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algemeen
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) geeft een zo goed mogelijk inzicht in de instroom.  

In deze analyse kijken we wat de redenen achter een hoge of juist lage instroom kunnen zijn.  

We hebben de instroom op zes typen onderzoek geanalyseerd: Bescherming, Gezag en Omgang, 

ASAA, Strafzaken, Schoolverzuim en Taakstraffen.

Demografische ontwikkelingen van invloed op de instroom bij de RvdK in het algemeen

Tussen 2006 en 2016 is het aantal kinderen van 0 tot 4 jaar 
afgenomen tot net onder de 700.000. Een trend die vanaf 
de eeuwwisseling zichtbaar is: het aantal geboorten daalde 
van 207.000 in 2000 naar 171.000 in 2015.

Sinds 2006 nam het aantal kinderen in de basisschoolleef-
tijd (4 tot 12 jaar) af, tot iets minder dan  
1,5 miljoen. De komende jaren zal het blijven afnemen.  
Op de langere  termijn, rond 2025, wordt een toename van 
het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd verwacht.

Op 1 januari 2020 waren er in Nederland 3.337.245 kinde-
ren tussen 0 en 18 jaar. Waar het aantal 12-18 jarigen tot 
2017 nog licht toenam, krimpt de omvang van deze groep 
sindsdien. Op 1 januari 2020 was dat aantal bijna 15.000 
minder dan op 1 januari 2019. 

aantal kinderen van 0 t/m 17 jaar (3 groepen) in nederland op 1 januari van elk jaar

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inwoners 0 t/m 3 jaar 703.142 695.661 694.018 693.659 687.237 686.685

Inwoners 4 t/m 11 jaar 1.510.074 1.495.171 1.485.552 1.477.463 1.472.970 1.467.992

Inwoners 12 t/m 17 jaar 1.215.977 1.225.749 1.224.528 1.214.974 1.197.548 1.182.568

Totaal (0 t/m 17 jaar) 3.429.193 3.416.581 3.404.098 3.386.096 3.357.755 3.337.245

Bron: CBS jeugdmonitor 2020
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instroom opvoedingsproblemen

bescherming
Als er binnen een gezin problemen zijn, kan een gezin hulp hebben ingeschakeld van mensen uit  

hun sociale netwerk of van professionele instanties. Maar soms zijn de omstandigheden van een 

kind en zijn gezin zo zorgelijk dat deze hulp niet (meer) voldoende is. Dan komt de ontwikkeling van 

een kind ernstig in gevaar. Als dat het geval is, wordt de RvdK ingeschakeld. Er volgt dan een 

onderzoek waarbij wordt gekeken of een kinderbeschermings maatregel nodig is. 

Ontwikkelingen instroom •• In het aantal meldingen 
bij de RvdK voor een onderzoek naar een kinderbescher-
mingsmaatregel was een daling zichtbaar vanaf 2012 tot 
medio 2015. Vanaf de tweede helft 2015 is de ontwikkeling 
omgebogen naar een stijging. De stijgende lijn heeft zich in 
2016 en 2017 voortgezet, waarna deze in 2018, 2019 en 
2020 vrijwel stabiel bleef.

Het percentage gevraagde kinderbeschermingsmaatregelen 
schommelt vanaf 2015 rond de 72% van het totaal aantal 
KB-onderzoeken dat is uitgevoerd.
Sinds 2016 is er sprake van een stijging in het aandeel 
uithuisplaatsingen binnen het totaal aantal rekesten OTS. 
Dit wijst op ernstiger problematiek. In 2020 is het 
 percentage iets gedaald ten opzicht van de voorgaande 
jaren. Dit is mogelijk mede een gevolg van de corona crisis.

In de corona periode zien we overigens bij de RvdK geen stijging in verzoeken om spoedmaatregelen.

In onderstaande grafiek is de instroom te zien van  opvoedingsproblemen, d.w.z. beschermingsonderzoeken naar de noodzaak van een maatregel 
van kinderbescherming. 
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bescherming
Ambtshalve onderzoeken •• Ambtshalve onderzoeken worden door de RvdK gestart 
n.a.v. een gesignaleerde bedreiging van een kind/de kinderen in een ander raadsonderzoek.
Het grootste aandeel van de ambtshalve onderzoeken KB maatregel komt voort uit G&O 
onderzoeken. Het percentage steeg sinds 2012 en is nu 26%. Dit hangt samen met de 
stijging van het aantal problematische scheidingen, waardoor in het raadsonderzoek vaker 
een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind wordt gesignaleerd. In relatief veel van 
de ambtshalve zaken uit G&O wordt daadwerkelijk een maatregel KB gevraagd. In 2020 is 
dit percentage opnieuw gestegen naar 81%.

In veel mindere mate worden ambtshalve onderzoeken aangemaakt vanuit onderzoeken 
bescherming en straf. Het kleine aandeel vanuit straf heeft waarschijnlijk te maken met de 
opbouw in leeftijdscategorie: sinds 2015 betreft het grootste deel van de strafonderzoeken 
jongeren van 16+.

Ambtshalve onderzoeken vanuit bescherming betreft vooral niet-gemelde broertjes en 
zusjes van een gemeld kind. Door toename van casusoverleggen aan de voorkant waar de 
RvdK bij betrokken is, zijn steeds meer alle kinderen van een gezin (voor zover voor een 
onderzoek relevant) gemeld.

Externe- en beleidsontwikkelingen •• In 2020 heeft de RvdK zijn bijdrage aan  
de landelijke programma’s gecontinueerd. Met name het programma Zorg voor de Jeugd  
en het programma Geweld hoort nergens thuis raken de  beschermingstaak van de RvdK.  
De pilot Zorg voor de Jeugd hebben mede inzichten opgeleverd voor het in 2020 
opgestelde scenario voor vereenvoudiging van de  jeugdbescherming. Politieke besluit-
vorming moet hierover nog plaatsvinden en zal naar verwachting lang duren in verband 
met de vergaande verandering die beschreven is. Het scenario zal naar verwachting grote 
gevolgen voor het werk van de RvdK hebben.

Het programma Geweld hoort nergens thuis en de bijbehorende aanpak Veiligheid 
Voorop stimuleren intensivering van de samenwerking tussen Justitiepartners en Veilig 
Thuis, bijvoorbeeld de aanpak huiselijk geweld op ZSM, waarbij Veilig Thuis beschikbaar 
is. Voor gemeenten heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de modelaanpak 
huiselijk geweld  gemaakt, die beschrijft hoe gemeenten de aanpak van huiselijk 
geweld kunnen organiseren. De aanpak levert mogelijk meer casuïstiek op bij de RvdK.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/richtlijnen/2010/08/18/landelijke-modelaanpak-huiselijk-geweld
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/richtlijnen/2010/08/18/landelijke-modelaanpak-huiselijk-geweld
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/richtlijnen/2010/08/18/landelijke-modelaanpak-huiselijk-geweld


instroom gezag & omgangsonderzoek
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gezag & omgang
Als ouders in het geval van een scheiding er niet uitkomen hoe zij samen de  verantwoordelijkheid 

nemen voor hun kinderen, kunnen zij de rechter verzoeken om een beslissing. De rechter kan  advies 

vragen aan de RvdK. De RvdK voert dan een gezag- en  omgangsonderzoek (G&O) uit.

Ontwikkeling instroom •• Vanaf 2009 is de instroom 
van G&O onderzoeken globaal gezien gestegen tot 2014. 
Vanaf 2014 daalt de instroom, hoewel die daling tot en 
met 2019 zeer beperkt was. 
In 2020 is het effect van de coronacrisis te zien: in het 
tweede kwartaal vonden (vrijwel) geen zittingen plaats  
bij de rechtbank en daardoor ook geen instroom naar  
de RvdK. Vanaf het derde kwartaal 2020 herstelde de 
instroom zich. De totale instroom van 2020 is 8% lager  
dan in 2019. 

De RvdK werkt zowel in de keten als intern aan werkwijzen 
die helpen het (escaleren van) conflict tussen (scheidende) 
ouders te voorkomen of te keren. Dit dient het belang van 
het kind. De RvdK investeert hierin door extra inzet in het 
programma Scheiden zonder Schade, regionale pilots, 
samenwerking met de partners zorg en recht in de 
jeugdzorgregio’s, stimuleren van het uniform hulpaanbod, 
overdragen van kennis en kunde en inzetten van triage en 
advies op de initiële zitting. 

Externe ontwikkelingen •• Mogelijk ziet de RvdK  
in de langzame daling van de instroom de effecten van 
ontwikkelingen die in de jeugdzorgregio’s en onder het 
programma Scheiden zonder Schade zijn ingezet. 
Veel aandacht gaat naar tijdige, goede ondersteuning  
van scheidende ouders, zodat tussenkomst van rechter  
en RvdK minder nodig zal zijn. 

Het programma heeft onder andere als doel in 2021 een 
substantiële verlaging te bewerkstelligen van het aantal 
meldingen bij de RvdK gerelateerd aan een problematische 
ouderrelatie. Als het programma de gewenste werking 
heeft, zal dit te zien zijn in de instroom zowel bij G&O 
onderzoeken als bij beschermingsonderzoeken waarin  
een problematische ouderrelatie de ontwikkeling van het 
kind ernstig bedreigt.
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asaa
De afkorting ASAA staat voor onderzoeken op het gebied van Afstand, Screening (tbv het opnemen 

van een pleegkind of een (buitenlands) kind ter adoptie), Adoptieverzoeken en Afstamming.

Afstand •• Het gaat hier om moeders die afstand doen 
van hun baby. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt 
tussen meerder- en minderjarige moeders. In 2016 was er 
een stijging te zien in de afstandszaken, met name van 
meerderjarige moeders. Mogelijke factoren van invloed  
op de aantallen zijn de mogelijkheid om anoniem afstand 
te doen, en ontwikkeling rond draagmoederschap. Vanaf 
2018 is weer sprake van daling. Door de kleine aantallen 
treden al snel grote fluctuaties op. 

Screening met betrekking tot opname(buiten
lands) kind ter adoptie •• De instroom voor Screening 
opname(buitenlands) kind ter adoptie is gestaag 
 afgenomen sinds 2007. De instroom is afhankelijk van de 
uitstroom van de SAV (Stichting Adoptie Voorzieningen), 
welke per kwartaal plaatsvindt. Een grote rol bij de afname 
speelt dat er steeds minder kinderen uit zendende landen 
voor adoptie in aanmerking komen. Dit heeft ook grote 
wachttijden voor aspirant adoptief ouders tot gevolg. 

Screening pleeggezin •• Een groot deel van de  
aan vragen voor een Verklaring van Geen Bezwaar(VGB)  
wordt door de RvdK op stukken afgedaan: als in de 
Justitiële documentatie en in het informatiesysteem van  
de RvdK geen bezwarende gegevens gevonden worden, 
wordt geen nader onderzoek gedaan. Als er wel bezwaren-
de gegevens gevonden worden is dat aanleiding om 
onderzoek te doen en om in dat kader de potentiële pleeg-
ouders te spreken. In de onderstaande tabel zijn alleen de 
in onderzoek  genomen zaken vermeld,  
dat was in 2020 19%.

In 2020 zien we een stijging in de instroom, welke 
mogelijk is te verklaren door: 
• Meer vluchtelingen en daardoor meer NIDOS 

 screeningen (minderjarige alleenstaande 
 vluchtelingenkinderen in pleegzorg).

• Succesvolle campagne van Pleegzorg Nederland  
in najaar 2019. 

• Toegenomen alertheid bij pleegzorgaanbieders 
op wijzigingen in gezinssituaties die om extra 
screening vragen. 

Verder is te zien dat de RvdK in 2020 is begonnen met het 
apart registreren van screening van informele netwerk-
gezinnen in het kader van een beschermingsonderzoek. 

Adoptie •• De RvdK stelt op verzoek van een 
Nederlandse of buitenlandse rechter een onderzoek in en 
brengt een advies uit over een verzoek tot adoptie. Er is 
sinds 2017 globaal een dalende trend te zien. De dalende 
 beschikbaarheid van kinderen ter adoptie, heeft 
 waarschijnlijk ook daling van het aantal vragen tot gevolg. 
Daarnaast vraagt niet elke rechtbank bij een adoptie-
verzoek de RvdK om onderzoek. 

In 2020 is samen met de ketenpartners gewerkt aan een 
wijziging van de WOBKA (Wet Opneming Buitenlandse 
Kinderen ter Adoptie). Onderdeel hiervan is ook de 
 doorontwikkeling van het gezinsonderzoek door de RvdK. 
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asaa
Afstammingsvragen •• Het Internationale Verdrag voor de Rechten van het 
Kind geeft aan dat elk kind recht heeft om te weten van wie het afstamt. 
Kinderen die informatie willen over hun  biologische ouders, en ouders die 
informatie willen over een kind dat zij hebben afgestaan, kunnen terecht bij de 
RvdK. De RvdK bekijkt of de informatie beschikbaar is, en welke informatie het 
kind of de ouder mag bekijken. Hierbij passen we de AVG toe.

Er is sinds 2018 een toename te zien van afstammingsvragen, welke mogelijk 
kan worden verklaard door de aandacht voor de gevolgen van interlandelijke 
adoptie, en de gedwongen afstand in Nederland in de jaren 50-80. 

Er is overleg met het Nationaal Archief over de overdracht van de adoptie-
dossiers van de RvdK.

adoptie gerelateerde activiteiten

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Screening pleeggezin 692 724 656 707 809 713 638 622 911

Opname -btl, -kind ter adoptie 1.233 1.114 1.085 833 769 759 698 577 484

Afstand meerderjarige moeder 39 40 48 48 66 63 52 45 41

Afstand minderjarige moeder 5 12 6 2 3 7 4 4 8

Adoptieverzoek 199 292 222 228 207 153 169 175 146

Afstammingsvragen 88 110 87 96 85 97 123 161 205

Screening inf. netwerkgezin 50

Totaal 2.256 2.292 2.104 1.914 1.939 1.792 1.684 1.584 1.845



instroom strafzaken (excl. svz)
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strafzaken
Bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen, adviseert de RvdK het Openbaar 

Ministerie en Rechtbank over de situatie van het kind en de eventuele straf / hulpverlening. In het 

kader van adolescentenstrafrecht adviseert de RvdK soms ook over jongeren tussen 18 en 23 jaar. 

 

De RvdK heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in ketensamenwerking in het veiligheids- en 

zorgdomein. Via diverse overlegtafels met ketenpartners en gemeenten is de verbinding tussen  

straf en zorg beter tot stand gekomen. Ook is de RvdK beschikbaar voor consultatie door partners.  

Op deze wijze investeert de RvdK in een passende aanpak van jeugdige verdachten zonder dat het 

tot een strafonderzoek bij de RvdK leidt.

Instroomontwikkelingen •• De instroom van 
strafzaken is vanaf 2008 gestaag gedaald tot in 2018,  
in lijn met de daling in de totale strafrechtketen. Vanaf  
het laatste kwartaal van 2018 is er sprake van een lichte 
stijging. De instroom was in 2019 4% hoger dan in 2018. 
De coronamaatregelen hebben in 2020 in de eerste helft 
van 2020 een flinke daling veroorzaakt. 

Na het 2e kwartaal zien we de instroom geleidelijk weer 
toenemen. De totale instroom van 2020 is 7% minder  
dan in 2019. Daarmee lijkt er ondanks de daling als gevolg 
van de coronamaatregelen sprake te zijn van een verder 
stijgende beweging. 
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instroom 2008-2020 per leeftijdscategorie
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strafzaken
Leeftijdsontwikkeling •• Sinds 2015 betreft circa twee-derde van de strafzaken  
die de RvdK ziet jongeren van 16 jaar of ouder. In ruim 40% van de gevallen is de 
jongere zelfs 17 jaar of ouder. In 2008 was dat nog 55% (16-plus) resp. 31 (17-plus). 

Externe ontwikkelingen •• Tot aan 2007 steeg de geregistreerde jeugdcriminaliteit; 
na 2007 nam deze gestaag af. 

Sinds de implementatie van het Landelijk Instrumentarium Strafzaken (periode 2012-
2013) voert de politie een preselectie uit waardoor niet langer alle Processen Verbaal bij 
de RvdK komen voor onderzoek. Ook is sinds de start van ZSM in 2013 een sterkere 
daling van de instroom minderjarige verdachten bij de RvdK zichtbaar. Aansluiting van 
HALT bij de ZSM-partners in 2018, en het contextgerichte werken binnen ZSM heeft tot 
doel dat nog minder jongeren (onnodig) in het strafrecht terechtkomen. Dit alles 
passend bij het strategisch doel van J&V: effectieve en toekomstbestendige aanpak van 
jeugdcriminaliteit; meer vanuit de keten en sociaal domein, minder vanuit justitie. 

Desalniettemin lijkt vanaf eind 2018 de jarenlange daling van de instroom aan 
strafzaken te eindigen. Dit wordt bij de RvdK gezien, maar ook Politie en OM benoemen 
een dergelijke trendbreuk. Hoewel deze trend in 2020 is doorbroken door de sterke 
afname van zaken in de hele strafrechtketen als gevolg van de coronamaatregelen,  
o.a. de lockdown, lijkt los van dat effect wel degelijk sprake van een stijging. Het is 
echter nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden.



instroom onderzoeken schoolverzuim (totaal)
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schoolverzuim
In Nederland moeten volgens de leerplichtwet kinderen tot hun 18e verjaardag naar school.  

Als een jongere veel spijbelt, moet de school dit bij de leerplichtambtenaar melden. Als de 

leerplichtambtenaar samen met de jongere en eventuele hulpverlening geen oplossing vindt  

voor het spijbelen, kan hij een proces verbaal opstellen en insturen naar het OM. De RvdK  

start dan onderzoek naar de achterliggende problematiek en adviseert het OM over de straf  

of hulp die het beste bij de problematiek van de jongere past.

Instroomontwikkelingen •• Er is sinds 2013 een 
continue daling van het aantal onderzoeken schoolverzuim 
te zien. Waar in 2019 de daling afvlakte, is deze in 2020 
weer versterkt, wat te verklaren is door de coronacrisis: 
scholen waren in deze periode niet verplicht verzuim te 
melden, en gedurende een periode sowieso gesloten. 

Kinderbeschermingsmaatregel vanuit 
Schoolverzuim •• Het percentage onderzoeken KB 
maatregel vanuit schoolverzuim daalde van 12% in 2014 
naar 3% in 2019. In 2020 is het 4%. In de leeftijdscategorie 
16+ is het starten van een onderzoek KB maatregel minder 
voor de hand liggend: jeugdreclassering heeft vaak meer 
toegevoegde waarde dan een OTS. Als niet uitgebreid wordt 
naar een onderzoek KB maatregel betekent dat overigens 
niet dat de schoolverzuimzaak uitsluitend met een ‘strafbril’ 
afgedaan wordt. Aandacht voor de zorgcomponent is 
verankerd in de onderzoeksmethode. 
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schoolverzuim
Het aandeel jongeren in de leeftijdscategorie 16 jaar of 
ouder is in de loop van de tijd gestegen, en is in 2020  
77% van het totaal aantal schoolverzuim onderzoeken  
van de RvdK. Dit toont de trend dat schoolverzuimers  
op steeds latere leeftijd bij de RvdK terechtkomen. 
Kinderen van 12 en 13 jaar komen nog nauwelijks voor  
in de populatie. 

Het veranderende denken over schoolverzuim is hiervoor 
een onderliggende reden. Bij schoolverzuim als een 

bedreiging voor de ontwikkeling past namelijk een 
zorggerichte insteek beter dan een strafgerichte. Dit gaat 
voor jongere tieners nog meer op dan voor oudere, waar 
een strafrechtelijke reactie vaker passend kan zijn. 

Externe ontwikkelingen •• Als een jongere meer dan 
16 uur in vier weken spijbelde moet de school melden bij 
de leerplichtambtenaar. OCW spreekt van langdurig 
verzuim als er sprake is van meer dan 4 weken 
aaneengesloten ongeoorloofd verzuim. 

De verzuimcijfers van het schooljaar 2019-2020 zijn door 
de coronacrisis niet goed te vergelijken met andere 
schooljaren. Tijdens de schoolsluiting waren scholen niet 
verplicht verzuimmeldingen door te geven. De leerplicht-
ambtenaren traden meer ondersteunend dan handhavend 
op om zo veel mogelijk leerlingen in beeld te houden. 
Ondanks dat de cijfers niet goed te vergelijken zijn geeft 
OCW aan dat het aantal uitgevallen leerlingen niet 
terugloopt. De gezamenlijke partners gaan dan ook verder 
met de integrale aanpak, met als doel het in beeld hebben 
en houden van ieder kind. 



instroom taakstraffen (totaal)
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taakstraffen
De rechter of de Officier van Justitie kan een jongere als straf een taakstraf geven. Een taakstraf  

is een werkstraf of een leerstraf of een combinatie daarvan. De RvdK coördineert de taakstraf.

Instroomontwikkelingen •• De instroom van de 
taakstraffen is sinds 2008 gestaag gedaald. Oorzaken van 
de daling zijn, naast de daling van de jeugdcriminaliteit, het 
beleid in de keten om jongeren vaker buiten het strafrecht 
te houden, inzet op het voorkomen van recidive en het 
combineren van jeugdhulp met strafrechtelijke afdoening. 

In 2020 is een sterkere daling te zien, de instroom was met 
name bij de eerste coronagolf fors lager door het 
wegvallen van zittingen bij OM en ZM. 

Corona had ook grote invloed op de uitvoerbaarheid.  
Veel projectplaatsen waren deels dicht en ontvingen geen 
jongeren. Daarnaast zorgden reisbeperkingen, vermijden 
sociaal contact en beperkingen in groepsgrootte 
problemen bij de groepswerkprojecten. 

Een van de maatregelen om dit probleem het hoofd te 
bieden is de ontwikkeling van de digitale werkstraf.  
Zo konden jongeren starten met een digitaal onderdeel  
en later met werk de straf afronden. 

Door het bovengenoemde beleid lijkt de doelgroep voor taakstraffen bij de RvdK zwaarder 
geworden. Dat beeld wordt ondersteund door het gegeven dat in de loop van de jaren het aandeel 
straffen dat is opgelegd binnen het complexere rechtersmodel t.o.v. het officiersmodel groter is 
geworden. De laatste drie jaren is deze verhouding stabiel. 
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taakstraffen
Ontwikkeling Erkende GedragsInterventies ••
Leerstraffen die de RvdK coördineert zijn Erkende 
Gedragsinterventies (EGI). Deze mogen alleen op basis 
van geconstateerde dynamische risicofactoren worden 
ingezet, voor een op wetenschappelijke gronden 
vastgestelde doelgroep. Belangrijke risicofactoren zijn 
gebrek aan sociale en cognitieve vaardigheden. 

Van de oorspronkelijke EGI’s zijn in 2016 Respect Limits 
(zeden) en Stay away (middelengebruik) gestopt, o.m. 
vanwege een te lage instroom. Er zijn nog 3 interventies: 
Tools4U voor het aanleren van cognitieve en sociale 
vaardigheden; So-Cool voor jongeren met een lichte 
verstandelijke beperking, gericht op verbeteren van 
sociale probleemoplossing; en TACT, een training in 
verband met agressieproblemen. 

Tools4U en So-Cool zijn inmiddels doorontwikkeld voor 
de inzet bij risicovol middelengebruik en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Tools4U is tevens 
doorontwikkeld voor inzet bij cybercrime. De instroom 
voor de drie EGI’s lag in 2020 gemiddeld 25% lager dan 
in 2019, door corona was de daling sterker dan 
voorgaande jaren. Ook deze leerstraffen werden in 2020 
digitaal uitgevoerd waar dat mogelijk was. 

taakstraffen

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Officiersmodel/transactie 42% 37% 34% 33% 32% 28% 23% 23% 24%

Rechtersmodel 58% 63% 66% 67% 68% 72% 77% 77% 76%
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