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Inleiding
De meerderheid van alle kinderen en jongeren komt zonder ernstige kleerscheuren door de
kindertijd en de adolescentie heen. Sommigen echter niet. Hoewel in de media breed wordt
uitgepakt met berichten over jongeren die buurten terroriseren (denk aan het conflict
tussen Marokkaanse en Molukse jongeren in de Culemborgse wijk Terweijde), zichzelf in
coma zuipen (denk aan de berichtgeving halverwege en eind 2009 rondom een toename
van extreem drankgebruik in de weekenden), of wellicht slachtoffer worden van een
loverboy, gaat het hier om relatief kleine percentages. Om je een indruk te geven van een
van de bekende problemen:
In het schooljaar 2006/2007 verliet ongeveer 4% van de jongeren tussen de 12‐23 jaar hun
school zonder startkwalificatie te halen (een startkwalificatie heb je als je een havo‐, vwo‐,
of MBO2 diploma haalt). Ongeveer 50% van deze schoolverlaters heeft geen baan. Hoewel
het hier om slechts een klein percentage van alle jongeren lijkt te gaan (2% van alle
jongeren), betrof het in 2009 bijna 100.000 jongeren.

Al lijkt het dus soms om kleine percentages te gaan, het is gezien de grote absolute getallen
alsnog een belangrijk maatschappelijk probleem (CBS, 2009 1 ). In deze module zal aandacht
geschonken worden aan ‘deviant’ (afwijkend) gedrag. Onder deviant gedrag verstaan we
niet alleen vrijwillig gedrag, maar ook gedrag dat min of meer afgedwongen wordt (bv. door
de omgeving). Bij deviant gedrag kun je denken aan:

1



Zonder startkwalificatie school verlaten



Overlast veroorzaken



Delinquent gedrag



Drank‐ en /of drugsgebruik



Tienerzwangerschappen



Slachtoffer worden van een loverboy



Loverboy zijn



Spijbelen

CBS (2009). Jaarrapport 2009: Landelijke Jeugdmonitor. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
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In deze module staat afwijkend gedrag centraal dat schadelijk is voor de maatschappij en /of
de jongere zelf. Zoals deze opsomming blijkt, richten we ons in deze module niet op
psychische stoornissen, al zijn psychische stoornissen uiteraard soms een oorzaak van dit
gedrag. Meer specifiek ga je in deze module op zoek naar de risicofactoren die een rol
spelen bij het al dan niet optreden van (specifiek) deviant gedrag en naar de mogelijkheden
die er zijn om deviant gedrag te voorkomen (preventie). Hieronder zal eerst de doelstelling
en de competenties besproken worden die in deze module centraal staan. Daarna zal een
overzicht van de cursus gegeven worden. Vervolgens volgt de opdrachtformulering. Tot slot
zal een aantal criteria waaraan de opdracht moet voldoen besproken worden en zal er een
aantal ‘leestips’ gegeven worden.
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Doelstellingen & Competenties

De volgende doelen worden in deze module nagestreefd:
1. Het verkrijgen van inzicht in het werkveld van psychologen die werken met kinderen en
jongeren die deviant gedrag vertonen;
2. Het verkrijgen van inzicht in de risicofactoren die tot deviant gedrag kunnen leiden;
3. Het verkrijgen van inzicht in de literatuur over deviant gedrag en het kunnen analyseren
van een concreet probleem
4. Het op basis van de literatuur voorstellen voor preventie kunnen doen;
5. Het kunnen schrijven van een adviesrapport waarin een heldere analyse van het
probleem staat en daarnaast concrete adviezen staan;
6. Het kunnen ontwerpen van inhoudelijk goed voorlichtingsmateriaal;
7. Op basis van een informatiemarkt overzicht kunnen krijgen van andere problemen
m.b.t. deviant gedrag en verbindingen tussen deze problemen kunnen leggen.

Aan de volgende competenties wordt in deze module gewerkt:
1. Praktijkgericht Onderzoek. Het analyseren van de problematiek en mogelijke
interventies door het uitvoeren van een literatuurstudie;
2. Adviseren. Het geven van goed onderbouwd advies (op basis van een analyse van de
situatie en een analyse van mogelijke preventietechnieken);
3. Voorlichten. Het kunnen ontwikkelen van goed en duidelijk informatiemateriaal en dit
materiaal effectief op een informatiemarkt onder de aandacht kunnen brengen;
4. Professionalisering. Het kunnen sturen van het eigen leerproces en hierin kunnen
aangeven wat wel en (nog) niet goed gaat. Het kunnen inschatten wat nodig is voor de
opdracht.

SHL Deviant Gedrag 6

Algemene Informatie
Studiebelasting:

1 EC (28 uren)

Werkvorm:

1 Openingshoorcollege + mogelijkheid om vragen te stellen,
Individuele opdracht & Informatiemarkt.

Toetsing:

d.m.v. portfolio
Inhoud portfolio:


Adviesrapport



Voorlichtingsmateriaal



Verslag met de informatie die tijdens de informatiemarkt is
verkregen

Voor meer informatie zie de ‘opdracht’ (pagina 7), de ‘criteria’
(pagina 8) en de handleiding voor het portfolio assessment.

Relatie met andere studieonderdelen:
De module ‘Deviant Gedrag’ bouwt verder op de volgende
onderdelen: Levenslooppsychologie, MPV, Jongerenonderzoek,
Campagne Gezondheid en Gezondheidspsychologie.

Tijdschema:
WEEK 1

Openingshoorcollege + mogelijkheid om vragen te stellen over de
opdracht.

WEEK 2 & 3

Tijdens de module ‘Verdieping in de Ontwikkelingspsychologie’ dient
een thema gekozen te worden (keuze voor specifiek deviant gedrag).

WEEK 4 & 5

Analyse risicofactoren van deviant gedrag + rapportage &
Analyse mogelijke preventietechnieken + rapportage.

WEEK 6

Vervolmaken van het adviesrapport en het maken van
voorlichtingsmateriaal (bv. een folder /informatieboekje /poster).

EIND BLOK 3 Informatiemarkt + verwerking van verkregen informatie
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Opdracht

Als consultant neem je een opdracht aan van een GGD. De vraag van de GGD is of je een
bepaald probleem in kaart wil brengen en of je adviezen uit wil brengen over hoe dit
probleem voorkomen kan worden. Meer specifiek is de opdrachtformulering van de GGD als
volgt:
‐

“We zien dat steeds meer jongeren ‘deviant gedrag’ vertonen. Graag willen we
dit gedrag voorkomen. Kunt u ons iets vertellen over de risicofactoren die ertoe
kunnen leiden dat jongeren deviant gedrag gaan vertonen, zodat we de jongeren
kunnen identificeren die mogelijk risico lopen?

‐

Graag willen we een preventieprogramma opzetten. Kunt u ons adviseren over
hoe we beginnende problemen op kunnen lossen en /of problemen kunnen
voorkomen?”

Het specifieke ‘deviante gedrag’ mag je zelf kiezen. Je kunt hierbij denken aan loverboy‐
problematiek, problemen met drank en /of drugs, het maken van schulden, spijbelen en
schooluitval, onwenselijk gedrag en /of crimineel gedrag. Als je zelf een ander thema kiest,
verifieer dan bij de betreffende docent of dat thema goed is. In principe zijn alle thema’s
goed, mits ze niet betrekking hebben op psychologische stoornissen (want dat komt in de
module ‘Klinische Ontwikkelingspsychologie’ aan bod).

Het verslag dat je op basis van je analyse schrijft, dient helder en correct te zijn. Geef een
beschrijving van het probleem, de risicofactoren en mogelijke ‘oplossingen’. Zorg voor een
goede onderbouwing en juiste referenties. Voor verdere criteria, zie de volgende pagina.
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Criteria

Bronnen:
Voor deze opdracht dienen minimaal 6 bronnen geraadpleegd te worden. Hiervan dient
tenminste de helft uit Engelstalige wetenschappelijke artikelen te bestaan. Overige bronnen
mogen artikelen zijn, boeken, of rapporten, mits ze betrouwbaar zijn.

Adviesrapport:
‐

Geef een duidelijke beschrijving van de problematiek.

‐

Hoe vaak komt het voor en bij wie?

‐

Voor wie is het een probleem?

‐

Wat zijn de risicofactoren van dit deviante gedrag?

‐

Wat zijn mogelijke oplossingen? Denk hierbij aan preventietechnieken of
methodieken die bij beginnende problemen erger kunnen voorkomen. De nadruk
ligt dus op de ‘preventieve kant’. Geef 3 voorbeelden van mogelijke ‘oplossingen’
en onderbouw je keuze goed.

‐

Geef een korte beschrijving van elk van de drie technieken

Het adviesrapport bestaat uit 6‐10 pagina’s (times new roman, punttgrootte 12).

Voorlichtingsmateriaal:
Maak een poster /folder /informatieboekje /… met daarin informatie over het deviante
gedrag dat je bestudeerd hebt en de mogelijke preventietechnieken. De doelgroep bestaat
uit bv. medewerkers van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), jongerenwerkers werkend
bij de MJD (Maatschappelijk Juridische Dienstverlening), Jeugdhulpverlening, etc. De
doelgroep bestaat dus uit professionals die met deze jongeren in aanraking komen. Tijdens
de informatiemarkt breng je dit voorlichtingsmateriaal onder de aandacht bij je
studiegenoten en beantwoord je eventueel vragen die er gesteld worden.
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Additionele informatie voor in je portfolio:
Tijdens de informatiemarkt krijg je eveneens informatie van je medestudenten over
gelijksoortige of andere problemen. Zorg voor een kort verslag van de verkregen informatie.
In het verslag van de informatiemarkt geef je (heel kort) een overzicht van de problemen die
besproken zijn en de risicofactoren die daarbij een rol spelen. Verder beantwoord je de
vraag in hoeverre de risicofactoren bij verschillende problemen overlappen. Tot slot
beantwoord je de vraag welke interventietechniek je het best vindt en waarom. Is deze
techniek bijvoorbeeld bij meerder problemen toepasbaar?

Zie voor verdere details over portfolio‐toetsing de betreffende handleiding.
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Ter inspiratie:
Centrum School en Veiligheid (pesten, geweld op school, seksueel geweld, extremisme, etc.)
www.schoolenveiligheid.nl/
CBS thema jongeren:
http://www.cbs.nl/nl‐NL/menu/themas/dossiers/jongeren/nieuws/default.htm
Dakloze jongeren:
http://waarkanikheen.nl/groningen/
http://www.weggelopen.info/
Expertisepunt Jeugdprostitutie
www.jeugdprostitutie.nu
Halt (levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit)
www.halt.nl
Kohnstamm Instituut voor onderzoek van opvoeding en onderwijs:
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl
Lectoraat Integraal Jeugdbeleid (Hanzehogeschool):
http://www.hanze.nl/home/Schools/Pedagogische+Academie/Lectoraat/Kennisbank
Nederlands Jeugd Instituut (expertisecentrum over jeugd en opvoeding voor en met
professionals in de jeugdsector):
www.nji.nl
Pestweb (het landelijk expertisecentrum pesten):
www.pestweb.nl
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin:
www.jeugdengezin.nl
RIVM: Preventie gericht op de jeugd
http://www.rivm.nl/vtv/object_class/kom_prevjongeren.html
Verwey‐Jonker Instituut (onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken):
www.verwey‐jonker.nl

NB: Bovenstaande websites zijn slechts weergegeven ter inspiratie, ze kunnen NIET als
bron worden aangedragen!

