt ‘basic moral standards’, wordt 

behandeld in paragraaf 4.5. 

4.3.2 Stand van zaken burgerschapsvorming in het onderwijs 

Uit recent onderzoek van de Onderwijsinspectie, Burgerschap op school (2017), blijkt dat het 

niet goed gaat met burgerschapsvorming in het onderwijs, ook omdat er niet door de 

overheid is vastgelegd hoe er precies aan burgerschapsonderwijs moet worden gewerkt, 

alleen dát eraan gewerkt moet worden. De inspectie constateerde dat de activiteiten ten 

aanzien van het vak Burgerschapsvorming op scholen (voortgezet onderwijs) weinig verband 

vertonen, dat een planmatige aanpak ontbreekt, dat scholen niet formuleren wat ze 

leerlingen willen leren en dat ze ook niet weten wat leerlingen leren over burgerschap. Het 

curriculum voor burgerschapsvorming moet daarom worden aangepast, zodat de docenten 

beter weten waar zij precies aandacht aan moeten geven, zo vindt voormalig 

staatssecretaris Onderwijs, Sander Dekker (NRC, februari 2017). Niet alleen nationaal gezien 

blijkt dat er in Nederland nog veel verbeterd kan worden, ook uit het onderzoek The 

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) uit 2017 blijkt dat Nederlandse 

middelbare school scholieren, ten opzichte van 23 andere landen, achterblijven met hun 

democratisch burgerschap (NRC, februari 2018).  

Om richting te kunnen geven aan burgerschapsonderwijs is het voor instellingen (dus ook in 

JJI’s) nodig om een beeld te vormen van wat burgerschap eigenlijk betekent. Volgens 

Veugelers (2015) heeft er de laatste jaren een verbreding en een verdieping plaatsgevonden 

binnen het begrip burgerschap. De verbreding komt uit het idee dat je niet langer alleen een 

burger van Nederland bent, maar ook een Europees- en wereldburger. De verdieping zit 
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volgens Veugelers in het concept van sociaal en cultureel burgerschap. De vragen die 

centraal zijn komen te staan zijn bij burgerschapsvorming zijn: Hoe gaan wij met elkaar om? 

En wat hebben wij gemeenschappelijk? Hoe wordt de persoonlijke ontwikkeling met de 

ontwikkeling van burgerschap verweven?  

In juni 2018 laat de Rijksoverheid weten dat de huidige minister van Basis- en Voortgezet 

Onderwijs, de heer Slob, de wetgeving omtrent burgerschapsonderwijs gaat aanpassen. 

Reden hiervoor is dat de huidige wet te onduidelijk is, waardoor scholen niet goed weten 

wat er van hen verwacht wordt.  

4.4 Morele ontwikkeling door educatie volgens Hand (2018) 

De eerder benoemde handelingsverlegenheid van de docenten (zie wetenschappelijke 

relevantie paragraaf 1.2) kan op meerdere momenten van twijfel en verlegenheid slaan. Wat 

is gepast, waar hebben de leerlingen behoefte aan en wat is er überhaupt geoorloofd en 

gerechtvaardigd in het kader van morele educatie binnen het vak Burgerschapsvorming? In 

hoeverre kan een handboek Burgerschapsvorming bepalen wat de juiste keuze is en welke 

morele standaard nageleefd moet worden? 

In paragraaf 4.1.2 is beschreven wat de overheid schaart onder moreel burgerschap. Hieruit 

zou je kunnen concluderen dat het de overheid is die bepaalt waar een burger aan moet 

voldoen, maar is dat wel gerechtvaardigd? Mag een overheid dat wel bepalen, zonder dat 

het indoctrinatie wordt? Michael Hand (2018) schrijft over morele educatie en de autoriteit 

die morele standaards wel of niet hebben. Hij geeft antwoord op de vraag wanneer morele 

educatie gelegitimeerd is en wanneer het indoctrinatie is. Zijn theorie bevindt zich op het 

raakvlak tussen burgerschapsvorming en morele ontwikkeling. 

Hand (2018) omschrijft universele morele standaarden, die gerechtvaardigd zijn om te 

onderwijzen, als waarden die conflicten vermijden en samenwerking bewerkstelligen om 

zodoende bij te dragen aan het overwinnen van het ‘sociale probleem’. Het sociale 

probleem omschrijft Hand, in navolging van Copp (2009) en op basis van onder andere 

Hobbes (1651), Hume (1739) en Ralws (1971), aan de hand van een drietal problemen. Het 

eerste probleem is de (grove) gelijkheid, waarmee hij doelt op algemene gelijkheid in de zin 

dat de mens dezelfde dingen nodig heeft en in gelijke mate in staat is om dit te 

bemachtigen. Wij zijn ook gelijk in de mate waarin een ander ons kwaad (harm) kan 
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aandoen. Ten tweede kaart hij het probleem aan van de beperkte mate waarin wij 

sympathie kunnen opbrengen voor andere mensen. Wij geven niet in dezelfde mate om 

ieder ander mens dan onszelf en onze geliefde. Het derde en laatste probleem dat Hand 

opbrengt is de angst voor schaarste. De mens heeft basisbenodigdheden om door het leven 

heen te komen: kleding, voedsel en onderdak. Het is echt niet zo dat deze benodigdheden in 

onbeperkte hoeveelheden op de aarde aanwezig zijn. Met als gevolg dat persoon 1 óf jaloers 

is op de bezittingen van persoon 2 óf persoon 2 jaloerse gedachten heeft over de bezitting 

van persoon 1. Waarbij het ook mogelijk is dat beide situaties zich gelijktijdig voordoen.  

Om dit ‘sociale probleem’ als samenleving te overwinnen is het onderschrijven van enkele 

morele kerncodes of standaarden essentieel. Deze morele standaarden omschrijft Hand 

(2018) als volgt: het verbod op moord van de mens en het toebrengen van kwaad (in het 

Engels harm), liegen en bedrog, stelen en afpersing en de minimale standaard waarbij je de 

mens eerlijk behandelt, beloftes nakomt en mensen in nood helpt (pag. 78). Volgens Hand 

zijn dit de morele kerncodes die als gerechtvaardigd moeten worden geleerd zodra het kind 

hiervoor vatbaar is. Het onderschrijven van deze kerncodes gebeurt door het vormen van 

conatieve8, affectieve9 en gedragscomponenten van kinderen: zij moeten geloven dat de 

morele standaard gerechtvaardigd is én moeten overgehaald worden om aan te nemen dat 

er een goede reden is om de morele standaard te onderschrijven. Het vormen van deze 

componenten kan via morele educatie. Hand (2018) benadrukt dat de morele educatie van 

de kerncodes zoals hierboven beschreven, moet worden uitgevoerd op basis van directief 

moreel onderzoek. Directief slaat op het feit dat de docent bewust een poging waagt om het 

kind over te halen om de morele kern standaard te onderschrijven. Het morele onderzoek 

gaat over de cognitieve handeling van het afwegen van de argumenten aangedragen ter 

rechtvaardiging.  

Kortom, volgens Hand (2018) kan een docent, zonder dat het indoctrinatie wordt, bewust als 

doel hebben om leerlingen moreel onderzoek te laten doen naar de gerechtvaardigde 

morele kerncodes die bijdragen aan het overwinnen van het sociale probleem, om hiermee 

te bewerkstelligen dat de leerlingen deze codes gaan onderschrijven. Wanneer het gaat om 

ongerechtvaardigde morele standaarden, moet een docent dit altijd op een non directieve 

                                                        
8 Conatief houding is de intentie of neiging om tot actie over te gaan op basis van een bepaalde attitude  
9 Affectieve componenten zijn gevoelens en emoties ten opzichte van een bepaalde situatie/ object.  
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manier doen; hier mag het doel van onderschrijven niet aan vast zitten. Als dit wel het geval 

is, is er sprake van indoctrinatie.  

Terugkomend op de plofkipopdracht uit de lesmethode Kies 2: diverse argumenten kunnen 

aangedragen worden voor het kopen van de biologische kip, maar ook voor het kopen van 

de plofkip. Een sluitend antwoord op de vraag waarop de biologische kip de 

gerechtvaardigde vorm (ten opzichte van de plofkip) is blijft uit, waardoor deze norm per 

definitie niet aangedragen kan worden als de gerechtvaardigde norm volgens Hand. Dit geldt 

ook vice versa. Leerlingen directief overhalen tot het onderschrijven van een 

ongerechtvaardigde morele code waarbij het kopen van een biologische kip de norm vormt, 

is volgens Hand (2019) indoctrinatie.  

De theorie van Hand vormt een uitgangspunt, waardoor de docent bij het vak 

Burgerschapsvorming zich bewust is van de argumenten die valide zijn om de leerlingen de 

morele kerncodes te laten onderschrijven zonder indoctrinatie. Het biedt een basis, waarbij 

Burgerschapsvorming een brug kan vormen naar begrip voor en het onderschrijven van de 

morele democratische kerncodes door jeugddelinquenten, een belangrijke stap naar 

recidive vermindering. 

4.5  Burgerschapsvorming in de JJI  

Het vak Burgerschapsvorming is onderdeel van het Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) 

binnen de JJI. In deze paragraaf wordt er een weergave gegeven van de huidige stand van 

zaken met betrekking tot dit vak. Er is een inventarisatie gemaakt van de gebruikte 

lesmethodes bij alle onderwijsinstellingen van JJI’s in Nederland en op basis van het 

theoretische onderzoek is er een documentanalyse van de lesmethoden gemaakt. 

4.5.1 Lesmethoden 

De meeste onderwijsinstellingen binnen JJI’s maken gebruik van de lesmethode Kies van 

Deviant. Van de, in totaal, zeven onderwijsinstellingen gebruiken vijf onderwijsinstellingen 

de lesmethode Kies (1 en 2) van Deviant, waarbij er drie onderwijsinstellingen zijn die naast 

deze lesmethode ook gebruik maken van Schokland 3.0 van Noordhoff Uitgevers, Thema’s 

Maatschappijleer van Essener en de Examenkatern van Essener of een zelf ontwikkeld 

lespakket. Eén onderwijsinstelling gebruikt de lesmethode NU burgerschap van Noordhoff 

Uitgevers en één onderwijsinstelling gebruikt alleen de lesmethode Schokland 3.0 van 
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Deviant. In bijlage 6 is een tabel terug te vinden van de gebruikte lesmethode 

burgerschapsvorming per onderwijsinstelling. Zie bijlage 7 en 8 voor het mailcontact met de 

respondenten. 

4.5.2 Uitgangspunten documentanalyse 

De voorafgaande hoofdstukken en paragrafen zijn onderdeel van het theoretische 

onderzoek naar de drie domeinen, er is een discours analyse gemaakt van de domeinen 

waaruit conclusies kunnen worden getrokken voor het vak Burgerschapsvorming in een JJI. 

Deze conclusies vormen de basis van de analyse van de lesmethoden Burgerschapsvorming.  

De discoursanalyse van het domein jeugddetentie leert ons dat:  

- De inhoud van het vak Burgerschapsvorming in een JJI, moet geschikt zijn voor zeer 

moeilijk opvoedbare kinderen (zogenoemd ZMOK onderwijs). ZMOK onderwijs valt 

onder Cluster 4 en bevat onderwijs voor leerlingen met psychische stoornissen en 

gedragsproblemen. 

Ten behoeve van de documentanalyse, is er gekeken naar de doelgroep waarvoor de 

lesmethode ontwikkeld is.  

- In regulier onderwijs is er sprake van een doorlopende leerlijn waarbij kennis en 

vaardigheden zich kunnen cumuleren gedurende de lessen. In een JJI zal dit minder 

snel aan de orde zijn: groepssamenstellingen wisselen continu en zijn in meerdere 

opzichten divers. 

Ten behoeve van de documentanalyse, is er gekeken naar de mate waarin domeinen  

of thema’s in één les af te ronden zijn. 

De discoursanalyse van het domein morele ontwikkeling leert ons dat: 

- Jeugddelinquenten bevinden zich vaak nog in de eerste twee fases (de pre-

conventionele fase) van morele ontwikkeling zoals onderscheiden door Kohlberg 

(Gregg, Gibbs & Basinger, 1994). De jeugddelinquent is gefocust op eigenbelang en is 

zich bewust van het verschil tussen goed en kwaad, maar kan de onderliggende 

relaties nog niet herkennen.  

Dit punt valt samen met het aandachtspunt uit de domeinanalyse van jeugddetentie: 

de doelgroep van de lesmethode. 
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- De morele kernemoties schuld, schaamte en medelijden ontbreken vaak bij 

jeugddelinquenten (La Sage, 2008). Immorele handelingen worden niet herkend, 

waarbij er egocentrische denkfouten gemaakt worden. Door deze denkfouten plaatst 

de jeugddelinquent de verantwoordelijkheid buiten zichzelf. 

Ten behoeve van de documentanalyse, is er gekeken naar de benoeming van deze 

morele kernemoties.  

De discoursanalyse van het domein burgerschap leert ons dat:  

- Goed burgerschapsonderwijs zou moeten draaien om de drie essentiële domeinen: 

democratie, participatie en identiteit (Veugelers, 2005). Er is ruimte voor het individu 

(identiteit), de samenleving (democratie) en het domein participatie verbindt deze 

twee met elkaar. 

Ten behoeve van de documentanalyse, is er gekeken naar de aanwezigheid van deze 

domeinen in de inhoudsopgave. 

- Gerechtvaardigde morele kernwaarden (als basis) zijn het verbod op moord van de 

mens en het toebrengen van kwaad, liegen en bedrog, stelen en afpersing en de 

minimale standaard waarbij je de mens eerlijk behandelt, beloftes nakomt en 

mensen in nood helpt (Hand, 2018).  

Ten behoeve van de documentanalyse, is er gekeken naar de expliciete benoeming 

van deze waarden en/of de impliciete verwijzing naar dergelijke waarden.  

In bijlage 9 is de bijhorende codering te passen die is toegepast op de documentenanalyse. 

Op de volgende pagina is tabel 3 terug te vinden. Deze tabel vormt het overzicht van de 

verschillende lesmethoden en de thema’s waarop deze geanalyseerd zijn en de uitkomsten 

hiervan. In paragraaf 5.4.3 worden de uitkomsten besproken. Zie bijlage 10 voor de 

onderzoeksresultaten van het lesboek van de verschillende methoden en bijlage 11 voor de 

onderzoeksresultaten van de website van de uitgeverij van deze methoden. 

N.B. De methoden Thema’s Maatschappijleer en Examenkatern van Essener zijn geen 

onderdeel van de documentanalyse geweest; deze methoden worden gebruikt bij het vak 

‘Maatschappijleer’ op de desbetreffende JJI  en zijn ook ontwikkeld voor dit vak. Hierdoor 

vallen deze methoden buiten het onderzoekkader. 

 



 

Tabel 3 – Resultaten documentanalyse methoden Burgerschapsvorming  

Methode naam 

en uitgever 

Doelgroep Grootte van een hoofdstuk / 

thema.  Cumulatie kennis & 

vaardigheden 

Benoeming morele 

kern emoties: schuld, 

schaamte en 

medelijden (La Sage, 

2014)  

Aanwezigheid domeinen 

democratie, participatie en 

identiteit (Veugelers, 2005). 

Gerechtvaardigde morele 

standaarden zoals 

omschreven door Hand 

(2018) 

NU Burgerschap, 

Noordhoff 

MBO 

 

Verschillende dimensies als 

indeling van het lesboek. Elke 

dimensie valt uiteen in 

hoofdstukken en paragrafen. Een 

hoofdstuk is gemiddeld 23 pagina’s 

groot. Paragrafen lopen op in 

complexiteit. 

Er zijn twee paragrafen 

in het lesboek te vinden 

die, gezien de titel, die 

kunnen gaan over 

morele emoties.  

Een vijftal hoofdstukken hebben 

betrekken op de domeinen 

democratie, participatie en 

identiteit. 

Er is één paragraaf die 

betrekking kan hebben op de 

gerechtvaardigde morele 

standaarden. 

Kies 1, 

Deviant 

Entree opleidingen 

Praktijkonderwijs 

VSO 

Verschillende thema’s als indeling 

van het lesboek. Elk thema heeft 

een startopdracht, diverse lessen, 

een woordenlijst en een 

keuzeopdracht.  

Een thema is gemiddeld 30 

pagina’s groot.  

Niet expliciet terug te 

vinden in de 

documenten. 

 

De uitgever geeft aan 

dat de opdrachten 

aansluiten bij de 

beleveniswereld van de 

leerlingen. 

Een viertal thema’s hebben 

betrekking op de domeinen 

democratie, participatie en 

identiteit. 

Een tweetal lessen kunnen 

betrekking hebben op de 

gerechtvaardigde morele 

standaarden.  
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Methode naam 

en uitgever 

Doelgroep Grootte van een hoofdstuk / 

thema.  Cumulatie kennis & 

vaardigheden 

Benoeming morele 

kern emoties: schuld, 

schaamte en 

medelijden (La Sage, 

2014)  

Aanwezigheid domeinen 

democratie, participatie en 

identiteit (Veugelers, 2005). 

Gerechtvaardigde morele 

standaarden zoals 

omschreven door Hand 

(2018) 

Kies 2, 

Deviant 

Entree opleidingen  

MBO 2 

Verschillende thema’s als indeling 

van het lesboek. Elk thema heeft 

een startopdracht, diverse lessen, 

een woordenlijst en een 

keuzeopdracht.  

Een thema is gemiddeld 32 

pagina’s groot. 

Niet expliciet terug te 

vinden in de 

documenten. 

 

Een viertal thema’s hebben 

betrekking op de domeinen 

democratie, participatie en 

identiteit. 

 

Daarnaast zou de methode 

moeten uitdagen om kritisch na 

te denken over hun keuzes en 

actief deel te nemen aan de 

samenleving. 

Een tweetal lessen kunnen 

betrekking hebben op de 

gerechtvaardigde morele 

standaarden. 

Schokland 3.0, 

Deviant 

MBO 3 

MBO 4 

Verschillende dimensies als 

indeling van het lesboek. Elke 

dimensie valt uiteen in thema’s. Elk 

thema heeft drie hoofdstukken en 

een zelftest.  

Een thema is gemiddeld 25 

pagina’s groot. 

Er zijn twee thema’s in 

het lesboek te vinden 

die, gezien de titel, die 

kunnen gaan over 

morele emoties.  

Een viertal thema’s hebben 

betrekking op de domeinen 

democratie, participatie en 

identiteit. 

Een tweetal hoofdstukken 

kunnen betrekking hebben op 

de gerechtvaardigde morele 

standaarden. 
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4.5.3 Uitkomsten documentanalyse  

De documenten (de lesboeken en websites) zijn los van elkaar geanalyseerd en daarna 

samengevoegd in tabel 3. In bijlage 12 is een kleurenschema opgenomen als conclusie op 

basis van de documentenanalyse. Deze sub paragraaf bevat een toelichting op de 

uitkomsten.  

Doelgroep 

De onderwijsniveaus waarvoor de gebruikte lesmethoden zijn ontwikkeld zijn divers; 

entreeopleidingen, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO. De methode 

die het meest wordt gebruikt, Kies 1 van Deviant, is de enige methode is die ook als 

doelgroep het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) heeft. Het VSO kent vervolgens 4 clusters 

waarvan kan worden aangenomen dat cluster 4 van toepassing is binnen een JJI. Cluster 4 

bevat de leerlingen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.  

Op basis van deze documentanalyse kan geconcludeerd worden dat alleen de methode Kies 

1 van Deviant (ook) geschreven is voor leerlingen op een VSO, wat valt onder het ZMOK 

onderwijs zoals een JJI. De overige clusters die ook onder het VSO vallen (cluster 1-3) 

bevatten leerlingen die slechtziend en/of doof zijn, een taal- spraakontwikkelingsstoornis 

hebben, motorisch- en verstandelijk gehandicapt en/of langdurig ziek zijn.10 Dit maakt dat 

deze methode ook zou moeten aansluiten op deze doelgroep en niet alleen op cluster 4 

leerlingen.  

Er kan niet worden uitgesloten dat er in deze methode opdrachten zijn opgenomen die 

aansluiten bij de vertraagde morele ontwikkeling van jeugddelinquenten, maar de 

geanalyseerde documenten laten ook niet expliciet zien dat dit wél het geval is.  

 

 

 

                                                        
10 www.rijksoverheid.nl 
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Grootte van een hoofdstuk / thema. Cumulatie kennis & vaardigheden. 

Elke methode werkt met thema’s (of een equivalent hiervan) en valt uiteen in hoofdstukken, 

lessen of paragrafen. Kijkend naar de omvang van de hoofdstukken (23 – 32 pagina’s) kan er 

aangenomen worden dat deze niet in één les afgerond kunnen worden. Er zal dus sprake zijn 

van lessen die elkaar in chronologische volgorde zullen moeten worden behandeld, 

waardoor een doorlopende leerlijn wordt bewerkstelligd.  

In een JJI is een doorlopende leerlijn niet aan de orde, waardoor de doorlopende leerlijn in 

deze methoden niet kan worden gevolgd. Bij het missen van een of meerdere lessen, zal de 

leerling informatie missen voor de daaropvolgende lessen. Een leerling die halverwege een 

hoofdstuk bij de klas toegevoegd wordt, mist de informatie uit eerdere lessen. Het gebruik 

van de geanalyseerde methoden is dus ongeschikt voor het vak Burgerschapsvorming in een 

JJI  

Benoeming morele kern emoties. 

Alle methoden hebben hoofdstukken en/of paragrafen (of een equivalent hiervan) waar 

aandacht zou kunnen zijn voor de morele kernemoties, die vaak gebrekkig aanwezig zijn bij 

jeugddelinquenten. Door het ontbreken van deze morele kernemoties kunnen immorele 

handelingen niet worden herkend. In het kader van een JJI: een jeugddelinquent kan wellicht 

op grond van zijn gestagneerde morele ontwikkeling niet inzien waarom zijn 

wetsovertreding maatschappelijk als immoreel wordt beschouwd. De jeugddelinquent 

maakt daardoor eerder morele denkfouten en plaatst de verantwoordelijkheid voor de 

overtreding buiten zichzelf. Op basis van deze documentenanalyse kan er worden 

geconcludeerd dat de gebruikte methoden wellicht summier aandacht hebben voor de 

morele kernemoties, maar er wordt niet expliciet gemaakt dat morele denkfouten worden 

benoemd of gecorrigeerd.  
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Aanwezigheid domeinen democratie, participatie en identiteit 

Dat goed burgerschapsonderwijs zou moeten draaien om de drie essentiële domeinen: 

democratie, participatie en identiteit (Veugelers, 2005), is ook overgekomen bij de 

ontwikkelaars van de lesmethoden. Alle methoden hebben aandacht voor het individu 

(identiteit), de samenleving (democratie) en het domein participatie wat deze twee met 

elkaar verbindt.  

Gerechtvaardigde morele standaarden  

Gerechtvaardigde morele kernwaarden (als basis) zijn het verbod op moord van de mens en 

het toebrengen van kwaad, liegen en bedrog, stelen en afpersing en de minimale standaard 

waarbij je de mens eerlijk behandelt, beloftes nakomt en mensen in nood helpt (Hand,2018). 

De documentenanalyse laat zien dat elke methoden één of enkele paragrafen (of 

equivalenten hiervan) weidt aan de gerechtvaardigde morele standaarden. Dit kan 

betekenen dat de overige morele waarden die in het lesboek behandeld worden vallen 

onder ongerechtvaardigde morele standaarden. Het gaat om het ‘temmen en telen’ 

(Sloterdijk, 2000) van de jeugddelinquent, maar in navolging van Hand (2018) kan dit worden 

gekwalificeerd als indoctrinatie als dit op een directieve manier wordt bijgebracht met als 

doel dat de leerlingen deze waarden gaan onderschrijven. Dat zou een moreel onjuiste 

inhoud van het vak Burgerschapsvorming zijn.  

Opvallend 

Tijdens de documentanalyse is opgevallen dat alle methoden een digitale leeromgeving 

aanbieden en opdrachten aanbiedt waarbij internet gebruikt moet worden. In een JJI 

hebben de jeugddelinquenten geen of beperkte toegang tot het internet. Dit betekent dat 

een deel van de ontwikkelde opdrachten uit de lesmethoden niet of nauwelijks uitgevoerd 

kunnen worden.  
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4.6 Conclusie 

De Nederlandse burgercultuur is een variant van wat Sloterdijk (2000) het West-Europees 

streven naar het ‘temmen en telen’ van mensen tot gedisciplineerde, vredelievende, 

moedige en arbeidzame, gehoorzame en opofferingsgezinde en aan hun samenleving 

toegewijde wezens. De school is in essentie een burgerschapsvormend instituut, waardoor 

het de uitgelezen plaats is voor burgerschapsvormend onderwijs (Bron, Veugelers & van 

Vliet, 2009). Er zijn drie domeinen aan te wijzen die de essentie vormen voor 

burgerschapsonderwijs: democratie, participatie en identiteit. Deze drie domeinen staan in 

sterk verband met elkaar, er is ruimte voor het individu (identiteit), de samenleving 

(democratie) en participatie verbindt deze twee domeinen met elkaar (Veugelers, 2005). 

Deze domeinen zijn weer onder te verdelen in de categorieën kennis en inzicht, 

vaardigheden en houdingen. Naast deze domeinen en categorieën zijn er ook nog drie typen 

Burgerschapsonderwijs te onderscheiden: aanpassingsgericht, individualistisch en kritisch-

democratisch burgerschap. Het kritisch-democratisch burgerschap geniet de voorkeur van 

Veugelers en Leenders, omdat in dit type burgerschap de balans tussen de autonomie en de 

sociale- en communicatieve vaardigheden wordt gezocht. 

Het vermoeden kan ontstaan dat de lesmethodes voor het vak Burgerschapsvorming 

uitgebalanceerd zijn en ook geschikt voor het onderwijs in een JJI. Helaas, zo blijkt, is dit niet 

het geval, aangezien de meeste methodes zijn ontwikkeld voor leerlingen met een ‘normale’ 

morele ontwikkeling en normale school met een doorlopende leerlijn, aan het moreel 

burgerschap kan bij hen verder gewerkt worden. Een docent Burgerschapsvorming in een JJI 

anno 2019 heeft te maken met een ratjetoe aan domeinen, waarden, typen en categorieën. 

Hoe de onderwijsinstelling van een JJI concreet inhoud moet geven aan het vak 

Burgerschapsvorming is anno 2019 nog niet duidelijk. Binnen de Nederlandse JJI’s wordt er 

met een variëteit aan methodes gewerkt, maar bijna alle methodes hebben één ding 

gemeen: zij zijn niet ontwikkeld voor leerlingen op een ZMOK – school en ook niet voor 

leerlingen die in een JJI verblijven. De methode die wel ontwikkeld is voor onder andere 

leerlingen op een ZMOK school, Kies 1 van Deviant, spreekt niet expliciet over de 

ontwikkeling van morele kern emoties en biedt een doorlopende leerlijn die niet gevolgd kan 

worden binnen een JJI.   
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5. Conclusie, discussie en aanbevelingen 

In dit onderzoek staat het vak 

Burgerschapsvorming in een JJI centraal. 

De aanleiding voor deze scriptie vormde 

een persoonlijke ervaring als stagiaire in 

een JJI, tijdens het vak 

Burgerschapsvorming. De ‘plofkip 

situatie’ bracht veel vragen naar boven 

en bij verdere navraag bleek er ook een 

handelingsverlegenheid bij andere 

docenten binnen een JJI als het gaat om 

het vak Burgerschapsvorming. Heeft dit 

vak nut en zou het anders kunnen?  

De conclusies in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op een 

onderzoek naar de drie domeinen die bij deze persoonlijke ervaring een rol speelden, 

namelijk: morele ontwikkeling jongeren, burgerschapsvorming en jeugddetentie. Dit 

onderzoek is een eerste verkenning van deze drie domeinen samen, waarmee ik een 

bijdrage hoop te leveren aan de theorievorming op het gebied van Burgerschapsvorming en 

aan de feitelijke invulling van dit vak dat beter aansluit op de fase van morele ontwikkeling 

van jongeren in een JJI.  

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten gecombineerd waarbij de nadruk ligt op 

het gebied waarop de drie onderzoeksdomeinen elkaar overlappen. Daarna wordt 

aangekaart wat de beperkingen van dit onderzoek zijn en er wordt afgesloten met 

aanbevelingen voor zowel verder onderzoek als voor het werkveld. 

 

 

 

Morele 
ontwikkeling 

jongeren

Jeugd
detentie

Burgerschaps 
vorming

Figuur 7 - Conclusie 'Hoe dan?' 
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5.1 Algemene conclusie 

In antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Levert het vak Burgerschapsvorming binnen een 

justitiële jeugdinrichting een constructieve bijdrage aan de morele ontwikkeling van de 

jeugddelinquenten?’ met bijbehorende deelvragen, kan geconcludeerd worden dat: 

De huidige inhoud van het vak Burgerschapsvorming, uitgaande van de gebruikte 

lesmethodes, kan geen constructieve bijdrage leveren aan de morele ontwikkeling van 

jeugddelinquenten.  

Hiervoor kunnen de volgende redenen aangedragen worden:  

Ten eerste: De dagelijkse praktijk binnen een JJI is complex; de onderwijsinstelling is 

bijvoorbeeld onderhevig aan wisselende samenstellingen van lesgroepen en ook hebben de 

leerlingen verschillende niveaus van (morele) ontwikkeling, waardoor de gebruikte 

lesmethodes voor het vak Burgerschapsvorming niet aansluiten bij de leerlingen in een JJI. 

Ten tweede: De lesmethodes voor Burgerschapsvorming zijn ontwikkeld voor de normale 

morele ontwikkeling van adolescenten. 

Het eerste punt behelst de dagelijkse praktijk in een JJI, met name de dagelijkse praktijk bij 

het vak Burgerschapsvorming, waarbij een groep van 7 tot 8 jeugdigen met een leeftijd 

tussen 12 en 23 jaar het lokaal binnen stapt. Leerlingen met vaak problematische 

thuissituaties en een onderwijsachterstand. Vaak hebben deze leerlingen ook een stoornis, 

gebrek aan sociale vaardigheden en/of vertonen agressief gedrag. De groepssamenstelling 

verandert continu in verband met de hoge doorloop van de jeugdigen in een JJI en ook 

omdat er geregeld leerlingen afwezig zijn i.v.m. een strafmaatregel of een andere 

verplichting.  

Wat betreft het tweede punt: De methodes voor het vak Burgerschapsvorming zijn 

ontwikkeld voor leerlingen met een ‘normale’ morele ontwikkeling, terwijl 

jeugddelinquenten vaak een achterstand hebben opgelopen in hun morele ontwikkeling. 

Geschat wordt dat drie op de vier jeugddelinquenten een gebrek heeft aan de morele 

kernemoties: schuld, schaamte en medelijden, wat een gebrek aan solidariteit met en 

respect voor anderen met zich meeneemt. Immorele handelingen worden niet herkend, 

waardoor er egocentrische denkfouten gemaakt worden.  
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Daarnaast laten de lesmethodes een variëteit aan onderwerpen en thema’s de revue 

passeren die betrekking zouden moeten hebben op de ontwikkeling van Burgerschap (o.a. 

werk, geld, politiek, seksualiteit en media). Deze thema’s zouden met de juiste opdrachten 

overeen kunnen komen met de wensen vanuit de overheid over de invulling van goed 

moreel burgerschap (o.a. vrijheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en autonomie). De 

vraag is echter ook of een dergelijke invulling van thema’s überhaupt wel een goede basis is 

voor het vak Burgerschapsvorming. Volgens Hand (2018) zouden de thema’s uit de 

lesmethoden Burgerschapsvorming als indoctrinatie gezien kunnen worden. Een moreel 

juiste bijdrage aan de morele ontwikkeling van jeugddelinquenten kunnen de lesmethodes 

in dit geval dus momenteel niet aanbieden.  

5.2 Discussie 

Er is getracht door de onderzoekwoordenlijst te hanteren (zie bijlage 2) om een gerichte 

zoekactie te ondernemen voor dit literatuuronderzoek. Het is bijna onmogelijk om álle 

wetenschappelijke publicaties over dit onderzoeksdomein te lezen en te analyseren op 

bruikbaarheid binnen de kaders gesteld voor een masterthesis. In het geval van dit 

specifieke onderzoeksdomein kan gesteld worden dat er meerdere invalshoeken zijn, 

bijvoorbeeld: pedagogisch, psychologisch of sociologisch. Het literatuuronderzoek en de 

documentanalyse die geleid hebben tot het huidige onderzoeksrapport inclusief conclusie, 

heeft daardoor een beperkte validiteit.   

Daarnaast kan er door middel van empirisch onderzoek gekeken worden naar de validiteit 

van de hypothese (dat de huidige invulling van het vak Burgerschapsvorming geen 

constructieve bijdrage levert aan de morele ontwikkeling).   

De onderzoeksdomeinen (burgerschapsvorming, jeugddetentie en morele ontwikkeling) zijn 

niet eerder met elkaar in verband gebracht. Dit onderzoeksrapport is een eerste aanzet tot 

het verkennen van dit thema, verdiepingen of weerleggingen kunnen aangebracht worden 

door verdere onderzoeken.  
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5.3  Aanbevelingen verder onderzoek  

Dit onderzoek bewijst dat de huidige invulling van het vak Burgerschapsvorming in JJI’s 

aandacht nodig heeft. De manier waarop het nu gegeven wordt (uitgaande van de gebruikte 

methodes) sluit niet aan bij de morele ontwikkeling van de jeugddelinquenten en kan in het 

slechtste geval worden gezien als indoctrinatie. De onderzoeksresultaten schetsten 

daarnaast de complexiteit van de praktijk. De wisselende samenstelling van de klas, de 

continuïteit, de beschikbare tijd en de individuele behoefte van de leerlingen zijn nog maar 

een paar van de aspecten waar het vak Burgerschapsvorming (en al het onderwijs in een JJI) 

aan onderhevig is. Als humanisering van de samenleving een doel is, van 

Burgerschapsvorming, kan er nog wel het een en ander aangepast worden. 

Er kan in de toekomst onderzocht worden of jeugddelinquenten de morele kernstandaarden 

van Hand (2019) niet onderschrijven en daarom geen schuld of schaamte ervaren over hun 

daden of hebben ze de emotie die zich zou moeten manifesteren bij het overtreden van 

deze standaard (schuld en schaamte) überhaupt niet ontwikkeld? Maar onderschrijven zij de 

morele standaard in basis wel? 

Hand beschrijft namelijk dat het proces van het onderschrijven van de morele standaarden 

die gerechtvaardigd zijn als volgt: als mens sta je achter deze standaarden, je voelt je goed 

bij het naleven van de standaarden en slecht wanneer het je niet lukt om deze standaarden 

na te leven. Daarnaast vind je het correct dat degene die de standaarden niet naleven 

hiervoor gestraft worden. De vraag is of jeugddelinquenten zich, na het plegen van hun 

misdrijf, slecht voelen. Er kunnen bijvoorbeeld denkfouten ontstaan bij het níet naleven van 

één van de, volgens Hand, morele kernstandaarden: elkaar geen kwaad aandoen. “Als 

persoon x zijn telefoon niet op de tafel had gelegd, dan had ik de telefoon niet kunnen 

stelen, eigenlijk vroeg persoon x erom”. Deze denkfout laat zien dat de persoon in kwestie óf 

de morele code niet onderschrijft óf dat de emoties schuld en schaamte niet of 

onderontwikkeld zijn waardoor in beide gevallen de jeugddelinquent zich niet schuldig voelt.    

 

 



 58 

5.4  Aanbevelingen voor de praktijk  

Zoals in de inleiding aangegeven, zou afhankelijk van het antwoord op de vraagstelling, een 

eerste aanzet gemaakt kunnen worden voor een raamwerk voor verdere ontwikkeling van 

een ‘research informed’ burgerschapsprogramma voor JJI’s. Deze paragraaf behandelt de 

diverse aandachtspunten uit het onderzoek in combinatie met mijn eigen ervaringen uit de 

praktijk en persoonlijke ideeën over de mogelijke invulling van het vak 

Burgerschapsvorming.   

5.4.1 Inhoud vak Burgerschapsvorming in een JJI  

§ Het is opvallend dat er binnen JJI’s vooral gewerkt wordt met de leertheorie waarbij er 

wordt gekeken wat iemand wél kan in plaats van waar de beperkingen liggen. Daarnaast 

wordt er relatief weinig aandacht besteed aan de misdrijven wat dit betekent voor het 

slachtoffer. Terwijl het inzichtelijk maken van de gevolgen voor de ander de morele 

ontwikkeling juist kan stimuleren. Het vak Burgerschapsvorming zou hier ook een 

bijdrage aan kunnen leveren door leerlingen zélf onderzoek te laten doen naar de 

mogelijke gevolgen van misdrijven voor het slachtoffer en/of de maatschappij. Dit zou 

onder de noemer ‘moreel onderzoek’ van Hand (2018) passen. 

 

§ Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het leren van de thema’s zoals 

aangeboden in de lesmethodes van het vak Burgerschapsvorming in het slechtste geval 

kan worden gezien als indoctrinatie (Hand, 2018). De essentiële morele standaarden 

zoals het verbod op moord van de mens en het toebrengen van kwaad (in het Engels 

harm), liegen en bedrog, stelen en afpersing en de minimale standaard waarbij je de 

mens eerlijk behandelt, beloftes nakomt en mensen in nood helpt, vallen niet onder 

indoctrinatie en zouden op een onderzoekende en directieve manier kunnen worden 

onderwezen aan de leerlingen en daarmee de basisinhoud van het vak 

Burgerschapsvorming in een JJI kunnen vormen. 
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5.4.2 Rol van de docent Burgerschapsvorming in een JJI 

§ De docenten in het onderwijs van een JJI zijn idealiter opvoeder, leerkracht en 

behandelaar (Van der Helm, 2011). De professionele kennis, vaardigheden en houding 

van deze medewerkers bepalen de effectiviteit van het leer- en leefklimaat. Zij (en hun 

collega’s op de leefgroep) worden gezien als de katalysator voor leren en daarmee voor 

gedragsverandering en recidivevermindering. De jeugddelinquenten kunnen hun sociale 

vorming binnen een straatcultuur hebben gekregen (El Hadioui, 2008) wat een 

specifieke benaderingstechniek kan vereisen. Hans Kaldenbach heeft diverse boeken 

geschreven over judo en karate gesprekstechnieken waarmee een opvoeder of 

leerkracht jongeren in de straatcultuur kan benaderen. Opdrachten binnen het vak 

Burgerschapsvorming zouden een dergelijke manier van communicatie kunnen 

bevatten, waardoor er geen miscommunicatie ontstaat tussen leerkracht en leerling. 

 

§ Het is van belang dat de docent een hoge mate van ondersteuning (steun in de zin van 

positieve relaties) geeft aan de jongere, wat een gunstige invloed kan hebben op de 

mate van sociale informatieverwerking en de ontwikkeling van de hersenen (van der 

Helm, 2011). Hierdoor worden er minder egocentrische denkfouten gemaakt, wordt 

empathie vergroot en er is een hoger niveau van moreel redeneren mogelijk (Joliffe & 

Farrington, 2005; Van der Helm et al. 2011). Tijdens het leren in het onderwijs is het de 

taak van de docent om een positieve feedbackcyclus op te bouwen, via belonen, 

waarderen in plaats van straffen en verwerpen (Van der Helm et al. 2013). 

 

5.4.3 Ideeën praktische vormgeving vak Burgerschapsvorming in een JJI 

§ Elke les stappen er 7 tot 8 leerlingen in continu veranderende samenstellingen het 

klaslokaal binnen. Deze realiteit legt het vak Burgerschapsvorming beperkingen op in die 

vorm dat een doorlopende leerlijn, van les tot les, voor veel leerlingen niet mogelijk is. 

Leerdoelen die geformuleerd worden, zullen binnen één lesuur ‘gehaald’ moeten 

kunnen worden. Een les in de vorm van een workshop kan een oplossing bieden. 
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§ Een workshop als invulling voor het vak Burgerschapsvorming moet nog ontwikkeld 

worden en zou op de diverse JJI’s geïmplementeerd kunnen worden. Hierbij kan gedacht 

worden aan een reeks van bijvoorbeeld 10 losse workshops die onafhankelijk van elkaar 

gevolgd kunnen worden.  

 

§ Bij de invulling kan gedacht worden aan casuïstiek waarbij de essentiële morele 

standaarden (het verbod op moord van de mens en het toebrengen van kwaad, liegen 

en bedrog, stelen en afpersing en de minimale standaard waarbij je de mens eerlijk 

behandelt, beloftes nakomt en mensen in nood helpt) in het geding komen. Een casus 

kan dan eventueel worden nagespeeld, naverteld of door middel van een film uitgelegd 

en de leerlingen zouden daarna kunnen onderzoeken wat de gevolgen van het wel of 

niet naleven van deze morele standaard voor gevolgen kan hebben voor het slachtoffer, 

de maatschappij, maar ook voor de dader. 

 

§ Eén van de aandachtspunten is het achterblijven van de morele kernemoties (Le Sage, 

2004): schuld, schaamte en medelijden. Marshall Rosenberg, psycholoog en grondlegger 

van de geweldloze communicatietheorie, heeft een model ontwikkeld waarbij 

persoonlijke groei en wederzijds mededogen tussen mensen kan ontstaan door te 

communiceren op een ‘geweldloze’ manier. Het model bestaat uit een viertal stappen: 

neutrale waarneming van de situatie, gevoelens verwoorden, de behoefte die hieruit 

volgt en een verzoek om aan deze behoefte invulling te geven. Het doel van deze 

theorie is verbinding leggen tussen de gesprekspartners, tussen docent en leerling (zie 

ook paragraaf 5.4.2), maar ook tussen leerling en leerling. Communicatie rondom 

eerdergenoemde idee van casuïstiek zou idealiter op basis van geweldloze 

communicatie plaats vinden.  

In bijlage 13 is een aanzet te vinden voor een ‘research informed’ burgerschapsprogramma. 

Dit raamwerk bevat aandachtspunten voor de docent, twee voorbeeldlessen en handvatten 

voor geweldloze communicatie en communicatieregels.  
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Epiloog  

Enkele jaren na de afronding van de master aan de Universiteit voor Humanistiek, sta ik vol 

idealen les te geven aan een groep leerlingen die verblijven in een Justitiële Jeugdinrichting 

(JJI). Het vak Burgerschapsvorming heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot wat het nu 

is. Het doel is onveranderd: zorgen dat zij met de juiste burgerschapsvaardigheden weer 

terug de maatschappij in kunnen. De eerder gebruikte lesmethodes van o.a. Deviant en 

Noordhoff hebben input geleverd voor de ontwikkeling van een lespakket speciaal voor 

onderwijsinstellingen van JJI’s. De huidige invulling van het vak kenmerkt zichzelf door 

casuïstiek die per les te bevatten is. Een hele uitdaging. De samenstelling van de klas varieert 

nog steeds per les, dus soms moet ik als docent even kort toelichten wat de normale gang 

van zaken is. Wij proberen namelijk tijdens de les te communiceren vanuit gevoelens en 

behoeftes. Niet om continu een oordeel over elkaar te hebben.  

Wij praten en maken opdrachten over thema’s die alledaags zijn of juist in het extreme 

zitten: criminaliteit en detentie is tenslotte wel hun leefwereld. De leerlingen doen onder 

andere moreel onderzoek naar de gevolgen van crimineel gedrag. Zo bespreken wij een geval 

van inbraak. Deze casus wordt ondersteund door een korte film waarbij de inbraak te zien is 

vanuit diverse perspectieven: de dader, het slachtoffer, de ouders van de dader en het sociale 

netwerk van het slachtoffer.  

Als docent geef ik tijdens de les feedback, complimenteer ik leerlingen die actief deelnemen 

aan de les en ondersteun ik leerlingen in het formuleren van hun gedachten omtrent de 

casus. Ik leg de verbinding tussen emotie en de reden waarom de overheid/maatschappij 

bepaalde verwachtingen heeft zijn ten opzichte van de burgers.  

Nog steeds komen er verschillende gedachten en vragen bij mij op: Steken de leerlingen hier 

iets van op? Komt het wel binnen, in het uurtje per week dat ik hen in het lokaal tref? Het 

blijft een uitdaging. Tegelijkertijd weet ik: de inhoud van het vak biedt hen meer dan 

voorheen, een basis om de maatschappij tegemoet te treden. Er wordt gewerkt aan een 

duurzame samenleving, waarbinnen ook zij hun plek verdienen.  
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1. Definities  

 

Jeugddelinquent - De omschrijving die het Wetenschappelijke Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC) geeft voor jongeren in een gesloten kader is wat 

aangehouden wordt wanneer er wordt geschreven over jeugddelinquent: de groep jongeren 

die vaak een (uitgebreide) hulpverleningsgeschiedenis hebben en een beperkt 

toekomstperspectief. Daarnaast is er een gebrek aan sociale competenties. Dit kan ontstaan 

door een problematische thuissituatie en ouders die een pedagogische onmacht hebben 

(Harder, Knorth & Zandberg, 2006). De jongeren hebben vaak een slechte motivatie voor het 

volgen van onderwijs en een grote onderwijsachterstand. Daarnaast vertonen de jongeren in 

een hoge mate externaliserend en internaliserend probleemgedrag, suïcidaal gedrag en/of 

automutilatie (Nijhof, Van Dam, Veerman, Engels & Scholte, 2010).  

De jongeren die onder het jeugdstrafrecht vallen zijn 12-18 jaar oud. Strafbare feiten 

gepleegd door jongeren tot en met 24 jaar vallen echter onder de jeugdcriminaliteit (Dienst 

Justitiële Inrichting, 2016) 

Er wordt in deze scriptie uitgegaan van jeugddelinquenten tot 24 jaar en die een straf 

hebben gekregen waarbij zij geplaatst zijn in een JJI. Er kan gesteld worden dat niet elke 

jeugddelinquent in een JJI zit, maar dat wel elke jongere in een JJI een jeugddelinquent is. Er 

wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongeren die civiel of strafrechtelijke geplaatst zijn.  

Burgerschap - In de breedste zin van het woord staat burgerschap voor de verhouding 

tussen het individu en de samenleving (Oomen, 2009). Vanuit een sociologisch oogpunt 

staat burgerschap voor een staats regulerend systeem van in- en uitsluiting (van Houdt & 

Schinkel, 2009). Wanneer iemand het staatsburgerschap ontvangt behoort diegene ook 

automatisch tot een nationaal politieke gemeenschap en deze persoon kan zich ook 

onderscheiden van mensen met een andere nationaliteit. Burgerschap kan uit meerdere 

dimensies bestaan, niet alleen uit staatsrechtelijke rechten en plichten, maar ook sociale of 

culturele rechten en plichten kunnen een rol spelen. Daarnaast is er gelaagdheid te vinden in 

de dimensie formeel-moreel. Formeel burgerschap gaat over de juridische status en 

moreelburgerschap heeft betrekking op dat wat een goede burger hoort te doen en te zijn 

(van Houdt & Schinkel, 2009). Oomen (2009) geeft aan dat in het politieke – en in mindere 
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mate - het maatschappelijke discours, de nadruk op aanpassingen ligt, mede ontstaan door 

het integratiedebat. Wanneer er over burgerschap geschreven wordt, wordt hier de 

gelaagdheid van het begrip bedoeld. Gezien de vraagstelling zal in deze scriptie voornamelijk 

op moreel burgerschap gedoeld worden. 

Justitiële Jeugdinrichting (JJI) - Een Justitiële Jeugdinrichting is een voorziening waar 

personen die volgens het jeugdstrafrecht zijn veroordeeld, zitten. De leeftijd van de jongeren 

is tussen de 14 en met 23 jaar, met een gemiddelde leeftijd bij plaatsing van 19 jaar (DJI, 

2017). Deze jongeren zitten in een JJI wanneer er sprake is van verdenking van het plegen 

van een strafbaar feit of als een rechter hier een straf op heeft gelegd. In Nederland is er een 

Rijks Justitiële Inrichting, met drie locaties en er zijn drie particuliere Jeugdinrichtingen.  

In een JJI zijn er verschillende afdelingen, lang- en kortverblijf en jongens en meisjes worden 

gescheiden geplaatst. Daarnaast zijn er speciale groepen voor jongeren met specifieke 

behoeften, bijvoorbeeld Forensische Observatie en Begeleiding Afdeling (FOBA), de Very 

Intensive Care Afdeling (VICA), de Ernstige Seksuele Problematiek Afdeling (ESPA) of de 

Individuele Trajectafdeling (ITA).  

In deze scriptie wordt er, wanneer er geschreven wordt over een JJI, zowel de rijksinrichting 

als de particuliere inrichtingen bedoeld. Er wordt in deze scriptie geen onderscheid gemaakt 

tussen leerlingen van verschillende afdelingen en/of groepen. Hier is voor gekozen, omdat 

de leerlingen met elkaar in een klas kunnen zitten en het onderwijsaanbod met betrekking 

op Burgerschapsvorming niet verschilt onder de individuele leerlingen in de klas.  

Onderwijsinstelling in JJI - Het onderwijs is een onderdeel van het dagprogramma in een JJI 

en wordt verzorgd door een onderwijsinstelling in of op het terrein van de instelling (Smeets, 

2011). Volgens Smeets (2011) is dit in bijna alle gevallen een onderwijsvoorziening binnen 

voortgezet speciaal niveau voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische 

problemen (VSO, Cluster 4). In de scholen die zijn verbonden aan een JJI volgt ruim een 

kwart onderwijs op mbo-niveau 1 en de helft op vmbo-niveau. Scholen houden bij het 

plaatsen van een jongere in een onderwijsgroep vooral rekening met de voorkeur van de 

jongere voor praktisch of theoretisch onderwijs, het onderwijsniveau en het 

ontwikkelingsperspectief (Smeets, 2011). 
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In deze scriptie wordt er, wanneer er geschreven wordt over de onderwijsinstelling in een 

JJI, een instelling bedoeld die onderdeel uitmaakt van het dagprogramma van de jongeren 

en waar de jongeren naar gelang hun ervaring of voorkeur onderwijs volgen in een 

theoretisch of praktische stroming.   



2. Zoekwoordenlijst  

Deelvraag Trefwoorden NL Trefwoorden ENG 

1) Wat kenmerkt de dagelijkse praktijk 

van een onderwijsinstelling in een JJI? 

Onderwijs AND Justitiële Jeugdinrichting 

Geschiedenis AND  jeugddetentie  

Vrijheidsbeneming jeugd  

Detentietraditie AND jongeren  

Doelen AND jeugddetentie  

Dagindeling  Justitiële Jeugdinrichting 

Jeugddelinquent  

Education AND  juvenile prison 

History AND juvenile prison 

Deprivation of liberty juvenile  

Detention tradition  

Aims AND juvenile prison 

Daily Schedule juvenile prison 

Juvenile Delinquent 

2) Wat is de huidige invulling van het vak 

Burgerschapsvorming in een JJI? 

 

Burgerschapsvorming  

Democratisch burgerschap 

Kritisch Democratisch burgerschap 

Burgerschap AND Justitiële Jeugdinrichting  

Burgerschap AND Kritisch  

Onderwijs AND Justitiële Jeugdinrichting  

Moraliteit AND burgerschap 

Normen en waarden AND burgerschap 

Civic education  

Democratic citizenship 

Critical Democratic citizenship 

Civic education AND juvenile prison 

Citizenship AND Critical  

Education AND juvenile prison 

Morality AND Citizenship 

Standards and values AND Citizenship 
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3) Welke morele ontwikkeling hebben 

jeugddelinquenten?  

 

Fases Morele ontwikkeling  

Morele ontwikkeling AND jeugddelinquenten 

Kernemoties 

Jeugddelinquenten AND La Sage  

Jeugddelinquenten AND Stams  

Gap AND Stams 

Fases adolescentie  

Ontwikkeling empathie 

Fases moral development  

Moral Development AND juvenile delinquent 

Core emotions  

Juvenile Delinquent AND La Sage 

Juvenile Delinquent AND Stams 

Gap AND Stams 

Fases Adolescent  

Development empathy  
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3. Overzicht specialisaties JJI’s  

 

- Forensische Observatie, bij ernstige crisis. Bijvoorbeeld bij het vastlopen van 

behandeling binnen een PIJ-maatregel (Teylingereind & De Hartelborgt). 

- Geslacht, omdat er aanzienlijk minder meisjes geplaatst worden, is hier maar 1 

landelijke voorziening voor (De Hunneberg).  

- Forensische observatie- en begeleidingsafdeling voor jongeren die een acute crisis 

hebben door een psychische stoornis (De Hartelborgt). 

- Very Intensive Care, bestemd voor langverblijf van jeugdigen met ernstige en/of 

chronische psychiatrische stoornissen (De Hartelborgt).  

- Ernstige Seksuele Problematiek, jongeren met een verleden in zedendelinquentie 

worden apart geplaatst, omdat zij moreel afgewezen worden door de gemiddelde 

doelgroep van een JJI en voor behandeling ter vermindering van recidive (Den Hey-

Acker). 

- Individueel Traject Afdeling, voor jongeren die groepsongeschikt worden geacht. Zij 

krijgen 1 op 1 begeleiding (Den Hey-Acker & Het Keerpunt). 

- Licht Verstandelijk Beperkt, voor jongeren met een IQ onder de 70. Voor aangepast 

onderwijs en intensievere begeleiding (Lelystad). 

- Licht Verstandelijk Beperkt en Very Intensive Care, deze jongeren hebben zowel een 

laag IQ als een psychische stoornis (Lelystad). 
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4. Dagindeling jeugdinrichting Het Keerpunt (2007)  

 

07.30 – 08.00 Zelf opstaan, wassen en aankleden, bed opmaken & kamer opruimen 

07.50 Degene die aan de beurt is om tafel te dekken wordt van de kamer gehaald en dekt de 

tafels 

08.00 – 08.20 Groepsleiding opent de deuren, controleert de kamer. Daarna aan tafel en start ontbijt. 

Iedereen zit aan gedekte tafels  

08.20 – 08.45 Corvee volgen het rooster, eventueel nieuws kijken 

08.45 – 10.15 Start 1e blok dagprogramma (onderwijs, sport, stage et cetera)  

10.15 – 10.30 Koffie en theepauze in de groepsruimte 

10.30 – 12.00 Start 2e blok dagprogramma  

12.15 – 13.15 Warme maaltijd, corvee volgens rooster, luchten  

13.15 – 14.45 Start 3e blok dagprogramma 

14.45 – 15.00 Tijd om spullen te vragen voor kameruur 

15.00 – 16.00 Verblijf op kamer  

16.00 – 20.30 Groepsleiding opent deuren, controleert de kamer en er wordt gezamenlijk naar het 

groepsverblijf gegaan. Eventueel sporten (en aansluitend douchen) of verblijf op de 

groep. Broodmaaltijd aan gedekte tafels met aansluitend corvee volgens rooster 

20.30 – 21.00 Avondcorvee jongens onder de 14 jaar 

21.00 Jongens onder de 14 jaar gaan naar kamer 

21.00 – 21.30 Avondcorvee jongens boven de 14 jaar 

21.30 Jongens boven de 14 jaar gaan naar de kamer (lezen, radio luisteren) 

23.00 – 07.30 Licht uit/ slapen  

Bron: Het Keerpunt, 2007  
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5. Voorbeelden inhouden van domeinen burgerschapsvorming 

 

a.d.h.v. Bron, Veugelers & van Vliet (2009)  

Domein democratie  

Categorie      Inhouden 
Kennis en inzicht     Parlementaire democratie. 

Democratische rechtsstaat. 
Nederlandse en Europese staatsinrichting. 
Politiek bestel. 
Inzicht in maatschappelijke dilemma's. 
Macht en zeggenschap. 
Gemeenschapsbelangen. 
Maatschappelijke instituties. 
Fundamentele (mensen) rechten. 
Grondwet. 
Rechtvaardigheid. 
Belang media / Vrijheid van meningsuiting. 
Historische aspecten en personen democratie in 
Nederland. 
Diversiteit en pluriformiteit. 

Vaardigheden   Informatie opdoen en beoordelen; feiten en 
meningen onderscheiden. 
Historische bronnen gebruiken. 
Vergelijken van individuele belangen, belangen van 
specifieke groepen en collectieve belangen. 
Overleg en planning in een groep. 
Bijdragen aan besluitvorming. 
Omgaan met kritiek, verschillen en conflicten. 
Gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde 
waarden en normen. 
Dialoog, discussie, debat, argumenteren. 

Houdingen      Verantwoordelijkheid voor gemeenschap en 
gemeenschapsbelang. 
Omgaan met kritiek. 
Kritische houding. 
Respecteren van verschillen en diversiteit. 
(sociale) rechtvaardigheid. 
Vreedzaam oplossen van conflicten. 
Gelijkwaardigheid. 
Openheid naar de samenleving. 
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Domein participatie  

Categorie     Inhoud 
Kennis en inzicht     Participatie. 

Rol van burgers in democratie. 
Mensen- en kinderrechten. 
Civil society. 
Instituties. 
Gemeenschap. 
Macht, zeggenschap, inspraak. 
Radicalisatie. 
Betaald en onbetaald werk. 
Minimale (spel)regels. 
Gemeenschappelijke waarden als permanent 
debat. 

Vaardigheden      Sociaal-communicatieve vaardigheden. 
Omgangsvormen. 
Onderscheiden individuele en 
gemeenschappelijke belangen. 
Samenwerken in een pluriforme groep. 
Adequaat reageren. 
Omgaan met belangentegenstellingen. 
Publieksgericht spreken en schrijven. 
Herkennen van discriminatie en 
onverdraagzaamheid. 

Houdingen      Betrokkenheid. 
Gelijkwaardigheid. 
Begrip voor anderen. 
Tolerantie. 
Respect voor wet en wetsdragers. 
Opkomen voor de rechten van anderen. 
Zorg voor sociale en fysieke omgeving. 
Oplossingsgerichtheid. 
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Domein identiteit  

Categorie      Inhoud  
Kennis en inzicht      Gemeenschap. 

Cultuur en socialisatie. 
Cultuuruitingen. 
Diversiteit. 
Radicalisering. 
Europese dimensie. 
Multicultureel en pluriforme 
samenleving. 
Sociale Integratie. 
Geestelijke stromingen. 
Religie en levensbeschouwing. 
Historische gebeurtenissen. 
Mensenrechten. 
Loyaliteitsconflicten. 
Sociale ongelijkheid. 
Posities en rollen. 

Vaardigheden Omgaan met vrijheden en keuzes maken 
vanuit eigen ethisch kader. 
Vanuit de eigen identiteit een bijdrage 
leveren aan de omgeving. 
Wisselen van perspectief. 
Individuele en gemeenschappelijke 
belangen onderscheiden. 
Omgaan met loyaliteitsconflicten. 
Eigen identiteit en opvattingen in balans 
brengen met eisen van de samenleving. 
Reflecteren op eigen standpunt en 
gedrag. 
Verkennen van posities in 
maatschappelijke dilemma's. 
Vergelijken van opvattingen. 
Herkennen van discriminatie en 
onverdraagzaamheid. 
In discussie of debat de eigen opvattingen 
ontwikkelen. 
Omgaan met groepsdruk. 
Omgaan met diversiteit. 
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Houdingen  Respecteren van verschillen in 
opvattingen en leefwijzen. 
Vrijheid van meningsuiting. 
Geweldsloosheid. 
Respecteren van (verschillen in) waarden 
en normen. 
Openheid naar diversiteit. 
Houding ten aanzien van orde, netheid, 
discipline. 
Gelijkwaardigheid. 
Kritisch, waarheid zoekend. 
Autonomie.  
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6. Gebruikte lesmethodes Burgerschapsvorming in JJI’s  

 

Onderwijsinstelling Burgerschap lesmethode  

Het Kompas College (RJJI De Hartelborgt)  NU Burgerschap 

Het Ginnekencollege (RJJI Den Hey-Acker) Kies  

Het Hunnerbergcollege (RJJI De Hunneberg) 

 

N.B. Hier wordt niet het vak Burgerschap 

gegeven, maar Mens en Maatschappij of 

Maatschappijleer. 

Kies 1 (Entree), Kies 2 (MBO2) en Schokland 3.0 
(niveau 2 voor MBO 2 en niveau 3-4 voor resp. 
MBO 3-4) 

 

Thema’s Maatschappijleer, Essener (vmbo-tl, 
uitstroom havo en uitstroom arbeid) 

 

Examenkatern, Essener (vmbo-tl en uitstroom 
havo) 

 

St Jozefschool (JJI Het Keerpunt) Kies1 en Kies2 als leidraad, continu in 

ontwikkeling en eigen lespakketten ontwikkeld.  

Portalis (JJI Juviad) Schokland 3.0 niveau 2 

 

De Stedenschool (JJI Lelystad) Kies1 met eventueel als aanvulling Kies2 

 

De Burcht (JJI Teylingereind) Kies1 en Kies2 
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7. Email onderwijsinstellingen JJI’s  

 
 
DATUM 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
  
Tijdens mijn studie Humanistiek, die ik volg aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, 
heb ik een stage van vijf maanden gedaan bij de onderwijsinstelling van Teylingereind, De 
Burcht, in het kader van mijn eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Met name het vak 
Burgerschap in combinatie van het gesloten karakter van een JJI heeft mij tijdens mijn stage 
geïntrigeerd. Dit heeft geresulteerd in mijn masterscriptie met als hoofdvraag: 
  
“Op welke wijze kan het vak Burgerschapsvorming binnen een justitiële jeugdinrichting 
geoptimaliseerd worden en zodoende bijdragen aan de morele ontwikkeling van 
de jeugddelinquenten? "  
  
Afhankelijk van het antwoord op de vraagstelling zal ik een raamwerk ontwikkelen voor 
verdere ontwikkeling van een ‘research informed’ burgerschapsprogramma voor JJI’s. Om op 
hoofdvraag een gedegen antwoord te kunnen geven is het voor het onderzoek van belang 
om de juiste informatie als uitgangspunt te nemen: Hoe wordt in de verschillende JJI’s het 
vak Burgerschap vormgegeven en wat zijn hierbij de methodes en/of lespakketten die 
gebruikt worden? 
  
Mijn verzoek is dan ook of u zo vriendelijk wilt zijn om mij deze informatie te doen 
toekomen; dus de gebruikte methode en/of lespakketten. 
  
Ik hoop van u te horen. 
   
  
Met vriendelijke groet, 
  
Marlijn Passchier 
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8. Respons onderwijsinstellingen JJI’s  

Respons Het Kompascollege (RJJI De Hartelborgt) 

Van: Marielle Koorneef <Marielle.Koorneef@aloysiusstichting.nl> 
Verzonden: vrijdag 2 november 2018 09:50 
Aan: marlijn-storm@outlook.com 
Onderwerp: masterscriptie Burgerschap 

Beste Marlijn, 
 
Je hebt een mail gestuurd naar het Kompas college met de vraag welke methode 
voor Burgerschap wij gebruiken. 
We zijn op het moment de Nu Burgerschap methode aan het uitproberen. We zijn erg 
zoekende omdat veel methodes gebruik maken van internet/computers. 
Deze methode lijkt goed aan te sluiten bij onze doelgroep en maakt weinig tot geen gebruik 
van internet (het is een optie om het ook digitaal te doen) 
 
Hopelijk heb ik je vraag zo voldoende beantwoord. Als je vragen hebt, stel ze gerust. Ik ben 
ook heel benieuwd naar je scriptie en wat de beste manier is om Burgerschap aan te bieden 
in een gesloten instelling.Met vriendelijke groet, 
 
Marielle Koorneef  
Het Kompas College 
t 0880 71 25 25    
Marielle.Koorneef@aloysiusstichting.nl 
 
Borgtweg 1 
3202 LJ Spijkenisse 
www.kompascollege.nl 
 

 
 
Kompas College is onderdeel van de Aloysius Stichting 
www.aloysiusstichting.nl 
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Respons Het Ginnekencollege (RJJI Den Hey-Acker) 

Van: Vermeer, Jeske <j.vermeer@dji.minjus.nl> 
Verzonden: donderdag 25 oktober 2018 08:49 
Aan: 'marlijn-storm@outlook.com' 
Onderwerp: FW: Verzoek ten behoeve van mijn masterscriptie 

  

Goedemorgen Marlijn, 
  
Wij gebruiken voor Burgerschap de methode van uitgeverij Deviant “Kies” 
  
Succes met je onderzoek ! 
  
Met vriendelijke groet, 

Jeske Vermeer 

Intern	Begeleider	

Aanwezig	op	ma	ochtend,	di,	woe	ochtend,	do	

	

HET	GINNEKENCOLLEGE 

Rijks	Justitiële	Jeugdinrichting,	locatie	Den	Hey-Acker 
Galderseweg	7	/	4836	AB	Breda 
Postbus	4737		/	4803	ES	Breda	
08807-18447 
PZI	640	
j.vermeer@dji.minjus.nl 
VSO-Ginneken@dji.minjus.nl 
www.koraalgroep.nl 
www.dji.nl 
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Respons Het Hunnerbergcollege (RJJI De Hunneberg) 

Van: Jans, Jan <J.Jans@dji.minjus.nl> 
Verzonden: woensdag 24 oktober 2018 16:43 
Aan: 'marlijn-storm@outlook.com' 
CC: mdriel01@pluryn.nl 
Onderwerp: je vraag over Burgerschap 

Beste Marlijn, 
  
Ik kreeg van Miel van Driel het verzoek om jou mail aan hem te beantwoorden. (..)  
Dus bij deze: 
  
Voor uitstroom Entree, MBO2, 3 en 4; 
Mens en Maatschappij                 Kies 1 (Entree), Kies 2 (MBO2) en Schokland 3.0 (niveau 2 voor MBO 
2 en niveau 3-4 voor resp. MBO 3-4 
  
Voor uitstroom vmbo-tl; 
Maatschappijleer                            Thema’s Maatschappijleer (essener) 
Maatschappijwetenschappen  Examenkatern (essener) 
  
Voor uitstroom havo; 
Maatschappijleer                            Thema’s Maatschappijleer (essener) 
Maatschappijwetenschappen  Examenkatern (essener) 
  
Voor uitstroom arbeid; 
Mens en Maatschappij                 Thema’s Maatschappijleer (essener) 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jan Jans 
Intern begeleider 
Kristallis , Hunnerberg college 
Berg en Dalseweg 287 
6522 CH Nijmegen 
T.: 08807-41624 
E.: j.jans@dji.minjus.nl 
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Respons St Jozef (JJI Het Keerpunt) 

Van: Ivo Nelissen <ivo.nelissen@stichtingalterius.nl> 
Verzonden: woensdag 7 november 2018 11:13 
Aan: 'marlijn-storm@outlook.com' 
Onderwerp: RE: Verzoek ten behoeve van mijn masterscriptie 
  
Beste Marlijn, 
  
Allereerst excuses voor de late(re) reactie. 
Ik ben Ivo Nelissen en werkzaam binnen so/vso St. Jozef, onderdeel van Stichting Alterius, wij 
verzorgen als Onderwijsinstelling het Onderwijs binnen JJI Het Keerpunt en de gesloten Jeugdzorg+ 
instelling Icarus in Cadier en Keer. 
Ik ben hierbij betrokken als teamleider vanuit Het Keerpunt en mag mij bemoeien met het totale 
Onderwijsaanbod. Zo ook het aanbod m.b.t. Burgerschap. Laat me voorop stellen, dat Burgerschap 
binnen ons schoolaanbod in ontwikkeling is en blijft, om telkens in te spelen op de actualiteit en 
Burgerschap verder te optimaliseren in ons Onderwijsaanbod. Om houvast te hebben gebruiken we 
vanuit Deviant de methode Kies 1 en Kies 2 als leidraad. Daarnaast hebben we samen met het 
behandelteam vanuit SJSJ (Het Keerpunt & Icarus) een aantal leskisten/lespakketten ontwikkeld. 
Te denken valt dan aan thema’s als Social Media, Gezonde Voeding, Sexuele voorlichting, Pesten en 
LBHT (lesbienne, biseksualiteit, homo & transgender). Ook wordt er middels en vanuit het 
Vlaggensysteem aandacht besteed aan thema’s gelinkt aan Burgerschap en werken we middels het 
lespakket C(r)ash aan het leren omgaan met geld. Nogmaals we blijven inspelen op de behoeften van 
onze jongeren en blijven ontwikkelen. Het begin is er, maar we zijn nog lang niet klaar. 
Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Daarnaast ben ik enorm nieuwsgierig naar je onderzoek en 
zoektocht en zou graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. Daarnaast is er altijd 
interesse om ontworpen lespakketten of het te ontwikkelen burgerschapsprogramma JJI te mogen 
inzien of te mogen ontvangen. Voor nu succes en hoop in ieder geval op een reactie. 
  
Groet, Ivo Nelissen 
                                                                                  
Ivo Nelissen – LC/ Management 
Pater Kustersweg 3, 6267 NL Cadier en Keer 
tel +31 (0)43 407 20 77  /  +31 (0)6 20 41 68 03 / intern 2642 
Aanwezig ma, di, wo en do 
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Respons Stedenschool (JJI Lelystad) 

Van: Diepenbroek, Frits <fdiepenbroek@intermetzo.nl> 
Verzonden: maandag 5 november 2018 09:26 
Aan: 'Marlijn Passchier - Storm' 
Onderwerp: RE: Verzoek ten behoeve van mijn masterscriptie 
  
Goedemorgen Marlijn, 
  
Op de Stedenschool gebruiken wij de methode Deviant. 
Kies 1 wordt standaard ingezet en als leerlingen in het voortraject als met Kies 1 gewerkt hebben 
gebruiken we Kies2 
  
Succes verder met je studie. 
  
Groet Frits Diepenbroek 
Directeur Stedenschool, onderdeel Eduvier, verbonden aan de JJI Lelystad  
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9. Codering Documentanalyse 

Discoursanalyse Aandachtspunten Codering 

Domein 
jeugddetentie 

Doelgroep 
Onderwijsniveau  
Leeftijd 
VSO / PO / VO / MBO  

Grootte van een hoofdstuk / 
thema.  Cumulatie kennis & 
vaardigheden 

Hoofdstukken 
Paragrafen 
Lessen 
Opdrachten 
Kennis 
Vaardigheden  
Aantal pagina's per hoofdstuk 

Domein morele 
ontwikkeling 

Benoeming morele kern emoties: 
schuld, schaamte en medelijden 
(La Sage, 2014)  

Schuld 
Schaamte 
Medelijden 
Straf 
Crimineel gedrag 

Doelgroep  
Onderwijsniveau  
Leeftijd 
VSO / PO / VO / MBO  

Domein 
Burgerschapsvorming 

Aanwezigheid domeinen 
democratie, participatie en 
identiteit (Veugelers, 2005). 

Individueel 
Samenleving 
Identiteit 

Gerechtvaardigde morele 
standaarden zoals omschreven 
door Hand (2018) 

Normen 
Waarden 
Liegen 
Bedrog 
Sociaal gedrag 
Moord 
Schade 
Stelen 
Afpersing 
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10. Document analyse lesboek methoden Burgerschapsvorming 

Methode naam 
en uitgever Doelgroep Grootte van een hoofdstuk / thema 

(cumulering kennis & vaardigheden).   

Benoeming morele 
emoties (schuld, 
schaamte, 
medelijden) 

Aanwezigheid domeinen 
democratie, participatie en 
identiteit 

Onderdelen waarin 
het zou kunnen gaan 
over Gerechtvaardigde 
morele waarden 

NU Burgerschap, 

MBO 

- 4 dimensies (sociaal maatschappelijk, 
economisch, politiek juridisch en vitaal 
burgerschap.)  
- Elke dimensie bevat 2 of 3 hoofdstukken.  
- Een hoofdstuk heeft 5 paragrafen 
- Een hoofdstuk beslaat gemiddeld 23 pagina's. 
 
' de opdrachten lopen, per paragraaf, op in 
complexiteit'  

- Hoofdstuk 2 - 
Probleemgedrag / 
paragraaf 2.1. 
Socialisatie 
- Hoofdstuk 2 - 
Probleemgedrag / 
paragraaf 2.4 
Crimineel gedrag 

- Een hoofdstuk over Cultuur & 
identiteit 
- Een hoofdstuk over  
Democratie in Nederland 
- Een hoofdstuk over Rechten & 
Plichten 
- Een hoofdstuk over de kritische 
consument 
- Een hoofdstuk over Aan het 
werk 

- Hoofdstuk 6 - Rechten 
en plichten / paragraaf 
6.3 misdaad en straf Noordhoff 

Kies 1, Entree 
opleidingen - 9 thema's (Kiezen, Politiek, Media, Samenleven, 

Werk, Gezondheid, Veiligheid, Geld, Relaties en 
seks) 
- Elk thema bestaat uit een start opdracht, 4 
lessen, woordenlijst en keuzeopdracht 
- Een thema beslaat gemiddeld 30 pagina's 

Niet van toepassing 

- Een thema over politiek 
- Een thema over Werk 
- Een thema over Samenleven  
- Een thema over Kiezen 

- Thema 3 - Veiligheid / 
les 3 Crimineel gedrag les 
4 – Straffen 
 
 
 
 
  

Deviant Praktijkonderwijs 
  

VSO 
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Methode naam 
en uitgever Doelgroep Grootte van een hoofdstuk / thema 

(cumulering kennis & vaardigheden).   

Benoeming morele 
emoties (schuld, 
schaamte, 
medelijden) 

Aanwezigheid domeinen 
democratie, participatie en 
identiteit 

Onderdelen waarin 
het zou kunnen gaan 
over Gerechtvaardigde 
morele waarden 

Kies 2, Entree 
opleidingen  

- 8 thema's (Kiezen, Politiek, Veiligheid, Geld, 
Samenleving, Werken, Media, Gezondheid en 
seksualiteit) 
- Elk thema bestaat uit een startopdracht, 5 
lessen, woordenlijst en keuzeopdracht 
- Elk thema beslaat gemiddeld 32 pagina's 

Niet van toepassing 

- Een thema over politiek 
- Een thema over Werken 
- Een thema over Samenleving 
- Een thema over Kiezen 

- Thema 1 - Kiezen / les 4 
Normen en waarden 
- Thema 5 - Veiligheid / 
les 4 Criminaliteit en straf Deviant MBO 2 

Schokland 3.0, MBO 3 

- 6 dimensies (kern van burgerschap, sociaal 
maatschappelijk, economisch, politiek juridisch, 
vitaal burgerschap en wereldburgerschap)  
- Elke dimensie is onderverdeeld in 2 tot 4 
thema's 
- Elk thema bestaat uit 3 hoofdstukken en een 
zelftest 
- Elk thema beslaat gemiddeld 25 pagina's 

Thema 1 - Cultuur en 
identiteit  
Thema 3 - Veiligheid 

- Een thema over Cultuur & 
Identiteit 
- Een thema over Multiculturele 
samenleving 
- Een thema over Democratie 
- Een thema over Werk & de 
samenleving 

- Thema 1 - Cultuur en 
Identiteit / Hoofdstuk 3 
Gedrag 
- Thema 3 - Veiligheid / 
Hoofdstuk 3 Straffen 

Deviant MBO 4 
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11.  Document analyse website methoden Burgerschapsvorming 

Methode naam 
en uitgever Doelgroep Grootte van een hoofdstuk / thema 

(cumulatie kennis & vaardigheden). 
Benoeming morele 
emoties 

Aanwezigheid domeinen 
democratie, participatie en 
identiteit 

Gerechtvaardigde 
morele waarden 

NU Burgerschap, 

MBO Niet van toepassing Niet van toepassing 

Focus ligt op de vier dimensies 
van de  kwalificatie-eisen 
(Politiek-juridisch, economisch, 
sociaal maatschappelijk en vitaal 
burgerschap). Hierin zou  een 
wisselwerking tussen 
democratie, participatie en 
identiteit kunnen plaatsvinden 

Niet van toepassing 
Noordhoff 

Kies 1, Entree 
opleidingen 

een startopdracht die klassikaal wordt gemaakt; 
vier lessen bestaande uit korte theorieblokken, 
voorbeelden en afwisselende opdrachten; een 
les waarin de leerling oefent met de belangrijke 
woorden uit het thema; een afsluitende 
keuzeopdracht, waarvan de uitwerking als 
bewijsstuk kan worden opgenomen in het 
portfolio. 

-'De opdrachten in 
het leerwerkboek 
sluiten aan op de 
belevingswereld van 
de leerlingen en 
stimuleren hen om 
hun eigen ervaringen 
te delen' 

Niet van toepassing Niet van toepassing 
Deviant Praktijkonderwijs 

  

VSO 
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Methode naam 
en uitgever Doelgroep Grootte van een hoofdstuk / thema 

(cumulatie kennis & vaardigheden). 
Benoeming morele 
emoties 

Aanwezigheid domeinen 
democratie, participatie en 
identiteit 

Gerechtvaardigde 
morele waarden 

Kies 2, Entree 
opleidingen  een startopdracht waarin de student 

kennismaakt met het thema; vijf lessen met to 
the point theorieblokken en afwisselende 
opdrachten; een overzicht van de belangrijke 
begrippen uit het thema; keuzeopdrachten voor 
in het portfolio 

Niet van toepassing 

De methode daagt studenten uit 
om kritisch na te denken over 
hun keuzes en actief deel te 
nemen aan de samenleving.  

Niet van toepassing 
Deviant MBO 2 

Schokland 3.0, MBO 3 Dit werkboek bestaat uit 6 delen, elk deel 
bestaat uit een of meerdere thema's en elk 
thema is opgedeeld in drie hoofdstukken.  
 
Elk hoofdstuk bestaat uit theorievragen en 
verwerkingsopdrachten. Aan het eind van elk 
thema maak je een zelftest. Hiermee test je je 
kennis van dit thema 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 
Deviant MBO 4 
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12. Conclusie documentanalyse in kleurenschema 

 

Methode naam en 

uitgever 

Doelgroep Grootte van een 

hoofdstuk / thema.  

Cumulatie kennis & 

vaardigheden 

Benoeming morele 

emoties: schuld, 

schaamte en 

medelijden (La Sage, 

2014)  

Aanwezigheid 

domeinen democratie, 

participatie en 

identiteit (Veugelers, 

2005). 

Gerechtvaardigde morele 

standaarden zoals 

omschreven door Hand 

(2018) 

NU burgerschap 

Noordhoff 

     

Kies 1 

Deviant 

     

Kies 2 

Deviant 

     

Schokland 

Deviant 
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13. Burgerschapsvorming, hoe dan? 

Burgerschapsvorming, hoe dan? 

Justitiële Jeugdinrichting – Docenteninstructie met twee voorbeeldlessen  

 

 

Auteur: Marlijn Storm 
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Inleiding 

 

Elke les stappen er 7 tot 8 leerlingen uw klaslokaal binnen. De leerlingen hebben vaak te maken 

met een problematische thuissituatie en een onderwijsachterstand. Vaak hebben deze leerlingen 

ook een stoornis, gebrek aan sociale vaardigheden en/of vertonen agressief gedrag. De 

groepssamenstelling verandert continu in verband met de hoge doorloop van de jeugdigen in 

een JJI en ook omdat er geregeld leerlingen afwezig zijn i.v.m. een strafmaatregel of een andere 

verplichting. Geschat wordt dat drie op de vier jeugddelinquenten een gebrek heeft aan de 

morele kernemoties: schuld, schaamte en medelijden, wat een gebrek aan solidariteit met en 

respect voor anderen met zich meeneemt. Immorele handelingen worden niet herkend, 

waardoor er egocentrische denkfouten gemaakt worden.  

 

Een school, ook een onderwijsinstelling in een JJI, is in essentie een burgerschapsvormend 

instituut, waardoor het de uitgelezen plaats is voor burgerschapsvormend onderwijs (Bron, 

Veugelers & van Vliet, 2009). Er zijn drie domeinen aan te wijzen die de essentie vormen voor 

burgerschapsonderwijs: democratie, participatie en identiteit. Deze drie domeinen staan in sterk 

verband met elkaar, er is ruimte voor het individu (identiteit), de samenleving (democratie) en 

participatie verbindt deze twee domeinen met elkaar. 

 

In de voorbeeldlessen die hierna volgen, staat centraal dat er binnen de complexiteit van de 

onderwijsinstelling in een JJI gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de morele kernemoties 

(schuld, schaamte en medelijden) door stil te staan bij de morele kernwaarden. Precies op het 

snijvlak tussen morele ontwikkeling, jeugddetentie en burgerschap.  

 

Deze aanzet voor een ‘research informed’ burgerschapsprogramma bevat aandachtspunten voor 

de docent, twee voorbeeldlessen en handvatten voor geweldloze communicatie en 

communicatieregels.  
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Aandachtpunten  

 

Voordat u begint met het lezen van deze handleiding is het goed om de volgende 

aandachtspunten door te nemen en deze tijdens het voorbereiden en uitvoeren van de lessen in 

het achterhoofd te houden. 

- De twee voorbeeldlessen duren in principe  60 minuten. Mocht de ruimte die u krijgt voor 

het uitvoeren van één les meer of minder dan  60 minuten zijn, dan kunt u  aanpassingen 

maken in de lesopbouw. U kunt er dan  voor kiezen om een onderdeel over te slaan, of 

om juist uitgebreider bij een onderdeel stil te staan. Let er vervolgens wel op dat u 

eventueel de leerdoelen aanpast omdat niet alles aan bod is komen. 

 

- Door de wisselende samenstelling van de klassen, wordt er in elke les 5 tot 10 minuten 

vrij gemaakt voor de introductie van het vak. Daarna wordt de manier van communicatie 

tijdens het vak (zie het laatste aandachtspunt) uitgelegd. Wanneer dit niet nodig is, staat 

het vrij om deze tijd op een andere manier in te vullen: elkaar leren kennen, energizer 

gedurende het lesuur of ruimte voor ontspanning aan het einde van het lesuur. 

 

- De essentiële morele standaarden zoals het verbod op moord van de mens en het 

toebrengen van kwaad, liegen en bedrog, stelen en afpersing en de minimale standaard 

waarbij je de mens eerlijk behandelt, beloftes nakomt en mensen in nood helpt, zouden 

op een onderzoekende en directieve manier kunnen worden onderwezen aan de 

leerlingen en vormen daarmee de basisinhoud van het vak Burgerschapsvorming in een 

JJI. Michael Hand (2018) geeft in zijn boek A Theory of moral education uitleg over deze 

morele standaarden. Wilt u de achtergrond weten waarom deze standaarden de basis 

vormen, dan is aan te raden dit boek te lezen. 
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Daarnaast is uit onderzoek is gebleken dat de relatie die u opbouwt met de leerlingen kan 

bijdragen aan recidive vermindering. Onderstaande aandachtspunten zijn hierdoor van belang:  

- Als docent in een JJI bent u opvoeder, leerkracht en behandelaar (Van der Helm, 2011). 

Uw professionele kennis, vaardigheden en houding bepalen de effectiviteit van het leer- 

en leefklimaat. U bent de katalysator voor leren. De jeugddelinquenten kunnen hun 

sociale vorming binnen een straatcultuur hebben gekregen (Hadioui, 2008) wat een 

specifieke benaderingstechniek kan vereisen. Hans Kaldenbach heeft diverse boeken 

geschreven over ‘judo en karate’ gesprekstechnieken waarmee een opvoeder of 

leerkracht jongeren in de straatcultuur effectief kan benaderen. Zijn boeken zijn een 

aanrader. 

 

- Het is van belang dat u een hoge mate van ondersteuning (steun in de zin van positieve 

relaties) geeft aan de jongere, wat een gunstige invloed kan hebben op de mate van 

sociale informatieverwerking en de ontwikkeling van de hersenen (van der Helm, 2011). 

Hierdoor worden er minder egocentrische denkfouten gemaakt, wordt empathie 

vergroot en er is een hoger niveau van moreel redeneren mogelijk (Joliffe & Farrington, 

2005; Van der Helm et al. 2011). Het is daarom aan te raden dat u een positieve 

feedbackcyclus opbouwt, via belonen en waarderen in plaats van straffen en verwerpen 

(Van der Helm et al. 2013). 

 

- Eén van de aandachtspunten is het achterblijven van de morele kernemoties bij 

jeugddelinquenten (Le Sage, 2004): schuld, schaamte en medelijden. Marshall Rosenberg, 

psycholoog en grondlegger van de geweldloze communicatietheorie, heeft een model 

ontwikkeld waarbij persoonlijke groei en wederzijds mededogen tussen mensen kan 

ontstaan door te communiceren op een ‘geweldloze’ manier. Het model bestaat uit een 

viertal stappen: neutrale waarneming van de situatie, gevoelens verwoorden, de 

behoefte die hieruit volgt en een verzoek om aan deze behoefte invulling te geven. Het 

doel van deze theorie is verbinding te leggen tussen de gesprekspartners, tussen docent 

en leerling, maar ook tussen leerling en leerling. Communicatie tijdens het vak 

Burgerschapsvorming zou idealiter op basis van geweldloze communicatie plaatsvinden.  
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Het is sterk aan te raden hier een van de volgende boeken over te lezen: 

 Rosenberg, M (2011) Geweldloze communicatie. ontwapenend, doeltreffend en 

verbindend. Lemniscaat. EAN 978904770361. 

  Rosenberg, M en Seils, G (2007) Gelijk hebben of gelukkig zijn? Gabriele Seilsin 

gesprek met de grondlegger van Geweldloze Communicatie. Ankh-Hermes. EAN 

9789077770245. 

 

- Tijdens de lessen kan het zijn dat er, na het uitvoeren van de voorbeeldles, tijd ‘over’ is.  

Deze tijd kan gebruikt worden om het GROK kaartspel te spelen. Dit kaartspel is 

ontwikkeld op basis van geweldloze communicatie en geeft woorden aan gevoelens en 

behoeften. Het spel is ontwikkeld door Justine Mol, Anne Mijke van Harten en Margreet 

de Bruin en is aan te schaffen via www.geweldlozecommunicatiewebwinkel.nl. 

 

- Om er voor te zorgen dat elke leerling de mogelijkheid krijgt om zijn mening te uiten en 

orde te houden tijdens een klassengesprek kan er gebruik gemaakt worden van een 

‘spreekbuis’. Een willekeurig object vormt de spreekbuis en heeft als functie dat alleen de 

leerling die de spreekbuis vast heeft iets mag zeggen. Als de leerling uitgepraat is kan de 

spreekbuis door- of teruggegeven worden. U kunt hier uiteraard uw eigen draai aan 

geven. 

 

Als vormgever van deze twee voorbeeldlessen sta ik open voor suggesties en feedback. Samen 

met u kunnen meer voorbeeldlessen worden toegevoegd en blijven deze up-to-date. 
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De voorbeeldlessen 

De  voorbeeldlessen zijn vormgegeven aan de hand van het lesformulier van de Munnik en 

Vreugdenhil (2004). Het les formulier ziet er als volgt uit;  

Tijd Informatie Subjectief concept Praktijk 

    

    

 

Onder het kopje ‘tijd’ zal het aantal gegeven minuten voor dat onderdeel worden aangegeven. 

Zoals eerder aangegeven, zijn de lessen in deze handleiding gebaseerd op 60 minuten. U kunt dit 

zelf naar behoefte aanpassen. Bij de kolom ‘informatie’, wordt aangegeven wat de leerling 

letterlijk wordt uitgelegd. Hoe werkt iets? Waar komt het vandaan? Wat is een definitie van een 

begrip?  De leerlingen nemen iets in zich op. In de derde kolom wordt het subjectief concept 

beschreven. Hiermee wordt bedoeld dat er een activiteit plaats vindt waarbij er wordt gekeken 

wat er onder de leerlingen of groep leeft. Je kunt hierbij denken aan het vragen naar ervaringen, 

of het activeren van de al bestaande kennis bij de leerlingen. De laatste kolom ‘Praktijk’ gaat er 

om dat de leerlingen zelf ervaren hoe iets werkt. Hierbij kunnen de leerlingen bijvoorbeeld 

opdrachten uitvoeren en leren ze om de informatie of het subjectieve concept toe te passen in 

een nieuwe context.  

De kolommen zijn op deze losse manier in te delen, maar het is belangrijk om te realiseren dat ze 

elkaar ook kunnen overlappen en samen gebruikt kunnen worden.  

Mocht u graag nog meer over dit schema lezen, dan kunt u het volgende boek opvragen;  

Munnik, C. de & Vreugdenhil, K. (2001). Onderwijs Ontwerpen, Het didactische routeboek als 

werkboek voor de Pabo. Groningen: Wolters Noordhoff. Hierin wordt het schema uitvoerig 

behandeld en worden er ook diverse voorbeelden aangehaald.  

Daarnaast raden wij u aan om elke les het programma in tijden op het bord te schrijven, dit 

verschaft helderheid voor de leerlingen. Op deze manier weten zij namelijk wat zij kunnen 

verwachten binnen de les en ook u heeft houvast. 
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1. Voorbeeld: Les over het alledaagse ‘liegen’ 

Voorbereiding;  - A3 met stappen en regels van geweldloze communicatie geprint en 

opgehangen in het klaslokaal 

- Doornemen leerlingenlijst: zijn er nieuwe leerlingen aanwezig? 

- Lees artikel ‘ Waarom we allemaal liegen - en niet zo’n beetje ook’ via  

https://www.eur.nl/nieuws/waarom-we-allemaal-liegen-en-niet-zon-

beetje-ook 

 - Filmpje downloaden van YouTube  

 - Slides maken met de diverse vragen die je aan de leerling wilt gaan stellen 

Leerdoelen;   - De leerlingen kunnen in hun eigen woorden omschrijven waarom zij 

liegen 

- De leerlingen kunnen 2 verschillen noemen in de redenen om te liegen 

tegen iemand waar zij om geven en tegen een onbekend persoon  

- De leerlingen kunnen onder woorden brengen wat voor effect het heeft 

als er tegen hen gelogen wordt 

Lesduur; 60 min 

Opstelling klaslokaal;  u-vorm 

Benodigdheden;  Internet + Beamer  
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Lesformulier  

Tijd Informatie 

Geven van informatie 

(inhoudelijk of instructie) 

Subjectief concept 

Oproepen van ervaring of 

mening van de deelnemer 

Praktijk 

Toepassen van informatie of 

subjectief concept in nieuwe 

context, hier en nu 

 

5min 

 

 

 

2min 

 

15min 

 

 

5min 

 

15min 

 

 

5min 

 

 

 

Nieuwe leerlingen + 

herhaling v.d. 

omgangsregels (1) 

 

Introductie thema van 

deze les (2) 

 

 

 

Waarom liegen wij 

eigenlijk? (4) 

 

 

 

 

Verschillen tussen liegen 

tegen een dierbare of 

onbekende (6). 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen bevragen naar 

laatste situatie waarin er 

tegen hen gelogen werd. 

(3) 

 

 

Leerlingen bevragen naar 

de laatste situatie waarin 

zij zelf hebben gelogen (5). 
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5min 

 

3min  

 

 

 

 

Afsluiting van de les (8). 

 

Leerlingen vragen of er 

een verschil is als een 

dierbare tegen hen liegt 

of een onbekende (7) 

 

 

Toelichtingen  

1 – De leerlingen zijn binnen gekomen en hebben een plekje aan een tafel genomen. De 

samenstelling van de klas kan variëren ten opzichte van de afgelopen les. Neem de tijd om 

nieuwkomers te verwelkomen en hen uit te leggen dat er binnen dit vak gewerkt wordt met 

geweldloze communicatie. Advies: druk op A3 formaat de stappen van geweldloze communicatie 

af en hang deze op in de klas.  een papier afdrukken en deze ophangen in de klas. Leerlingen die 

‘nieuw’ zijn hebben op deze manier een geheugensteuntje.  

2 – Neem met de leerlingen het programma van deze les door. Leg uit dat het thema ‘liegen’ is 

en dat zij omtrent dit thema moeten gaan kijken naar de effecten van liegen en de redenen om 

te liegen.  

3 – Laat op een slide, via de beamer, de volgende twee vragen zien:  

Wanneer is er voor het laatst tegen jou gelogen?  

Wat voelde je toen je er achter kwam dat er tegen jou gelogen werd? 

De leerlingen mogen deze vragen beantwoorden door hier eerst zelf kort iets over op papier te 

zetten. Hierna moeten zij deze ervaring delen met degene naast hen. De laatste stap is dat de 

leerlingen hier klassikaal een terugkoppeling van geven.  
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4 – Gebruik het artikel ‘Waarom we allemaal liegen - en niet zo’n beetje ook’ als leidraad in de 

uitleg naar de leerlingen over de motivatie van liegen. Let hierbij op de spanningsboog van de 

leerlingen. Wanneer deze snel afneemt bij klassikale toelichting is het alternatief om het artikel 

uitgeprint mee te nemen naar de les en de leerlingen het artikel zelfstandig te laten lezen.  

5 – Laat op een slide, via de beamer, de volgende twee vragen zien:  

Wanneer heb jij voor het laatst gelogen? 

Waarom heb jij er voor gekozen om in die specifieke situatie te liegen? 

De leerlingen mogen deze vragen beantwoorden door hier eerst zelf kort iets over op papier te 

zetten. Hierna moeten zij deze ervaring delen met degene naast hen. De laatste stap is dat de 

leerlingen hier klassikaal een terugkoppeling van geven.  

6 – Via https://www.youtube.com/watch?v=UyrJraBISr8 kunt u de leerlingen een filmpje laten 

zien over verkopers in Marokko die tijdens hun verkoop zweren op Allah. Is dat eigenlijk wel 

geloofwaardig? Dit filmpje dient ter introductie op de vraag: is er een verschil tussen liegen tegen 

een dierbare of tegen een onbekende? Zo ja, waardoor ontstaat dit verschil?  

7 -  Leerlingen mogen wederom even enkele momenten voor zichzelf nemen om te bedenken of 

er voor hen een verschil zit tussen liegen tegen een dierbare of tegen een onbekende. Daarnaast 

moeten de leerlingen ook benoemen of er een verschil zit tussen de emotie die zij ervaren als 

een dierbare tegen hen liegt of een onbekende.  

8 – Maak, door middel van een rondvraag, klassikaal een samenvatting van dat wat is besproken 

tijdens de les. Concludeer: Wat zijn de gevolgen van liegen voor degene waar tegen gelogen 

wordt?  

Je houdt, als je het lesformulier strikt zou aanhouden, nog enkele minuten over. Er wordt 

aangeraden om de tijd die over blijft te besteden aan het GROK spel (zie aandachtspunten).   
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2. Voorbeeld: Les over het extreme ‘stelen’ 

Voorbereiding;  - A3 met stappen en regels van geweldloze communicatie geprint en 

opgehangen in het klaslokaal 

- Doornemen leerlingenlijst: zijn er nieuwe leerlingen aanwezig? 

- Lees artikel ‘ Waarom we allemaal liegen - en niet zo’n beetje ook’ via  

https://www.eur.nl/nieuws/waarom-we-allemaal-liegen-en-niet-zon-

beetje-ook 

 - Filmpje downloaden van YouTube  

 - Slides maken met de diverse vragen die je aan de leerling wilt gaan stellen 

 - Maken van het opgaveformulier (zie onderdeel 4) 

 

Leerdoelen;   - De leerlingen kunnen in eigen woorden omschrijven wat de gevolgen van 

een diefstal of overval kunnen zijn voor het slachtoffer. 

- De leerlingen kunnen een voorbeeld aandragen waardoor een diefstal of 

overval  vermeden zou kunnen worden 

- De leerlingen kunnen onder woorden brengen wat voor effect t een 

diefstal op hen heeft.  

 

Lesduur; 60 min 

Opstelling klaslokaal;  u-vorm 

Benodigdheden;  Internet + Beamer + Whiteboard + stift + geprinte artikelen + geprinte 

opdrachtformulieren  
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Lesformulier  

Tijd Informatie 

Geven van informatie 

(inhoudelijk of instructie) 

Subjectief concept 

Oproepen van ervaring of 

mening van de deelnemer 

Praktijk 

Toepassen van informatie of 

subjectief concept in nieuwe 

context, hier en nu 

 

5min 

 

 

 

2min 

 

10min 

 

20min 

 

7min 

 

 

5min 

3min  

 

Nieuwe leerlingen + 

herhaling v.d. 

omgangsregels (1) 

 

Introductie thema van 

deze les (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting van de les (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kan het effect van een 

inbraak zijn? (3) 

 

 

Leerlingen bevragen naar 

eigen voorbeelden waarin 

zij zijn bestolen (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringsverhalen 

behandelen (4) 
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Toelichtingen  

1 – De leerlingen zijn binnen gekomen en hebben een plekje aan een tafel genomen. De 

samenstelling van de klas kan variëren ten opzichte van de afgelopen les. Neem de tijd om 

nieuwkomers te verwelkomen en hen uit te leggen dat er binnen dit vak gewerkt wordt met 

geweldloze communicatie. Advies: druk op A3 formaat de stappen van geweldloze communicatie 

af en hang deze op in de klas. Leerlingen die ‘nieuw’ zijn hebben op deze manier een 

geheugensteuntje.  

2 – Neem met de leerlingen het programma van deze les door. Leg uit dat het thema ‘stelen’ is 

en dat zij in deze les gaan kijken naar de effecten van stelen en diefstal.   

3 – Maak een slide waarbij in het midden van de slide ‘effecten van inbraak’ staat. Maak samen 

met de klas een mindmap over dit thema. Welke effecten denken de leerlingen dat een inbraak 

kunnen hebben? Laat na afloop het filmpje over deze effecten zien via 

https://www.youtube.com/watch?v=JT86QJKOP-o 

4 – Voor dit onderdeel heeft u diverse artikelen in meervoud geprint: 

Beroving van tas https://www.slachtofferhulp.nl/ervaringsverhalen/beroving/ 

Inbraak in huis https://www.slachtofferhulp.nl/ervaringsverhalen/inbraak-in-huis/ 

Overval in winkel https://www.slachtofferhulp.nl/ervaringsverhalen/bedrijfsoverval-

subsidieregeling/ 

Overval van taxi https://www.slachtofferhulp.nl/ervaringsverhalen/overval-taxi/ 

Verdeel de artikelen: elke leerling krijgt één artikel.  

 

 

 



 
 

 
110 

Daarnaast krijgen de leerlingen een opgaveformulier waarop de volgende vragen/opdrachten 

staan: 

1) Geeft een korte omschrijving van de situatie 

2) Waarom denk jij dat de overvallers deze overval pleegden? 

3) Wat zijn de gevolgen geweest voor de slachtoffers? 

4) Wat zou jij de slachtoffers willen adviseren? 

5) Wat zou jij de daders willen adviseren?  

6) Als je deze specifieke situatie zou willen voorkomen, wat zou daar voor nodig zijn? 

Na het invullen van de antwoorden op het opgaveblad vertellen zij hun buurman/vrouw waar 

het artikel over gaat en wat zij hebben ingevuld op het opgaveblad. 

Dit wordt klassikaal besproken en er kan een vergelijking gemaakt worden: wat hebben de 

anderen met hetzelfde artikel opgeschreven? Inventariseer de verschillende argumenten en 

bespreek met de leerlingen op welke manier zij verantwoordelijkheid kunnen nemen in degelijke 

situaties (mocht het hen overkomen).  

5 – Vraag de leerlingen of zij zelf wel eens slachtoffer zijn geweest van een diefstal / overval. Wat 

zijn de emoties die zij daarbij hebben gevoeld? Zij mogen dit eerst onderling bespreken en 

daarna klassikaal terugkoppelen.  

7 – Maak, door middel van een rondvraag, klassikaal een samenvatting van dat wat is besproken 

tijdens de les. Concludeer: wat zijn de gevolgen van stelen / diefstal voor het slachtoffer?  

 

Je houdt, als je het lesformulier strikt zou aanhouden, nog enkele minuten over. Er wordt 

aangeraden om de tijd die over blijft te besteden aan het GROK spel (zie aandachtspunten). 
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3. Handvatten Geweldloze Communicatie 

Stap 1. Waarneming 

wat we waarnemen (geen oordelen) 

Stap 2. Gevoel 

hoe we ons voelen bij die waarneming 

Stap 3. Behoefte 

als basis van wat we voelen 

Stap 4. Verzoek 

concrete actie voorstellen (geen eis) 

 

Wanneer ik zie/hoor…. dan voel ik… omdat ik 

behoefte heb aan…. wil ik verzoeken om… 
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4. Lijst gevoelens 
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5. Lijst behoeften 

 

 

         

  

 

 

 



 
 

 
114 

6. Communicatieregels 

 

 

 

Elkaar uit laten praten 

Elkaar serieus nemen  

De tijd nemen  

Redelijk blijven  

Behandel de ander zoals je zelf 

behandeld wil worden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemverheffing  

Elkaar in de rede vallen 

Elkaar afkappen 

Elkaar niet serieus nemen 

Oude koeien uit de sloot halen 

‘Altijd’ of ‘nooit’ gebruiken 

Medestanders zoeken 

Persoonlijk worden 

Overdrijven
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