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BIJLAGE la (bij hoofdstuk 1) 

Tabel 1: Steden waar de interviews zijn gehouden 

Marokk. Turken Surin. 	Nederl. Totaal 

Amsterdam 	 38 	16 	13 	22 	89 	11 % 
Amsterdam Z-0 	 - 	- 	12 	4 	16 	2 % 
Alkmaar 	 - 	7 	11 	6 	24 	3 % 
Beverwijk 	 - 	15 	- 	5 	20 	2,5% 
Haarlem 	 - 	12 	- 	4 	16 	2 % 
Voorburg 	 - 	- 	6 	2 	8 	1 % 
Leiden 	 - 	18 	- 	6 	24 	3 X 
Den Haag 	 - 	- 	42 	14 	56 	6,9% 
Delft 	 - 	12 	6 	6 	24 	3 % 
Zoetermeer 	 - 	- 	9 	3 	12 	1,5% 
Gouda 	 6 	- 	- 	2 	8 	1 % 
Capelle a/d IJssel 	- 	- 	12 	4 	16 	2 % 
Rotterdam 	 27 	29 	35 	31 	122 	15 % 
Schiedam 	 - - 	6 	3 	9 	1,1% 
Nieuwegein 	 - 	- 	6 	2 	8 	1 % 
Utrecht 	 24 	11 	6 	14 	55 	6,8% 
Maarssen 	 1 	- 	- 	- 	1 	0,1% 
Zeist 	 9 	- 	3 	4 	16 	2 % 
Amersfoort 	 9 	- 	- 	3 	12 	1,5% 
Veenendaal 	 15 	- 	- 	5 	20 	2,5% 
Vlissingen 	 9 	- 	3 	4 	16 	2 % 
Breda 	 15 	- 	- 	5 	20 	2,5% 
Tilburg 	 12 	11 	3 	9 	35 	4,3% 
Oss 	 - 	12 	- 	4 	16 	2 % 
Uden 	 - 	- 	6 	2 	8 	1 % 
Veghel 	 - 	9 	- 	3 	12 	1,5% 
Eindhoven 	 - 	12 	3 	5 	20 	2,5% 
Nijmegen 	 12 	- 	- 	4 	16 	2 % 
Ede 	 9 	- 	- 	3 	12 	1,5% 
Arnhem 	 - 	12 	6 	6 	24 	3 % 
Deventer 	 - 	15 	- 	5 	20 	2,5% 
Enschede 	 - 	12 	- 	4 	16 	2 % 
Lelystad 	 12 	- 	- 	4 	16 	2 % 
Leeuwarden 	 - 	- 	6 	2 	8 	1 % 
Hoogezand 	 - 	- 	12 	4 	16 	2 % 

Totaal 	 198 	203 	206 	204 	811 	100 % 
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Totaal 

2 

Tabel 2: Aantal respondenten woonachtig in 4 grote steden, in % 

Deze steekproef 
CBS*  

* Volgens het CBS (1987) 
** Voor de gehele bevolking in Nederland 

Aantal gebruikte adressen*  
Gevoerde gesprekken (waarvan 3 niet gebruikt) 

Marokk. Turken Surin. 	Nederl. 

45 	28 	52 	42 
48 	36 	56 	13**  

Tabel 3: Aantal benaderde respondenten en oorzaken van non-respons 

	

1231 	1OR % 

	

814 	66,1% 

Non respons: 
- weigering 	 132 	10,7% 
- drie maal niet thuis 	 143 	11,6% 
- foutief adres/adres bestaat niet 	 61 	4,9% 
- slooppand/renovatie 	 8 	0,6% 
- verhuisd 	 16 	1,2% 
- vakantie 	 37 	3,0% 
- in de gevangenis 	 1 	0,1% 
- is 18 jaar en ouder 	 10 	0,8% 
- is een meisje 	 6 	0,5% 
- spreekt geen Nederlands 	 3 	0,2% 

417 	100 % 

* Niet alle geleverde adressen zijn ook aan de interviewers gegeven. 

A 
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BIJLAGE lb (bij hoofdstuk 1) 

De steekproef van Turken en Marokkanen 
Deze steekproef van Turkse en Marokkaanse jongens is door het WODC samen-
gesteld. Hiertoe is een lijst gemaakt (op basis van CBS (1984a en 1984b 
gegevens) met gemeenten waar de Turken en Marokkanen wonen. Uit deze 
lijst werden 16 gemeenten aselect getrokken worden. 
In een aantal gemeenten bleek de Turkse/Marokkaanse gemeenschap zeer 
klein te zijn. Dit betekende dat het aantal jongens dat voor de steek-
proef in aanmerking kwam nog geringer was. Om praktische redenen is daar-
om bepaald dat een minimum aantal Turkse/Marokkaanse jongeren aanwezig 
moest zijn in een gemeente. Dit minimum aantal jongeren was 30 (voor de 
Turkse gemeenschap) en 20 (voor de Marokkaanse gemeenschap). Gemeenten 
met een Turkse/Marokkaanse gemeenschap met minder dan dit aantal jongeren 
zijn van de lijst geschrapt. Dit betekent dat de uiteindelijke lijst 
waaruit de 16 gemeenten zijn getrokken representatief is voor 88% van de 
Turkse jongens en voor 90% van de Marokkaanse jongens. In de geselecteer-
de gemeenten zijn, bij de Vreemdelingen dienst, aselect namen getrokken 
van jongens die binnen de leeftijdsgrenzen vielen. Turken en Marokkanen 
zijn dus op nationaliteit geselecteerd en -uiteraard- op het feit dat zij 
bij de Vreemdelingenpolitie zijn ingeschreven. 

De steekproef van Surinamers 
Deze adressen zijn getrokken uit de bevolkingsregisters. Ook hier zijn 
de zeer kleine gemeenten uit het onderzoek gelaten. Dit betekent dat 
- volgen het CBS - de steekproef van Surinamers (naar schatting) repre-
sentatief is voor 75% van de Surinamers in Nederland. Het CBS selecteerde 
jongens die als geboorte plaats Suriname hadden. 
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BIJLAGE lc (bij hoofdstuk 1) 

Uit een vergelijking van de kenmerken van de "grote" met de "kleine" 
steekproeven blijkt het volgende: 
- Leeftijd: bij de Marokkaanse en Surinaamse jongens wijken de geinter-
viewde jongens niet af van de grote steekproef (p >.05). Bij de Turkse 
jongens blijkt dat de geinterviewde groep iets jonger is dan de jongens 
uit de grote steekproef; er zijn 28% 16-17 jarigen, terwijl in de grote 
steekproef dit percentage 33% (p—.05) is. 

- Urbanisatiegraad: er is een onderscheid gemaakt tussen steden met meet 
of met minder dan 100.000 inwoners. Bij de Marokkaanse en Surinaamse 
jongens zijn de verdelingen gelijk in de grote en de kleine steekproef. 
De geinterviewde Turkse jongens komen jets minder vaak uit een grote 
stad: 37% van de geinterviewde jongens is afkomstig uit een stad met 
meet dan 100.000 inwoners, in de grote steekproef is dit 43% (p—.047). 

- Niveau van justitieel ingrijpen: het niveau van justitieel ingrijpen is 
bij de Surinamers jets geringer in de kleine steekproef (op OvJ-niveau 
3% minder jongens, op rechterlijk niveau 1% minder) in vergelijking met 
de grote steekproef. Er zijn echter geen statistisch significante ver-
schillen (zie tabel 1) 

Tabel 1: Niveau van justitieel ingrijpen voor de grote versus de kleine 
steekproeven, in % 

Turken 	 Marokkanen 	Surinamers 
(N-203) 	 (14-198) 	 (14-206) 

verwach- kleine verwach- kleine verwach- kleine 
ting* 	stkpr. 	ting* 	stkpr. 	ting* 	stkpr. 

geen 	 93 	95 	89 	89 	91 	95 
OM 	 6 	4 	8 	10 	6 	3 
Kinderrechter 	1 	1 	2 	1 	3 	2 

X2 -1,45; df-5 
p—.49 

* Verwachting op basis van de grote steekproeven. 

- Aard van de misdrijven: het type delict is ingedeeld in vermogensdelic-
ten enerzijds en alle andere delicten anderzijds (voornamelijk agres-
sieve delicten tegen zaken en tegen personen). Er is geen onderscheid 
gevonden tussen de grote en de kleine steekproef met betrekking tot de 
aard van de misdrijven (zie tabel 2). 
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X2 -0,31; df-2 	X2-4,3; df-2 
p—.86 	 13—.11 
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Tabel 2: Aard van de delicten in de grote en de kleine steekproef, in % 

Turken 	 Marokkanen 	 Surinamers 
(N-10) 	 (N-22) 	 (N-10) 

verwach- kleine verwach- kleine verwach- kleine 
tingl 	stkpr. 	ting2 	stkpr. 	ting3 	stkpr. 

Uitsluitend 
vermogensdelicten 	6,9 	6 	18 	16 	1,6 	8 

Anders 	 3,1 	4 	4 	6 	8,4 	2 

X2 -0,38; df-1 
p—.54 

X2 -1,1; df-1 
p—.29 

X2 -0,73; df-1 	X2-0,14; df=1 
p—.39 	 p—.70 

1  Verwachting op basis van de gegevens van de grote steekproef N-42 
2  Verwachting op basis van de gegevens van de grote steekproef N-70 
3  Verwachting op basis van de gegevens van de grote steekproef N-64 

- Frequentie van justitiele contacten: ten aanzien van de frequentie is 
er evenmin een verschil gevonden tussen de grote en de kleine steek-
proef: in beide steekproeven bevinden zich evenveel jongens die meer 
dan een contact met justitie hebben gehad (zie tabel 3). 

Tabel 3: Frequentie van de contacten met justitie in de grote en de klei-
ne steekproef, in 

Turken 	 Marokkanen 	 Surinamers 
(N-10) 	 (N-22) 	 (N=10) 

	

verwach- kleine 	verwach- kleine 	verwach- kleine 
tine 	stkpr. 	ting2 	stkpr. 	tine 	stkpr. 

Eén feit 	 6,4 	8 	14,2 	15 	5,3 	6 
Meer feiten 	 3,6 	2 	7,5 	7 	4,7 	4 

X2 -0,05; df-1 	X2-0,2; df-1 
p—.83 	 p—.66 

1  Verwachting op basis van de gegevens van de grote steekproef N-42 
2  Verwachting op basis van de gegevens van de grote steekproef N-70 
3  Verwachting op basis van de gegevens van de grote steekproef N-64 

De autochtonen jongens uit dit onderzoek 
De Nederlandse respondenten in dit onderzoek komen in vergelijking met 
gegevens voor heel Nederland veel vaker uit grote steden. Het aantal res-
pondenten woonachtig in steden met meer dan 100.000 inwoners in dit on-
derzoek is 60%, van de Nederlandse bevolking is dit 26%. Bovendien is de 
urbanisatiegraad ook gerelateerd aan andere belangrijke factoren (zoals 
beroepsniveau van de vader en opleidingsniveau, zie CBS, 1984). Naast 
praktische overwegingen (vergelijkbaarheid van de gegevens) leek het 
daarom beter om de Nederlandse respondenten te vergelij ken met responden-
ten uit een ander WODC onderzoek dat is gehouden in Den Haag en Venlo. In 
dit onderzoek komt 58% van de respondenten uit Den Haag (ongeveer 475.000 
inwoners) en 42% uit Venlo (75.000 inwoners). 
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat worden. Er wordt een 
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verschil in opleidingsniveau geconstateerd: jongens uit het huidige on-
derzoek gaan iets vaker naar de lagere school of het lager beroepsonder-
wijs (LBO), en minder vaak naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en 
het voorgezet wetenschappelijk onderwijs (VWO). Het al dan niet volgen 
van een dagopleiding is gelijk voor beide steekproeven: evenveel jongens 
uit beide groepen (3,5%) zijn al van school af. Wat betreft beroepsniveau 
van de vader is er echter een groot verschil tussen beide groepen. Jon-
gens uit het huidige onderzoek zijn vaker afkomstig uit gezinnen waar va-
der een laag beroepsniveau heeft. Hun vaders oefenen vaker ongeschoolde 
of geschoolde arbeid uit en zijn minder vaak hoge of middelbare employe's 
(tabel 4). 

Tabel 4: De verdeling van beroepsniveau van de vader in twee steekproeven 
Nederlandse jongens, in % 

Zelfstandigen/hogere employe's 
Middelbare employe's 
Lagere employe's 
Geschoolde arbeiders 
Ongeschoolde arbeiders 

X2 -72,6; df-4; p<.0001 

geen contacten 
wel contacten 

X2 -6,1; df-1; p—.01 
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Huidig onderzoek 	Den Haag/Venlo 
(N-182) 	 (verwachting) 

2,1 
9,9 

19,2 
35,7 
23,1 

30,3 
22,9 
20,0 
26,1 
10,5 

Het al dan niet hebben van een baan door de vader en het al dan niet wer-
ken van de moeder is in beide steekproeven gelijk. Tenslotte is gekeken 
naar de officiele justitiele contacten (zie ook tabel 5). 

Tabel 5: Justitiele contacten bij twee groepen Nederlandse jongens, in % 

Justitiele 	 Huidige steekproef Den Haag/Venlo 
contacten 	 (N-204) 	(verwachting) 

85 	 91 
15 	 10 

Jongens uit de huidige steekproef hebben meer officiele contacten met 
justitie. Dit verschil is waarschijnlijk nog groter doordat de gemiddelde 
leeftijd lager is in de huidige steekproef dan in de steekproef uit Den 
Haag/Venlo. 



BIJLAGE 2 (bij hoofdstuk I) 

Met betrekking tot de verschillen tussen de steekproef in het huidige on-
derzoek en de CBS steekproef kunnen twee opmerkingen worden gemaakt. 
- De steekproef van dit onderzoek tegelijk getrokken is met de steekproef 
van het CBS (zie ook inleiding). 

- De verschillen die hierboven zijn vermeld tussen de CBS steekproef en 
de huidige steekproef kunnen misschien gedeeltelijk liggen aan ver-
schillen tussen Hindoestanen en Creolen in non-respons indien de non-
respons iets hoger is bij Creolen dan bij Hindoestanen. Maar groot kan 
dit verschil tussen beide groepen (m.b.t. non-respons) niet zijn. Aan-
gezien Creolen meer politiecontacten hebben dan Hindoestanen zou meer 
non-respons bij de Creolen dan bij de Hindoestanen moeten resulteren in 
een hoger percentage politiecontacten in de 'grote' steekproef en een 
lager percentage politiecontacten in de 'kleine' steekproef. Omdat er 
geen verschillen zijn gevonden m.b.t. het aantal jongens met politie-
contacten tussen de 'grote' en de 'kleine' steekproeven (zie hoofdstuk 
2 over non-respons) kan worden geconcludeerd dat verschillen in non-
respons niet erg belangrijk kunnen zijn. 

Tabel 1: Godsdienst van de Surinaamse gezinnen naar etnische oorsprong, 
in % 

Godsdienst 	 Hindoest. Creools Javaans e.a. totaal 	CBS*  
N= 	 104 	45 	51 	200 	241 

Islam 	 12 	 - 	24 	12 	14 
Hindoeisme 	 70 	 7 	 4 	39 	32 
R.K./Prot. 	 3 	51 	29 	21 	18 
anders 	 2 	13 	 6 	 6 	 9 
geen 	 14 	29 	37 	23 	27 

* Surinamers van 18-24 jaar (Van Beek en Rooduijn, 1986) 

Tabe1 2: Verblijfsduur in Nederland naar etnische groep 

Verblijfsduur 
in jaren 

1 - 2 
3 - 4 
5 en meer 
in Nederland geboren 

X2 =41,6; df=6; p<.0001 

100 	100 	100 	100 	100 

Marokko 	Turkije 	Suriname 
(N=198) 	(N=201) 	(N-206) 

	

9,6 	 3,4 	 4,4 

	

18,2 	 8,9 	 7,3 

	

67,2 	74,4 	85,4 

	

5,1 	13,3 	 2,9 
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Tabel 3: Beroepsniveau van vader naar etnische groep, in %* 

Marokk. 	Turks 	Surin. 	Nederl. Tot. Ned. 
(N-185) (N- 190) (N-148) 	(N-182) mann. pop. 

Zelfstandivi n/hoge 
employe's 	 2 	3 	12 	12 	19 

Middelbare employe's 	2 	2 	8 	10 	20 
Legere employe's 	 2 	5 	18 	19 	16 
Geschoolde arbeid 	 22 	29 	35 	36 	28 
Ongeschoolde arbeid 	73 	62 	27 	23 	6 

100 	100 	100 	100 	100 

X2 -158,6; df-6; p-<.0001 (berekend zonder de categorie "totaal Nederland-
se bevolking") 
* Werkloze vaders worden hier ook meegeteld, voorzover hun beroepsniveau 
bekend is. 

** In dit onderzoek bestaat deze categorie voornamelijk uit vaders die 
directeur of eigenaar zijn van een bedrijf. Het gaat, in totaal, om 
bedrijven met meer dan 10 personeelsleden (N-6); bedrijven met minder 
dan 10 personeelsleden (N-27) en hogere employe's (N-12). 

Bron: Reubseat e.a. (1982), blz. 139. 

Tabel 4: Het al dan niet werken van moeder naar etnische groep, in % 

Moeder werkt 

X2 -62,6; df-3; p<.0001 

Marokko 	Turkije 	Suriname Nederland 
(N-198) 	(N-203) 	(N-206) 	(N-204) 

6,1 	26,1 

Tabel 5: Beroepsniveau van de moeder naar etnische groep, in % 

33,5 	37,4 

Marok. Turk. 	Sur. 	Ned. 	Bin. 	Creool Anders 
(N-12) (N-53) (N-78) (N-78) (N-29) (N-20) (N-20) 

Zelfstandigen/ 
hoge employe's 	(1) * 	1,9 	1,4 	6,4 
middelb. employe's 	- 	1,9 	14,5 	15,4 	6,9 	35,0 	10,0 
lage employe's 	(1) 	1,9 	27,5 	32,1 	17,2 	30,0 	40,0 
gesch. arbeid 	- 	11,3 	15,9 	17,9 	24,1 	15,0 	5,0 
ongesch. arbeid 	(10) 	83,0 	40,6 	28,2 	51,7 	20,0 	45,0 

X2 .-52,7; df-12; p<.0001 	X2-14,6; df-6; p-.02 
* Omdat het totaal te klein is voor percentages worden de absolute ge-

tallen tussen haakjes gegeven. De 2 hoogste beroepsniveau-categorieen 
zijn samengevoegd. 
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Tabel 6: Opleidingsniveau naar etnische groep 

Lagere school, ISK* /LOM 	 30 	19 	18 	13 
LBO, ITO, IBO, LEA° 	 43 	55 	24 	34 
MAVO/Middenschool, IVO 	 18 	15 	29 	22 
MBO, KMBO 	 4 	 2 	 6 	 6 
Brugklas 	 3 	 4 	10 	 6 
VWO/HAVO 	 2 	 5 	13 	19 

X2 -99,1; df-15; p<.0001 
* Zeven Marokkaanse en 2 Turkse jongens zitten in een internationale 

schakelklas. 

Tabel 7: Opleidingsniveau naar etnische groep en leeftijd, in % 

Leeftijd: 12-13 jaar 

Laag 	 81,7 	71,9 	49,4 	59,1 
Midden 	 13,4 	12,3 	24,7 	12,5 
Hoog 	 4,8 	15,8 	25,9 	28,4 

X2 -28,1; df=6; p=.0001 

Leeftijd: 14-15 jaar 

Laag 	 58,5 	75,8 	38,2 	46,8 
Midden 	 27,7 	15,8 	41,2 	27,8 
Hoog 	 13,8 	8,4 	20,6 	25,4 

X2 -29,54; df-6; p<.0001 

Leeftijd: 16-17 jaar 

Marokk. 	Turks 	Surinaams Nederlands 
(N-190) 	(N=192) 	(N-199) 	(N-194) 

100 	100 	100 	100 

	

Marokko 	Turkije 	Suriname 	Nederl. 

	

(N=82) 	(N=57) 	(N=85) 	(N-88) 

	

Marokko 	Turkije 	Suriname 	Nederl. 

	

(N-65) 	(N-95) 	(N-68) 	(N-79) 

	

Marokko 	Turkije 	Suriname 	Nederl. 

	

(N-51) 	(N-51) 	(N-53) 	(N-37) 

Laag 	 82,4 	78,4 	43,4 	48,6 
Midden 	 13,7 	13,7 	18,9 	13,5 
Hoog 	 3,9 	7,8 	37,7 	37,8 

X2 -33,4; df=6; p<.0001 
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Tabel 8: Gezinssamenstelling naar etnische groep, in %* 

Volledig gezin 
Alleen vader 
Aileen moeder 
1 ouder + 1 stiefouder 

Grote stad 
Middelgrote stad 
Dorp 
Platteland 

X2 -127,3; df-12; p<.0001 
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Marokko 
(N-194) 

27,4 
23,1 
38,7 
10,8 

96,9 
0,5 
2,1 
0,5 

X2 -83,7; df-9; p<.0001 
* De overgrote meerderheid van de jongens woont in 

Slecht 12 jpngens verblijven bij familieleden (2 M 
en 7 Surinaamse jongens) en 4 jongens verblijven 
huis 1 Turk, 1 Marokkaan, 2 Surinamers (1 Turk, 1 
mers). 

23,8 
26,2 
44,2 
5,8 

Turkile 
(N-200) 

95,5 
2,0 
2,5 

58,8 
10,8 
17,6 
12,7 

Suriname 	Medea. 
(N-194) 	(1\1204) 

70,6. 
4,1 
24,2 
1,0' 

Tabel 9: Urbanisatiegraad in het land van oorsprong, in % 

Marokko 	Turkije Hindoest. Creol. 
(N-186) 	(N-172) 	(N-102) 	(N-43) 

82,8. 
3,4 

11,8 
2,0 

het ouderlijk huis. 
arokkaanse, 3 .  Turkse 
in een internaat/te-
Marokkaan, 2 Surina- 

90,7 
9,3 

Anders 
(N-50) 

72,0 
6,0 

20,0 
2,0 



Tabel 10: Pearson correlaties tussen de socio-demografische variabelenl 

totaal 	marokk. turken 	surin. nederl. 

AANTAL JAREN IN NEDERLAND 
(LANG) 2  en: 
- Opleiding (hoog) 3 	 .32*** 	.28*** 	.24*** 	.32*** 	- 
- SES vader (laag) 	 -.19***  -.009 	-.11 	-.17* 	- 
- SES moeder (laag) 	 -.17* 	-.04 4 	-.17 	-.14* 	- 
- Moeder werkt (wel) 	 .16*** 	.11 	.10 	.12* 	- 
- Urbanisatiegraad in land 
van oorsprong (laag) 	-.19***  -.28*** 	.06 	-.14* 	- 

- Onvolledig gezin 	 .09* 	-.06 	-.02 	.05 	- 
OPLEIDING (HOOG) en: 
- Leeftijd (hoog) 	 .19*** 	.30*** 	.11 	.18** 	.29***  
- SES vader (hoog) 	 -.26***  -.33***  -.13* 	-.17* 	-.08 
- SES moeder (hoog) 	 -.25***  -.304 	-.40** 	-.04 	-.25*  
- Moeder werkt (wel) 	 .12*** 	.07 	.06 	.07 	.008 
- Urbanisatiegraad in land 
van oorsprong (laag) 2 	-.19***  -.11 	.02 	-.17** 	- 

- Onvolledig gezin 	 -.02 	-.02 	-.08 	-.09  
SES VADER (LAAG) en: 
- SES moeder (laag) 	 •43*** 	.154 	.67*** 	.28* 	

.39*** 

- Moeder werkt (wel) 	 -.16***  -.11
.  

-.15* 	-.01 	.001 
- Urbanisatiegraad in land 
van oorsprong (laag) 2 	.21*** 	.06 	.03 	.10 	- 

- Onvolledig gezin 	 -.14***  -.15* 	.06 	-.10 	-.02 
SES MOEDER (LAAG) en: 
- Urbanisatiegraad in land 
van oorsprong (laag) 2 	.29***  -.68*4 	.14 	.26* 	- 

- Onvolledig gezin 	 -.13***  -.134 	.05 	-.17 	.03 
MOEDER WERKT (wel) en: 
- Urbanisatiegraad in land 
van oorsprong (laag) 2 	-.14***  -.23***  -.002 	-.06 	- 

- Onvolledig gezin 	 .02 	.20***  -.07 	-.08 	-.06 
URBANISATIEGRAAD IN LAND VAN 
OORSPRONG (laag) 2  en: 
- Onvolledig gezin 	 -.12** 	.09 	-.02 	.06 	- 
VADER WERKT (NEE) en: 
- Aantal Jaren in 
Nederland (lang) 2 	 -.07*** 	.009 	.06- 	.26***  - 

- Opleiding (hoog) 	 -.08* 	.02 	-.06 	-.10 	-.03 
- SES vader (laag) 	 .19*** 	.12 	.15* 	.29*** 	.04 
- SES moeder (laag) 	 .04 	-.314 	-.01 	-.11 	.08 
- Moeder werkt (wel) 	 -.17***  -.02 	-.08 	-.37***  -.05 
- Urbanisatiegraad in land 
van oorsprong (laag) 2 	.06 	.03 	.03 	.07 	- 

- Onvolledig gezin 	 .02 	-.12* 	-.01 	.04 	.20**  

.05<p‹.01 
** 

.01>p>.001 
*** 

p<.001 
1  tussen haakjes: betekenis hoogste score 
2  zonder: in Nederland geboren 
3  partidle correlatie (gecontroleerd voor de invloed van leeftijd) 
4  heeft betrekking op 12 vrouwen of minder 

1 1 



Codering van de variabelen: 
- Aantal Jaren in Nederland: 0—minder dan 1 jaar; 1-1 jaar; 2-2 jaar 
t/m 16-16 jaar (N-561). 

- Leeftijd: 2-12 jeer t/m 7-17 jaar (N-811). 
- Opleiding: 1—Lager onderwijs, ISK, LOM, (Z)MOK; 2—LBO, ITO, IBO, LEAO, 
VBA; 3—MAVO, Hidden, IVO, VBO; 4—MBO, KMBO, 5—Brugklas; 6—VW0, HAVO 
(N-775). 

- Beroepsniveau is afgekort als SES. SES (vader en moeder): 1—Vrije be-
roepen, personeel >9, hoge employe's; 2—middelbare employe's; 3—zelfst, 
bedrijven <9; 4—lagere employe's; 5—geschoolde arbeid; 6—ongeschoolde 
arbeid (N vader-705, N moeder-212). 

- Vader werkt: 1:werkzaam; 2—werkt niet (WW/WAO/zonder beroep) (N-749). 
- Moeder werkt: 0—nee; 1—ja (N-811). 
- Onvolledig gezin: 1—volledig; 2—onvolledig; 
- Urbanisatiegraad in land van oorsprong: 1—grote stad; 2—middelgrote 
stad; 3—dorp; 4—platteland (N-553). 
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BIJLACE 3 (bij hoofdstuk 2) 

Zwart rijden 
In Nederland komt het wel eens voor dat mensen zonder te betalen mee-
rijden met tram/metro of bus of zonder te betalen naar de bioscoop 
gaan. Heb jij dit wel eens gedaan? 

Diefstal van jets kleins, minder dan f 10,— 
Is het wel eens voorgekomen dat je iets kleins van minder dan f 10,— 
uit een winkel meenam zonder te betalen? 

Diefstal f 10,= - f 100,= 
Heb je wel eens jets duurder, zo tussen de f 10,— en f 100,— uit een 
winkel meegenomen zonder te betalen? 

Diefstal f 100,= of meer 
Heb je weleens jets dat meer dan f 100,— kostte meegenomen? 

Diefstal op school 
Zoals je weet wordt er op scholen nogal eens wat meegenomen? Heb je op 
school ook zelf wel eens wat meegenomen? 

Diefstal uit auto 
In Nederland wordt wel eens iets uit auto's meegenomen. Heb je dat zelf 
wel eens gedaan? 

Joy-riding 
Soms wordt er wel in auto's gereden zonder dat de eigenaar dit weet 
(zgn. joy-riding). Heb jij dit ooit wel eens gedaan? 

Heling 
Heb je ooit wel eens jets gekocht/verkocht waarvan je eigenlijk wel 
wist of dacht dat het gestolen was? 

Diefstal thuis 
Sommige kinderen/jongeren hebben wel eens geld nodig en krijgen niet 
veel zakgeld van ouders/verzorgers. Soms nemen ze dan wel eens geld 
van thuis of bij familie mee. Heb jij dit wel eens gedaan? 

Bedreiging met wapen 
Soms worden mensen wel eens bedreigd, met bijv. een mes of een pak 
slaag, omdat iemand geld van hen wil hebben. Heb jij zelf wel eens ie-
mand bedreigd om bijv. geld te krijgen? 

Diefstal fiets/brommer 
Heb je zelf wel eens een fiets/brommer van een ander meegenomen? 

Verkoop drugs 
Heb je zelf wel eens drugs verkocht? 

Zelf geslagen 
Soms worden mensen wel een aangevallen of in elkaar geslagen door ie-
mand anders? Heb jij zelf wel eens iemand aangevallen of geslagen? 

Wapen dragen 
Als je je niet veilig voelt kun je een wapen (GEEN zakmes) bij je dra-
gen. Heb jij wel eens een wapen bij je? 

Aanranding 
Soms gaat een (of meerdere) jongens wel eens met een meisje tegen haar 
zin naar bed? Heb jij dat zelf wel eens gedaan? 

Vernieling 
Als mensen boos zijn maken ze wel eens dingen op straat of bijv. op 
school stuk, worden er wel eens dingen vernield. Heb je dit zelf wel 
eens gedaan? 
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Tabel 1: Self-report delinquentie vlin het afgelopen jaar Pear errasche 
groep , in % 1  

Self-report- 
delinquentie 

Ned. 	Hind. Creool Anders Totaal X' 	Of p 
N-204 N-106 N'-46 N-54 N-410 

VERMOGENSDELICTEN 	48 	42 	67 	37 	47 	11,1 	3 .01 
2wert rijden in tram 	35 	56 	, 46 	30 	36 	2,9 	3 .41 
Stelen < f 10 	 23 	13 	24 	17 	20 	5,1 	1 .17 
Stelen f 10 - t 100 	7 	3 	4 	4 	5 	3, 3 	3 . 3 5 
Stelen > f.10 	 2 - 	 1 	3,1 	3 .38  - 
Diefstal op school 	15 	10 	9 	6 	12 	4,3 	3 .23 
Diefstal uit Auto 	3 	 2 	7,2 	3 .07 
Joy-riding 	 2- 	- 	6 	 7,5 	3 .06 
Heling 	 21 	13 	15 	7 	17 	7,2 	3 .07 
Diefstal thuia 	 3 	3 	7 	6 	4 	2,1 	3 .55 
Diefst. fiets/brommer 	9 	4 	20 	7 	9 	10,2 	3 .02 
Verkoop drugs 	 - 	n.v.t. 	- 	. 

ACRESSIE TEGEN PERSONEN 17 	13 	22 	13 	16 	2, 3 	3 .51 
Bedreiging met wapen 	1 	1 	2 	 1 	1,2 	3 .75 
Zelf geslagep 	 15 	10 	17 	7 	13 	3,5 	3 .32 
Wapen dragen 	 10 	6 	7 	9 	9 	2,2 	3 .53 
Aanranding 	 - 	- 	 . 

Vernieling 

Totaal 

1  N kan enigszins varieren doordat niet elle respendenten antwoord gaven 
op de vragen. 
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15 	3 	22 	7 	12 	15,6 3 .002 

53 	45 	74 	39 	52 	14,5 3 .002 

1\ 

a. 



Tabel 2: Gemiddeld aantal delicten en frequentie verdeling ('ja' groep) 

Aantal verschillende type delicten ooit 

Frequentie 	 1 maal 2 maal 3 maal 4 maal (N) Gemiddelde 

Vermogensdelicten 	 34% 	29% 	17% 	21% 	(249) 	2,4 ns 
Vermogensdelicten 
(zonder zwartrijden) 	45% 	25% 	16% 	13% 	(202) 	2,1 ns 

Agressie tegen personen 	76% 	23% 	1% 	- 	(103) 	1,2 ns 
Vernieling 	 - 	- 	n.v.t. 

Frequentie verdeling laatste jaar 

11. 

Totaal 	 25% 	26% 	17% 	32% 	(264) 	3,1*  
Totaal (zonder 
zwartrijden) 	 36% 	23% 	16% 	26% 	(235) 	2,7 ns 

Frequentie 	 1 maal 2 maal 3 maal 4 maal (N) Gemiddelde 

Vermogensdelicten 	 16% 	16% 	11% 	57% 	(193) 	11,1 ns 
Vermogensdelic ten 
(zonder zwartrijden) 	29% 	19% 	9% 	44% 	(133) 	7,5 ns 

Agressie tegen personen 	23% 	24% 	12% 	41% 	( 66) 	7,4 ns 
Vernieling 	 46% 	24% 	72% 	24% 	( 46) 	2,5 ns 

Totaal 	 12% 	13% 	11% 	64% 	(211) 	13,1 ns 
Totaal (zonder 
zwartrijden) 	 23% 	16% 	10% 	52% 	(167) 	9,6 ns 

* p<.05 

Tabel 3: Aantal vrienden waarmee het delict wordt gepleegd, in % 

geen 	1 	2 	3 A 4 5 A 6 >7 

Zwartrijden 	 48,5 	13,4 	10,8 	16,4 	6,0 	4,9 	268 
Stelen van jets kleins 
<f 10,= 	 37,4 	17,5 	19,4 	18,5 	5,2 	1,9 	211 

Stelen f 10,= - f 100,= 	23,9 	21,7 	17,4 	23,9 	10,9 	2,2 	46 
Stelen > f 100,= 	 (1) * 	(4) 	(1) 	(4) 	(1) 	(1) 	12 
Diefstal op school 	60,7 	8,3 	11,9 	9,5 	2,4 	7 	84 
Diefstal uit auto 	 (5) 	(1) 	(4) 	(2) 	(-) 	(1) 	13 
Heling 	 63 	8,2 	11,5 	9,8 	5,7 	1,6 	122 
Bedreiging 	 (4) 	- 	(2) 	(1) 	- 	- 	7 
Diefstal fiets/brommer 	49,3 	15 	15 	11,0 	5,4 	4 	73 
Joy-riding 	 (7) 	(7) 	(-) 	(3) 	(1) 	(-) 	18 
Mishandeling 	 57,7 	5,4 	12,8 	12,8 	6,0 	5,4 	149 
Vernieling 	 19,0 	6,7 	9,5 	33,3 	16,2 	15,2 	105 
Aanranding 	 (3) 	(-) 	(-) 	(1) 	(-) 	(-) 	4 

* Als het aantal respondenten kleiner is dan 20 worden de absolute aan-
tallen tussen haakjes geplaatst. 
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BIJLAGE 4 (bij hoofdstuk 3) 

Het observatie-onderzoek naar het werk van de politiesurveillance: enkele 
nieuwe analyses 

De reden voor deze secundaire analyses is de thelangstelling - vanuit dit 
onderzoek - voor de waarde van de politie-registratie als meetinstrument 
voor criminaliteit van verschillende etnische groepen (cijfers over aan-
houdingen, onafhankelijk van het feit of er proces-verbaal wordt opge-
maakt). Wanneer er sprake is van een grotere aandacht voor mensen met een 
andere huidskleur dan voor autochtonen dan zouden doze cijfers geen juis-
te weergave zijn van het delinquentiepatroon voor verschillende etnische 
groepen. Het onderzoek van Junger-Tas (1977) bevat bijzonder interessant 
materiaal. Het is bij ons weten het enige observatie onderzoek dat ge-
kwantificeerd materiaal bevat over het werk van de geuniformeerde politie 
op straat. Vanuit het perspectief van het huidige onderzoek zijn enkele 
nieuwe kruistabellen gemaakt. 

De volgende vraag staat centraal: is de agent op straat selectief bezig, 
ofwel: worden blanken en kleurlingen even vaak aangesproken of benaderd 
door de politie worden deze contacten met kleurlingen op dezelfde wijze 
afgehandeld door de politie? 
Informatie is aanwezig over de volgende aspecten van contacten tussen 
burgers en de politieagent op straat: 
- wie nam het initiatief tot het contact (de burger, de surveillant of 
ging het om een verzoek van het politiebureau); 

- de aard van het contact (by: ging het om een verzoek voor informatie, 
of om iemand die door de surveillant als 'verdacht' word gepercipi-
eerd); 

- hoe werd het contact afgedaan: word de betrokken burger geholpen, door-
gestuurd, eventueel met een waarschuwing of een opdracht, of meegenomen 
naar het bureau; 

- kenmerken van de betrokken burger gecodeerd zoals leeftijd, (jonger of 
ouder dan 20 jaar) en etnische groep (blank of kleurling). 

De resultaten van deze analyse Norden bier samengevat. Voor een uitge-
breid verslag van het onderzoek, dat aanzienlijk meer materiaal over het 
surveillancewerk van de politie bevat, verwijzen we naar Junger-Tas 
(1977). 

Verschillen tussen korpsen 
Het onderzoek vond plaats bij de gemeentepolitie te Den Haag en to Gouda 
en de rijkspolitie te Nieuwerkerk en Be Lier. In totaal zijn 660 contac-
ten tussen burgers en politie geobserveerd waarvan 348 (53%) in Den 
Haag. 1  Uit de gegevens blijkt dat de meeste contacten met kleurlingen 
plaats vinden in Den Haag: 39 van de 46 contacten waar kleurlingen als 
"verdachte" (in tegenstelling tot slachtoffer/aangever) bij betrokken 
zijn vonden in Den Haag plaats. Het werk dat door de agenten in Den Haag 
wordt uitgevoerd wijkt enigszins at van de andere korpsen: 
- Be Haagse surveillance heeft naar verhouding, meer contacten met de 
bevolking op eigen initiatief: 74%, terwijl dit percentage bij andere 
korpsen tussen 59% en 62% ligt (N-651; X 2 -46,8, df-2; p<.001). 

1  Er zijn vaak een aantal ontbrekende waarde; de aantallen waarop de 
kruistabellen zijn gebaseerd worden daarom vaak vermeld. 
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- In Den Haag heeft de surveillance meer contacten die in het kader val-
len van de verkeer-controle (48%) en contacten in een 'verdachte situa-
tie' (contacten die de agent als "gevaarlijk of verdacht" percipieert: 
22%) (burgers die er verdacht uitzien: Junger-Tas, 1977:). In de andere 
korpsen is het aantal verkeer-controles lager (tussen de 33% en de 37%) 
en zijn er eveneens minder "verdachte situaties" (10% tot 14% van de 
contacten). Daarentegen zijn er bij deze korpsen meer contacten in de 
sfeer van "informatie en hulp" (30%, 34%) terwijl dit in Den Haag min-
der vaak het geval is (13%; N-652, df=3; p<.001)). 

- Ook in de afdoening van de zaken zijn er verschillen tussen korpsen. 
Er worden veel meer mensen doorgezonden door de Haagse politie (31% in 
Den Haag, 11% in Nieuwerkerk 14% in Gouda, 17% in De Lier). Er worden 
in Den Haag vaak boetes uitgeschreven (18%; bij de andere korpsen 
schommelt dit tussen 22% en 35%). Tenslotte blijkt men bij de gemeente-
politie vaker iemand aan te houden (Den Haag: 9%; Gouda: 11%) dan bij 
de rijkspolitie (Nieuwerkerk: 1%; De Lier: 3%; N-629; df-12; p<.001). 

De activiteiten en de beslissingen van de politie varieren dus eniger- 
‘ mate van korps tot korps. Omdat de contacten met kleurlingen vooral in 

Den Haag plaatsvonden en vanwege de variaties in de activiteiten van de 
surveillant zijn enkele nieuwe tabellen alleen voor de Haagse situatie 
gemaakt. Er zijn drie aspecten die zullen worden bekeken met betrekking 
tot het gedrag van de Haagse surveillant: 
- Neemt de surveillant relatief vaker het initiatief tot het contact bij 
kleurlingen, in vergelijking met blanken? 

- Als de surveillant het initiatief neemt om wat voor soort contact gaat 
het dan en zijn er verschillen tussen blanken en kleurlingen? 

- Neemt de surveillant, bij de afhandeling van het contact dezelfde be- 
slissingen bij blanken en kleurlingen? 

Het initiatief van de surveillant 
Er blijkt geen verschil te zijn tussen kleurlingen en blanken: evenveel 
contacten ontstaan door initiatief van de surveillant als door initia-
tief door de burger zelf of op verzoek van het hoofdbureau of de meld-
kamer (N-258; X2 =0,18; df=2; p-.92). Ook na controle voor de leeftijd 
van de verdachte zijn er geen verschillen tussen blanken en kleurlingen 
wat dit betreft (p>.38). 

Type contact 
In Den Haag betreffen 71% van de contacten verkeer-controles/overtredin-
gen en verzoeken om informatie/hulp, 5% misdrijven, en 25% 'verdachte 
situaties. Over het geheel genomen is er geen verschil in de aard van 
contacten tussen blanken en kleurlingen. 2  
Wanneer alleen de contacten in beschouwing worden genomen die tot stand 
komen via het initiatief van de surveillant dan ontstaat een genuanceer-
der beeld: bij de jongeren (geschat op: jonger dan 20 jaar) is er even-
eens geen verschil tussen kleurlingen versus blanken. 3  Bij de volwassenen 
(ouder dan 20 jaar) is er wel een verschil: 36 van de 123 blanken (29%) 
wordt in een verdachte situatie aangehouden, bij de kleurlingen is dit 13 
van de 22 (59%). 

Gemiddeld is 15% van de contacten met kleurlingen op initiatief van de 
surveillant. Bij "verdachte situaties" stijgt dit tot 27% (N=145; X 2 - 
7.6; df=2; p=.02). 

2  N-262; X2 -4,7; df=2; p=09 
3  N= 63; X2 =2,1; df=2; p=36 
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Afdoening 
Afdoening is niet gerelateerd aan huidskleur. In 36% van de gevallen 
worden de burgers doorgezonden, in 53% van de zaken gaat dit gepaard met 
een waarschuwing en/of een opdracht en in 11% word er een aanhouding ver-
richt. 4  Deze verhoudingen blijven ongeveer gelijk als we uitsluitend 
kijken naar contacten die door het initiatief van de surveillant tot 
stand komen (p>.22). Er is eveneens geen relatie tussen etnische greep en 
afdoening als er ook nog geselecteerd wordt op de aanhoudingen in ver-
dachte situaties. 

Conclusie 
De hierboven genoemde gegevens betreffen de contacten van surveillanten 
van de Haagse Gemeente Politic die wat betreft hun werk enigszins afwij-
ken van andere corpsen. We kunnen de resultaten als volgt samenvatten. 
Over het algemeen verlopen de contacten tussen kleurlingen en de Haagse 
politie volgens het zelfde patroon voor blanken en kleurlingen. Contacten 
met kleurlingen ontstaan niet vaker op het initiatief van de surveillan-
ten dan contacten met blanke burgers. Kleurlingen worden niet vaker in 
verdachte situaties aangehouden en de contacten warden niet anders afge-
handeld dan bij blanken het geval is. Een uitzondering hierop zijn con-
tacten op het initiatief van de surveillant waarbij volwassen kleurlingen 
iets vaker in verdachte situaties worden aangetroffen dan volwassen blan-
ken. De afhandeling is echter niet afhankelijk van de etnische groep 
waartoe de "verdachte" behoort. 
Junger-Tas (1977) concludeerde het volgende op basis van de gegevens van 
4 korpsen: kleurlingen warden vaker in verdachte situaties aangetroffen 
(Junger-Tas 1977, 10) en vaker weer doorgestuurd (Junger- Tas, 1977, 11). 
De combinatie van deze twee elementen (aanhouden en doorsturen omdat er 
niets verdacht kan worden geconstateerd) doen haar besluiten dat er een 
zekere selectieve aandacht is van de politie met betrekking tot kleur-
lingen. Uit de analyse op de Haagse situatie blijkt echter dat de afhan-
deling gelijk is voor elle etnische groepen. De surveillanten schatten de 
situaties dus even goed in bij blanken of kleurlingen. Op basis van deze 
beperkte secondaire analyse kan dus niet worden geconcludeerd dat de po-
litie onterecht een iets grotere aandacht heeft voor kleurlingen dan voor 
blanken. Alhoewel volwassen kleurlingen op het initiatief van de surveil-
lant iets vaker in een "verdachte situatie" worden aangehouden, is de af-
handeling altijd gelijk voor alle etnische groepen. Kleurlingen worden 
dus niet vaker meegenomen naar het politiebureau en hebben geen grotere 
kans am in de statistieken van de politic terecht te komen. 

4  N-259; X2 -1,6; df-2; p-44 
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BIJLAGE 5 (bij hoofdstuk 4) 

Tabe1 1: Prevalentie van officiele contacten (totale steekproef) 1 , 2  

Politiecon- Marokko Turkije Suriname Nederl. Den Haag/ X 2 	df p 
tacten (ooit) 	 (vrgl.baar) Venlo 

	

12-13 	 21 	9 	18 	11 	4** 	5,2 	3 .16 

	

14-15 	 35 	23 	22 	11 	13 	ns 11,8 	3 .008 

	

16-17 	 49 	37 	32 	30 	15* 	4,5 	3 .21 

Totaal 	 33 	23 	23 	15 	10* 	18,6 	3 .0003 

Politie- 
contacten 
(laatste jaar) 

12-13 	 11 	4 	8 	6 	3 	ns 	3,3 	3 .35 
14-15 	 25 	15 	7 	8 	8 	ns 11,7 	3 .009 
16-17 	 28 	12 	15 	5 	9 	ns 	8,9 	3 .03 

Totaal 	 20 	11 	10 	6 	7 	ns 18,9 	3 .0003 

Proces-ver- 
baal (ooit) 

	

12-13 	 5 	 3 	1* 	6,4 	3 .09 

	

14-15 	 19 	8 	7 	3 	2 	ns 11,6 	3 .009 

	

16-17 	 26 	18 	15 	19 	
7** 

	

2,0 	3 	.58 

Totaal 	 15 	8 	6 	6 	3* 	12,3 	3 .007 

Vervolgd door 
OvJ (ooit) 

	

12-13 	 - 	- 	- 	- 	0,5 ns 	- 	- 	- 

	

14-15 	 3 	- 	- 	1 	0,4 ns 	4,6 	3 .20 

	

16-17 	 2 	2 	6 	5 	3 	ns 	1,8 	3 .62 

Totaal 	 2 	0,5 	2 	2 	1 	ns 	1,2 	3 .75 

1  X2  is berekend voor de vier etnische groepen van het huidige onderzoek. 
2  Voor N: zie tabel 2. 

p< .05; X2  voor de vergelijking van de twee Nederlandse groepen. 
** 

p<.005; X2  voor de vergelijking van de twee Nederlandse groepen. 
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Tabel 2: Aantal gevallen behorendebij tabel 1 

Marokko 	Turkije 	Suriname Nederland Den Haag/ 
(vergelijkb.) 	Venlo 

	

12-13 	 82 . 	57 	 85 	 88 	435 

	

14-15 	 65 	 95 	 68 	 79 	480 

	

16-17 	 51 	 51 	 53 	 37 	355 

Totaal 	 198 	203 	206 	204 	1270 

Tabel 3: Jongens met justitiele contacten, naar etnische groep (%) 

Lichte vermogens delicten 
(eenvoudige diefstal) 	19,5 

Ernstige vermogens delic- 
ten (gekwal. diefstal) 	3,7 

Agressie tegen personen 	2,4 
Zedendelicten 	 1,2 

Mar. 	Turk. 	Sur. 	Ned. 	X2 	df 	p 
(N-198) (N-203) (N-206) (N-204) 

Totaal aantal contacten 	32,8 	22,7 	22,8 	14,7 	18,6 	3 .0003 
Contacten van het 
laatste jaar 	 19,7 	10,8 	9,7 	6,4 	18,9 	3 .0003 

Lichte vermogensdelicten 
(eenvoudige diefstal) 	25,8 	16,3 	18,0 	7,8 	23,2 	3 .0001 

Ernstige vermogensdelic- 
ten (gekwal. diefstal) 	13,1 	6,4 	3,9 	4,9 	15,9 	3 .002 

Agressie tegen personen 	6,1 	2,5 	1,9 	3,4 	6,0 	3 .10 
Vandalisme 	 6,1 	3,0 	4,9 	6,4 	3,0 	3 .39 
Zedendelicten 	 1,5 	2,0 	1,5 	 3,6 	3 .30 

Tabel 4: 12-13 jarigen met justitiCle contacten naar etnische groep (%) 

Mar. 	Turk. 	Sur. 	Ned. 	X2 	df 
(N-82) (N-57) (N-85) (N-88) 

5,3 	12,9 	8,0 	8,3 	3 	.04 

	

1,8- 	2,3 	3,0 	3 	.38 
- 	1,2 	- 	3,3 	3 	.35 
- 	- 	- 	2,8 	3 	.42 

Tabel 5: 14-15-jarigen met justitiele contacten naar etnische groep (%) 
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Mar. 	Turk. 	Sur. 	Ned. 	X2 	df 
(N-65) (N-95) (N-68) (N-79) 

Lichte vermogensdelicten 
(eenvoudige diefstal) 	24,6 	13,7 	16,2 	8,9 	7,1 	3 .04 

Ernstige vermogensdelic- 
ten (gekwal. diefstal) 	18,5 	7,4 	2,9 	3,8 	14,3 	3 .003 

Agressie tegen personen 	9,2 	1,1 	1,5 	3,8 	8,7 	3 .03 
Vandalisme 	 9,2 	3,2 	4,4 	2,5 	4,4 	3 .22 
Zedendelicten 	 1,5 	3,2 	2,9 	- 	2,7 	3 .44 



Tabel 7: Grote steekproef: 12-13 jarigen die geverbaliseerd zijn naar et-
nische groep (X) 

Mar. 	Turk. 	Sur. 	X2 	df 	p 

Tabel 6: 16-17 jarigen met justitiele contacten naar etnische groep (X) 

Mar. 	Turk. 	Sur. 	Ned. 	X2 	df 
(N=51) (N-51) (N-53) (N-37) 

Lichte vermogensdelicten 
(eenvoudige diefstal) 	37,3 	33,3 	28,3 	5,4 	12,4 	3 .006 

Ernstige vermogensdelic- 
ten (gekwal. diefstal) 	21,6 	9,8 	11,3 	13,5 	3,4 	3 .32 

Agressie tegen personen 	7,8 	7,8 	3,8 	10,8 	1,6 	3 .64 
Vandalisme 	 7,8 	3,9 	5,7 	16,2 	5,0 	3 .17 
Zedendelicten 	 2,0 	2,0 	1,9 	0 	0,7 	3 .87 

(N=252) (N-214) (N=260) 

Totaal aantal contacten 	 1,2 	0,9 	0,8 	0,24 	2 .89 
Contacten van het laatste jaar 	1,2 	0,5 	0,8 	0,75 	2 .69 
Lichte vermogensdelicten 
(eenvoudige diefstal) 	 0,4 	0,9 	- 	2,5 	2 .29 

Ernstige vermogensdelicten 
(gekwalificeerde diefstal) 	0,8 	0,9 	0,4 	0,6 	2 .75 

Agressie tegen personen 	 - 	- 	- 	- 	- - 
Vandalisme 	 - 	- 	0,4 	1,8 	2 .41 
Zedendelicten 	 - 	- 	- 	- 	- - 

Tabel 8: Grote steekproef: 14-15 jarigen die geverbaliseerd zijn naar et-
nische groep (%) 

Mar. 	Turk. 	Sur. 	X2 	df 	p 
(N=202) (N=252) (N=255) 

Totaal aantal contacten 	 13,4 	6,3 	6,7 	8,8 	2 .01 
Contacten van het laatste jaar 	11,4 	4,8 	4,3 11,2 	2 .004 
Lichte vermogensdelicten 
(eenvoudige diefstal) 	 4,5 	2,0 	2,0 	3,4 	2 .18 

Ernstige vermogensdelicten 
(gekwalificeerde diefstal) 	6,9 	3,2 	3,1 	5,07 	2 .08 

Agressie tegen personen 	 0,5 	0,8 	0,8 	0,4 	2 .82 
Vandalisme 	 2,5 	0,4 	0,4 	6,4 	2 .04 
Zedendelicten 	 1,0 	1,2 	0,8 	0,2 	2 .90 
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Tabel 9: Grote steekproef: 16-17 jarigen die geverbaliseerd zijn naar 
etnische groep (%) 

Mar. 	Turk. 	Sur. 	X2 	df 	p 
(N-187) (N-174) (N-229) 

Totaal aantal contacten 	 21,4 	13,8 	19,7 	3,8 	2 .15 
Contacten van het laatste jaar 	18,2 	9,2 	12,7 	6,4 	2 .04 
Lichte vermogensdelicten 
(eenvoudige diefstal) 	 5,3 	1,7 	7,9 	7,5 	2 .02 

Ernstige vermogensdelicten 
(gekwalificeerde diefstal) 	14,4 	8,0 	14,8 	4,9 	2 .09 

Agressie tegen personen 	 2,7 	2,3 	4,9 	2,07 	2 .35 
Vandalisme 	 2,7 	2,3 	3,1 	0,2 	2 .90 
Zedendelicten 	 1,6 	0,6 	0,9 	1,0 	2 .60 

Tabel 10: Prevalentie van officiele contacten per type misdrijf (Suri-
naamse jongens; %) 

N- 

Ned. Hind. Creool Jav.e.a. X2 	df 

204 	106 	46 	54 

Lichte vermogensdelicten 
(eenvoudige diefstal) 	8 	12 	28 	20 	17,0 	3 .0007 

Ernstige vermogensdelicten 
(gekwalificeerde diefstal) 	5- 	13 	4 	13,2 	3 .004 

Agressie tegen personen 	3- 	9 	- 	11,2 	3 .01 
Vandalisme 	 6 	2 	7 	9 	4,4 	3 .22 
Zedendelicten - 	2 	2 	- 	5,1 	3 .16 

Tabel 11: 12-13 jarige Surinaamse jongens met justitiele contacten (%) 

N- 

Ned. 	Hind. Creool Anders X2 	df 

88 	44 	13 	28 

Totaal aantal contacten 	11,4 	15,9 	23,1 	17,9 	1,8 	3 	.61 
Contacten laatste jaar 	5,7 	6,8 	7,7 	10,7 	0,2 	3 	.84 
Lichte vermogensdelicten 
(eenvoudige diefstal) 	8,0 	11,4 	15,4 	14,3 	1,4 	3 	.70 

Ernstige vermogensdelicten 
(gekwalificeerde diefstal) 	2,3 - 	 1,9 	3 	.58 

Agressie tegen personen 	 7,7 	- 	12,4 	3 	.006 
Vandalisme 	 5,7 	2,3 	7,7 	7,1 	41,2 	3 	.76 
Zedendelicten 
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Tabel 12: 14-15 jarige Surinaamse jongens met justitiele contacten (%) 

N= 

N= 

Inwoners van Nederland: *  
Geboorteland: 
- Suriname**  
- Ned. Antillen**  
Nationaliteit: 
- Turken***  
- Marokkanen***  

Ned. 	Hind. Creool Anders X2 	df 

76 	40 	17 	11 

Tabel 13: 16-17 jarige Surinaamse jongens met justitiele contacten (%) 

Totaal aantal contacten 	11,4 	15,0 	23,5 	45,5 	8,9 	3 	.03 
Contacten laatste jaar 	7,6 	5,0 	- 	27,3 	8,0 	3 	.05 
Lichte vermogensdelicten 
(eenvoudige diefstal) 	8,9 	10,0 	23,5 	27,3 	5,4 	3 	.15 

Ernstige vermogensdelicten 
(gekwalificeerde diefstal) 	3,8 	 - 	18,2 	9,3 	3 	.03 

Agressie tegen personen 	3,8 	 5,9 	 2,4 	3 	.49 
Vandalisme 	 2,5 	2,5 	5,9 	9,1 	1,7 	3 	.64 
Zedendelicten 	 2,5 	5,9 	 4,2 	3 	.24 

Ned. 	Hind. Creool Anders X2 	df 

37 	22 	16 	15 

Totaal aantal contacten 	29,7 	22,7 	50,0 	26,7 	3,6 	3 	.31 
Contacten laatste jaar 	5,4 	9,1 P31,3 	6,7 	8,2 	3 	.04 
Lichte vermogensdelicten 
(eenvoudige diefstal) 	5,4 	18,2 	43,8 	26,7 	11,4 	3 	.009 

Ernstige vermogensdelicten 

	

(gekwalificeerde diefstal) 13,5 	- 	37,5 	- 	14,7 	3 	.002 
Agressie tegen personen 	10,8 	- 	12,5 	 4,5 	3 	.21 
Vandalisme 	 16,2 	 6,3 	13,0 	34,5 	3 	.21 
Zedendelicten 	 4,5 	 3,1 	3 	.37 

Tabel 14: Veroordelingen en sepots wegens een misdrijf in 1981 naar na-
tionaliteit en geboorteland; mannen, in % 

Veroordelingen 	Sepots 	Totaal 

0,66 	 0,656 	 1,316 

	

4,18 	 5,02 	 9,20 

	

3,27 	 3,39 	 6,66 

	

1,32 	 1,29 	 2,61 

	

1,57 	 1,95 	 3,52 

* Criminele statistiek, 1981 (staat 2; CBS, 1984) 
** Eigen bewerking; bronnen: (1) mndstat pol. jus. bwr (CBS) 83/5 (staat 

9) en (2) Tas, 1986 (staat 2 & 5). 
*** Bron: mndstat pol. jus. bwr (CBS) 83/5 (staat 5) 
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Tabel 15: Indexcijfers: aanhoudingspercentages - van allochtonen in verhou-
ding tot de aanhoudingspercentages van autochtonen naar leef-
:tijd en type delict (jongens en meisjes; 1983) *  

Etnische groep 
Eenvoudige 	Gekwalificeerde Agressief 

leeftijd 	diefstal 	diefstal 	delict**  

Surinaams/ N-32 	10-14 	5 	 1,5 
Antilliaans N-44 	15-17 	6 	 3,5 
Huidig ond. (jongens) 12-17 	2,3 	 0,8 

Turks 	N-13 	10-14 	2,5 	 0,2 	 - 

	

N-14 	15-17 	3,5 	 0,5 	 - 

	

Huidig ond. (jongens) 12-17 	2,1 	 1,3 	 nvt 

	

Marokkaans N-20 	10-14 	7 	 7 	 2 

	

N-15 	15-17 	5 	 7,5 	 1,5 

	

Huidig ond. (jongens) 12-17 	3,3 	 2,7 	 nvt 

Bron: van der Hoeven (1985; bijlage, tabel 41) 
** Zowel agressie tegen zaken als tegen personen. 
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BIJLAGE 6a (bij hoofdstuk 5) 

Tabel I: Pearson correlaties (p<.05) tussen de socio-demografische varia-
belen en delinquent gedrag 

Totaal Marokk. Turken Surin. Nederl. 

Leeftijd (oud) en: **  
PC laatste jaar 	 .09 	.15 	.13 	- 	- 
SR 1.jr. 	 .13 	- 	.13 	.14 	.22 

SES vader (laag) en: 
PC ooit 	 .11 	.12 	- 	- 	- 
PC laatste jaar 	 .11 	- 	.13 	- 	- 
SR ooit 	 -.07 	- 	- 	-.17 	- 
SR 1.jr. 	 -.06 	- 	- 	-.16 	- 

SES moeder (laag) en: 
PC ooit 	 - 	- 	- 	- 	.19 
PC laatste jaar 	 .15 	- 	- 	.22 	.20 
SR ooit 	 -.12 	- 	- 	- 	- 
SR 1.jr. 	 -.16 	- 	- 	- 	- 

Beroepsarbeid vader (werkt) en: 
PC ooit 	 - 	- 	- 	.14 	-.12 
PC laatste jaar 	 -.09 	- 	- 	- 	-.16 
SR ooit 	 - 	- 	- 	.20 	-.12 
SR 1.jr. 	 - 	- 	- 	.20 	-.12 

Beroepsarbeid moeder (werkt) 
*** 

en: 
PC ooit 	 - 	- 	- 	.15 	- 
PC laatste jaar 	 -.06 	- 	- 	- 	- 
SR ooit 	 .18 	- 	.23 	.26 	.16 
SR 1.jr. 	 .15 	- 	- 	.33 	- 

Volgt onderwijs (ja) en:
**  

PC laatste jaar 	 -.12 	-.13 	-.18 	- 	- 
SR 1.jr. 	 -.06 	- 	- 	- 	-.12 

Woont thuis (nee) en: 
PC ooit 	 - 	- 	- 	- 	nvt 
PC laatste jaar 	 - 	- 	- 	- 	nvt 
SR ooit 	 .06 	- 	.14 	- 	nvt 
SR 1.jr. 	 .07 	- 	- 	- 	nvt 

Gezinssituatie (onvol gezin) en: 
PC ooit 	 - 	.13 	.14 	- 	- 
PC laatste jaar 	 - 	- 	.15 	- 	- 
SR ooit 	 - 	- 	- 	- 	- 
SR 1.jr. 	 .09 	- 	- 	.18 	- 

Urbanisatiegraad in land van 
oorsprong (laag): 
PC ooit 	 - 	- 	- 	- 	nvt 
PC laatste jaar 	 - 	- 	- 	- 	nvt 
SR ooit 	 -.14 	-.14 	- 	-.20 	nvt 
SR 1.jr. 	 -.16 	-.14 	- 	-.20 	nvt 

Lengte van het verblijf in 
Nederland (lang): ****  
PC laatste jaar 	 - 	- 	- 	.13 	nvt 
SR 1.jr. 	 .16 	.23 	- 	.18 	nvt 

* Voor de codering van de variabelen en ander bijzonderheden: zie vol-
gende pagina. 
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** Uitsluitend gegevens over., bet afgeiopen.jaar. 
*** Bij de Surinaamse respondentenIts:er een relatfef sterk.verbanthtus-- 

sen db-beroepsarbeid van de moeder en dellhquent gedrag: als de moe-- 
der werkt geven Surinaamse jongens ook vaker delinquent gedragi, op -
tijdens het laatste jeer (r—.32, p <.0001), en. politiecontacten 
('ooit': r—.14, p—.02; 'laatste jeer': r—.11,. p—.057). Er is geen 
onderscheid bij de Surinamers naar etnische oorsprong. 

**** 
Partiele correlatie:. controle voor leeftijd (Uitsluitend gegevens 
over het afgelopen jaar). 

Codering van de delinquentiematen: 
- Alle prevalentie maten zijn gecodeerd als 0: geen contacten/delicten; 
1: wel contacten/delicten. 

- Alle frequentie maten lopen van 1 (1 contact/delict) tot N (grootste 
aantal contacten/delicten) : 

Codering van de socio-demografische variabelen: 
- Leeftijd: 2-12 jeer t/m 7-17 jaar (N-811) 
- SES (beroepsniveau van de vader en de moeder): 1—Vrkje beroepen, hoge 
employe's; >9; 2—middelbare employe's; 3—lagere employe's; 4—geschoolde 
arbeid; 5—ongeschoolde arbeid; (N vader-705, N moeder-212). 

- Vader werkt: 1:werkzaam; 2—werkt niet (WW/WAO/zonder beroep) (N-749). 
- Moeder werkt: 0—nee; 1—ja (N-811). 
- Opleiding: 1—Lager ond, ISK, LOM, (Z)MOK; 2— LBO, ITO, LBO, LEAO, 1/BA; 
3—MAVO, Midden, IVO, VBO; 4—MBO, KMBO,. 5—Brugklas; 6—VW0, HAVO (N-775) 

- Volgt onderwijs: 1—nee; 2—ja). 
- Woont thuis: 1—ja; 2—nee (N-811) 
- Onvolledig gezin: 1—volledig; 2—onvolledig (N-765); 
- Urbanisatie graad in land van oorsprong: 1—grote stad; 2—middelgrote' 
stad; 3—dorp; 4—platteland (N-553). 

- Aantal Jaren in Nederland: 0— minder dan 1 jeer; 1-1 jaar; 2-2 jaren' 
t/m 16-16 jaar (N-561) 

26 

I. 



Tabel 2: Pearson correlaties (p<.05) tussen de socio-demofrafische varia-
belen en delinquent gedrag: Surinamers onderling 

Hindoestanen Creolen 	Anders 

, Leeftijd (oud) en: **  
PC laatste jaar 	 - 	 - 	 - 
SR 1.jr. 	 - 	 - 	 - 

SES vader (laag) en: 
PC ooit 	 -.20 	.36 	 - 
PC laatste jaar 	 - 	 - 	 - 
SR ooit 	 -.20 	-.33 	 - 
SR 1.jr. 	 -.23 	 - 	 - 

SES moeder (laag): 
PC ooit 	 - 	 - 	 - 
PC laatste jaar 	 - 	 _ 	 .41 
SR ooit 	 - 	 _ 	 _ 

SR 1.jr. 	 - 	-.42 	 _ 

Beroepsarbeid vader (werkt) 
PC ooit 	 - 	 _ 	 _ 

PC laatste jaar 	 - 	 - 	 - 
SR ooit 	 .22 	 - 	 _ 

SR 1.jr. 	 .18 	 - 	 - 
Beroepsarbeid moeder (werkt): ***  
PC ooit 	 - 	 - 	 .24 
PC laatste jaar 	 - 	 - 	 - 
SR ooit 	 .18 	.32 	 .33 
SR 1.jr. 	 .32 	- 	 .38 

Volgt onderwijs (ja) en: **  
PC laatste jaar 	 - 	-.23 	 - 
SR 1.jr. 	 - 	 - 	 - 

Woont thuis (nee) en: 
PC ooit 	 - 	 - 	 - 
PC laatste jaar 	 - 	 - 	. - 
SR ooit 	 - 	 - 	 - 
SR 1.jr. 	 - 	 - 	 - 

Gezinssituatie (onvol): 
PC ooit 	 - 	 - 	 - 
PC laatste jaar 	 - 	.26 	 - 
SR ooit 	 - 	 - 	 - 
SR 1.jr. 	 .23 	.25 	 - 

Urbanisatiegraad in land van oorsprong 
(laag): 
PC ooit 	 -.14 	- 	 - 
PC laatste jaar 	 - 	 - 	 _ 

SR ooit 	 -.22 	- 	 - 
SR 1.jr. 	 -.17 	- 	 - 

Lengte van het verblijf in Nederland 
(lang): ****  
PC laatste jaar 	 .17 	- 	 - 
SR 1.jr. 	 .17 	- 	 .22 

* Voor de codering van de variabelen: zie tabel 1. 
** 

Uitsluitend gegevens over het afgelopen jaar 
*** 

Partiele correlatie: controle voor leeftijd (Uitsluitend gegevens 
over het afgelopen jaar) 
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BIJLAGE 6b (bij hoofdstuk 5) 
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II 

I 

De relatie delinquentie-onderwijsnivedu moet gecontroleerd worden voor de 
invloed van leeftijd. Om dit te doen (terwijl ook rekening wordt gehouden 
met de relatie delinquentie-etnische groep) is gebruik gemaakt van 
CANALSS . De gevolgde procedure is als volgt. Allereerst wordt delinquent 
gedrag voorspeld door de variabelen leeftijd en etnische groep. flit le-
vert een eerste multiple correlatie op. Vervolgens wordt opleidingsniveau 
toegevoegd aan de regressie analyse (naast leeftijd •en etnische groep) 
als voorspeller van delinquent gedrag. Dit levert een tweede multiple 
correlatie op. Indien opleidingsniveau een belangrijke voorspeller van 
delinquent gedrag zou zijn dan moet de tweede multiple correlatie (met 
opleidingsniveau) een stuk hoger zijn dan de eerste multiple correlatie 
(zonder opleidingsniveau). Als maatstaf voor delinquent gedrag zijn ach-
tereenvolgens gebruikt: self-reportdelinquentie, self-report-politiecon-
tacten en officiele politiecontacten (allemaal gegevens die betrekking 
hebben op het 'Iaatste jaar'). Het toevoegen van opleidingsniveau leidt 
nauwelijks tot een verhoging van de multiple correlatie. Bij het voor-
spellen van self-reportdelinquentie stijgt de multiple correlatie van 
R—.14 naar R—.17, bij self-report-politiecontacten van R—.16 naar R—.19, 
bij officiele contacten van R—.18 naar R—.21. De stijging van de multiple 
correlaties, na toevoeging van opleidingsniveau, is zo gering dat gecon-
cludeerd wordt dat opleidingsniveau geen bijdrage levert aan de voorspel-
ling van delinquent gedrag. Er zijn eveneens geen relaties gevonden tus-
sen opleidingsniveau en de incidentie van delinquent gedrag. 

5  Niet-lineaire canonische correlatie-analyse voor nominale en ordinale 
gegevens; voor een korte omschrijving van CANALS zie bijlage 9 over de 
validiteit. 



BIJLAGE 7 (bij hoofdstuk 6) 

I De vraagstelling 

1.1 Self-report vragen over s1achtofferschap: 
- Is er op school van jou wel eens iets gestolen? 
- Is het wel eens gebeurd dat je fiets/ brommer werd gestolen? 
- Heeft iemand je wel eens bedreigd? 
- Hoe vaak is dit het afgelopen jaar gebeurd? 
- Ben je zelf wel eens door iemand geslagen of aangevallen? 
- Hoe vaak is je dit het afgelopen jaar overkomen? 

1.2 Self-report vragen over getuige-zijn van delicten: 
- Heb je het wel eens meegemaakt dat iemand iets uit auto's meenam? 
- Heb je het wel eens meegemaakt dat iemand dingen op straat, of 
bijvoorbeeld op school vernielde? 

- Heb je het wel eens meegemaakt dat een (of meerdere jongens) met 
een meisje tegen haar zin naar bed gingen? 

2 De vrijetijdsschalen 

2.2 Frequentie waarmee de vrije tijd buitenshuis wordt doorgebracht 
- Waar breng je meestal je vrije tijd door? 
- Hoe vaak breng je je vrije tijd buitenshuis door? 
- Hoe vaak ga je 's avonds weg? 

2.2 P1aats waar de vrije tijd buitenshuis wordt doorgebracht: 
Hoe vaak ga je naar: 
- koffie-/theehuis 
- snackbar 
- stationshal/restauratie 
- café 
- buurthuis/ jongerencentrum 
- disco 
- zo maar rondlopen in de stad 

De schalen zijn met behulp van HOMALS gemaakt; de eigenwaarden zijn: voor 
"vrije tijd buitenshuis" .28 en voor "bezoek openbare gelegenheden" .56. 
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3 Tabellen 

Tabel 1: Absolute aantallen behorende bij tabel 13 (uit het rapport), 
waarop de percentages zijn berekend 

Diefstal op school 	202 198 198 106 	46 	53 803 20,62 5 .00 
Fiets/brommer gestolen 	203 197 200 106 	46 	54 806 18,87 5 .00 
Totaal vermogensdel. 	204 198 203 106 	46 	54 811 14,44 5 .00 

Bedreiging ooit 	 204 198 203 106 	46 	54 811 24,05 5 .00 
Mishandeling ooit 	204 198 200 106 	45 	54 811 13,53 5 .02 
Totaal geweldsdel. 	204 198 203 106 	46 	54 811 21,41 5 .00 

Bedreiging laatste jr. 	204 198 203 106 	46 	54 811 17,49 5 .00 
mishandeling laatste Jr. 204 198 203 106 	46 	54 811 	5,21 5 .39 

Tabel 2: Relatie tussen aantal Jaren in Nederland en slachtofferschap van 
een vermogens- en geweldsmisdrijf, in % 

Vermogensmisdrijf* 	 43 	51 	68 	70 	65 
Geweldsmisdrijf * 	 14 	7 	18 	28 	17 

* X2 — 15,96; df-3; P—.001; Gamma—.31 
** X2 — 8,66; df-3; P—.034; Gamma—.32 

Tabel 3: Relatie tussen slachtofferschap en leeftijd, in % 

N- 

Vermogensmisdrijf*  
Geweldsmisdrijf 

* X2 — 29.23; df-2; p—.000; Gamma—.33 
** X2 — 1.54; df-2; p—.463; Gamma—.01 

Ned. Mar. Turk.Hind.Creo And. N 	X2 	df p 

0, 1 Jr. 	3, 4 jr. 	5 jr. 	Ned. geb. Totaal 
(N-35) 	(N-69) 	(N-460) 	(N-43) 	(N-607) 

12-13 Jr. 	14-15 Jr. 	16-17 jr. 	Totaal 
(N-312) 	(N-307) 	(N-192) 	(N-81I) 

56 	 71 	 78 	 67 
22 	 19 	 23 	 21 

Tabel 4: Relatie tussen het getuige zijn van een delict en etnische 
groep, in % * 
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Ned. Mar. Turk. Hind. Cre. Jay. Tot. 	X2 	df 

N— 	 201 	195 	197 	105 	46 	53 	797 

Diefstal auto 	14 	11 	13 	10 	9 	4 	11 	5,46 	5 	.33 
Vernieling 	61 	39 	43 	52 	59 	45 	49 24,49 	5 	.00 
Gedwongen sex 	5 	3 	5 	0 	13 	6 	4 14,98 	5 	.01 

Totaal 	 62 	41 	46 	54 	67 	48 	51 

* In tabel 4 (bijlage 7) zijn de absolute cijfers weergegeven. 



Tabel 5: Pearson correlaties (N-811; p<.01) *  

N= 

meerv. vermogensdel. 

Vrije tijd 	Socio-dem. var. 	Slachtofferschap 

Plaats Freq. 	Jaren Leeft. 	Verm. 	Agr. 	Som Getuige 
buiten in Ned**  

Vrije tijd 
plaats 	1 	.29 	GOO 	 .30 	.21 	.12 	.23 	.20 
freq. 	 .29 	1 	... 	000 	 .10 	.08 	.12 	.18 

Socio-dem. 
jaren Ned. 	... 	... 	1 	.00 	 .19 	.11 	.20 	.18 
leeftijd 	.30 	... 0.0 	 1 	.20 	... 	.14 	.12 

Slacht. 
verm. 	 .21 	.10 	.19 	.20 	1 	.17 	.87 	.35 
agressie 	.12 	.08 	.11 	... 	.17 	1 	.63 	.18 
som 	 .23 	.12 	.21 	.14 	.87 	.63 	1 	.36 

Getuige 	.20 	.18 	.18 	.12 	.35 	.18 	.36 	1 

Codering variabelen 
- Plaats vrije tijd: 1-->7, waarbij 7 aangeeft: vaak naar cafés, dis-
cotheken... (zie ook begin van deze bijlage). 

- Frequentie vrije tijd: 1-->7, waarbij 7 betekent dat de vrije tijd 
meestal buitenshuis wordt doorgebracht. 

- Aantal jaren in Nederland (alleen voor allochtonen): 0=net aangeko-
men t/m n (aantal jaren). 

- Leeftijd: van 12 tot en met 17 jaar. 
- Alle slachtofferschap-variabelen: van 0 tot n (aantal verschillende 
soorten misdrijven waarvan men slachtoffer is geworden); De varia- 
bele 'som' is de optelling van het aantal soorten vermogens- en 
agressieve misdrijven tegen personen dat door de respondenten wordt 
vermeld. 

** 
N-561 

Tabel 6: Meervoudig slachtofferschap van vermogensmisdrijven en de plaats 
waar de vrije tijd (cafes/discotheken) doorgebracht, in 7: 

Plaats vrije tijd 	(weinig) 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 (vaak) Tot. 

X2 -18,2; df=6; p=.00; Pearson corr.=.17 

N= 

meerv. vermogensdel. 

X2 -16,0; df=6; p=.01; Pearson corr.=.14 

13 110 143 128 	86 	46 	19 	545 

23 	26 	33 	39 	49 	44 	58 	 37 

Tabel 7: Meervoudig slachtofferschap van vermogensmisdrijven en de mate 
waarin de vrije tijd buitenshuis wordt doorgebracht, in 

(thuis) 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 (buiten) Tot. 

17 	59 	89 	92 112 	79 	97 	. 	545 

29 	20 	30 	42 	36 	39 	49 	 37 
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Tabel 8: Pearson correlaties tussen vrijetijdsbesteding en. slachtoffer-
s chap.  

Totaal Marok. 	Turken 	Sur. 	Ned. 

Type openbare gelegenheid en: 
- vermogensdelicten 	 .21*** 	.23*** 	.24*** 	.21*** 	.15*  
- geweldsdelicten 	 .12*** 	.10 ns 	.13* 	.14* 	.10 ns 
Frequentie buitenshuis en: 
- vermogensmisdrijven 	 .10** 	.03 ns 	.19** 	.10 ns 	.05 ns 
- geweldsdelicten 	 .08* 	.06 ns 	.10 ns 	.06 ns 	.02.ns 

Codering van de variabelen: Vrije tijdsschalen: zie tabellen 15 en 17; 
Slachtofferschap: 0: geen, 1: wet slachtoffer geworden. 
* .05<p‹.01 * 
* .01<p‹.001 

*** 
p<.001 
ns niet significant 

Tabel 9: Getuige van een delict en vrije tijd buitenshuis, in % 

N- 

diefstal 1 	 8 	7 	6 	16 	8 	15 	17 	 11 
vernieling2 	 40 	35 	42 	46 	48 	50 	63 	 48 
gedwongen sex3 	 0 	1 	3 	8 	2 	3 	9 	 4 
totaal4 	 44 	37 	45 	54 	49 	55 	67 	 51 

1 x.2_ 17 , 35. d  ; f-6; 13-.0081; Gamma-.21 
2 x2. 21,53; df-6; p-.0015; Gamma-.20 
3  X2 - 18,74; df-6; p-.0046; Gamma-.30 
4 )(2_ 25,94; df-6; p-.0002; Gamma-.21 

Getuige 

N- 

1  X2 - 26,12; df-6; p-.0002; Gamma-.33 
2 x2_ 17,60; df-6; p-.0073; Gamma-.18 
3  X2 - 24,57; df-6; p-.0004; Gamma-.45 
4 x2 - 26,90; df!-6; p-.0002; Gamma-.24 
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(thuis) 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 (buiten) Tot. 

25 101 128 128 180 117 132 	 811 

Tabel 10: Getuige van een delict en de plaats van het doorbrengen van de 
vrije tijd buitenshuis, in % 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 (cafés) Tot. 

36 	188 	215 	147 	109 	60 	29 	 811 

diefstall 	 3 	6 	10 	10 	21 	22 	10 	 11 
vernieling2 	 28 	43 	42 	53 	58 	55 	52 	 48 
gedwongen sex3 	3 	2 	1 	6 	7 	5 	17 	 4 
totaal4 	 31 	44 	46 	58 	64 	63 	59 	 51 
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Tabel 11: Pearsons correlaties tussen vrijetijdsbesteding en getuige 

Getuige en freq.bezoek 
Getuige en plaats vrije tijd 

.05<p‹.01 ** 

.01<p‹.001 
*** p<.001 

ns: niet significant 

Tabel 12: Voorspelling van slachtofferschap van vermogensmisdrijven 
(stapsgewijze regressie analyses) *  

Onathankelijke 
variabelen: 

Totaal Marok. 	Turk. 	Surin. 	Ned. 

.15* 	.17** 	.13*** 	.11 ns 

.10 ns 	.16** 	.16** 	.14**  

Multiple 	Significantie 	Partiele 

	

correlatie (R) verandering R 	correlatie 

ALLOCHTONEN (N=561) 
1. Plaats vrije tijd 	 .23 	 .00 	 .16 
2. Frequentie buitenshuis 	.24 	 .32 	 .05 
3. Leeftijd 	 .30 	 .00 	 .18 
4. Aantal jaren in NLD 	 .34 	 .00 	 .18 
TOTAAL (N=811) 
1. Plaats vrije tijd 	 .21 	 .00 	 .14 
2. Frequentie buitenshuis 	.22 	 .21 	 .06 
3. Leeftijd 	 .26 	 .00 	 .15 
NEDERLANDERS (N=204) 
1. Plaats vrije tijd 	 .15 	 .03 	 .09 
2. Frequentie buitenshuis 	.15 	 .79 	 .04 
3. Leeftijd 	 .18 	 .14 	 .10 

* Voor de codering van de variabelen: zie tabel 5 (bijlage 7) 

Tabel 13: Voorspelling van slachtofferschap van agressieve misdrijven 
tegen personen (stapsgewijze regressie analyses) *  

Onafhankelijke 
variabelen: 

Multiple 	Significantie 	Partiele 

	

correlatie (R) verandering R 	correlatie 

ALLOCHTONEN (N=561) 
1. Plaats vrije tijd 	 .12 	 .00 	 .11 
2. Frequentie buitenshuis 	.13 	 .54 	 .02 
3. Leeftijd 	 .13 	 .35 	 -.04 
4. Aantal jaren in NLD 	 .17 	 .01 	 .11 
TOTAAL (N=811) 
1. Plaats vrije tijd 	 .12 	 .00 	 .12 
2. Frequentie buitenshuis 	.13 	 .16 	 .04 
3. Leeftijd 	 .14 	 .05 	 -.07 
NEDERLANDERS (N=204) 
1. Plaats vrije tijd 	 .10 	 .16 	 .11 
2. Frequentie buitenshuis 	.10 	 .97 	 -.01 
3. Leeftijd 	 .11 	 .43 	 -.06 

* Voor de codering van de variabelen: zie tabel 5 (bijlage 7) 
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Tabel 14: Voorspelling van slachtdfferschap van vermogensmisdfijven en-
agressieve misdrijven tegen personen (stapsgewijze tegressie 
Analyses) 

Onafhankelijke 
variabelen: 

Multiple 	Significantie 	Partiele 

	

correlatie (R) verandering R 	torrelatie 

ALLOCHTONEN (N-561) 
1. Pleats vrije tijd 	 .25 	 .00 	 .18 
2. Frequentie buitenshuis 	.26 	 .27 	 .05 
3. Leeftijd 	 .29 	 .00 	 .13 
4. Aantal Jaren in NLD 	 .34 	 .00 	 .20 
TOTAAL (N-811) 
1. Plaats vrije tijd 	 .23 	 .00 	 .17 
2. Frequentie buitenshuis 	.23 	 .09 	 :07 
3. Leeftijd 	 .25 	 .02 	 .08 
NEDERLANDERS (N-204) 
1. Pleats vrije tijd 	 .16 	 .02 	 .13 
2. Frequentie buitenshuis 	.16 	 .83 	 .02 
3. Leeftijd 	 .17 	 .54 	 :04 

* Voor de codering van de variabelen: zie tabel 5 (bijlage 0) 

Tabel 15: Spearman correlaties het al dan niet plegen van delicten (vol-
gens de politieregistratie) en het opgeven van slachtoffer-
schapservaringen 
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SLACHTOFFERS VAN MISDRIJVEN 

DADERS 	 Vermogen 	agressie tg. pers. 	Totaal 

Marokkanen 	 .08 	 .18** 	 .14*  
Turken 	 .10 	 .15** 	 .05 
Surinamers 	 .13* 	 .13* 	 .15*  
Nederlanders 	 .13* 	 .04 	 .12*  

Alle etnische groepen 	.08* 	 .12**  

Een positieve correlatie betekent dat de respondent geregistreerd staat 
bij de politie als ook slachtofferschapservaringen opgeeft. 

.05<p‹.01 * 
• .01<p‹.001 

*** 
p<.001 



Tabel 16: Canonische correlatie analyses: correlaties tussen het getuige 
zijn van en de eerste canonische as 

Socio-demografische variabelen 	 correlatie 

Aantal jaren in Nederland 	 .67 
Leeftijdsgrens 	 .20 
Beroepsniveau van de vader 	 .46 
Opleiding 	 •44 
Moeder werkt 	 .42 
Gezin 	 .41 
Etnischegroep 	 .17 

Tabel 17: Getuige van een drietal delicten en verblijfsduur in Nederland, 
in % 

Getuige 

X2 =19,00; df=3; p=.000; Gamma=.37 
m.u.v. Nederlandse respondenten 

Tabel 18: Getuige zijn van delicten en het al dan niet werken van moeder, 
in % 

Getuige 

X2 = 11.81; df=1; p=.00; phi=.13 

Tabel 19: Getuige zijn van delicten en opleidingsniveau, in % 

Getuige 

X2 = 5,4; df=1; p=.02; phi=.09 

Tabel 20: Getuige zijn van delicten en beroepsniveau van de vader, in % 

Getuige 	 64 	 48 . 	 51 

X2 = 12,1; df=1; p=.0005; phi=.13 

0,1 jr. 	3,4 jr. 	5 Jr. 	Ned.geb. *  Totaal 
(N=35) 	(N=69) 	(N=460) 	(N=43) 	(N=607) 

26 ' 	32 	50 	63 	48 . 

geen werk 	wel werk 	totaal 
(N=599) 	(N=212) 	(N=811) 

48 	 62 	 51 

lagere 	hogere 	totaal 
(N=453) 	(N-322) 	(N=775) 

47 	 56 	 51 

laag 	 hoog 	 totaal 
(N-161) 	(N-650) 	(N=811) 
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BIJLAGE 8 (birhoofdstuk 7) 

Tabel 1: Zijn er bepaalde kinderen met wie je niet wilt optrekken/uit: 
gaan? (in %) 

Mar. 	Tur. 	Sur. 	Ned. 	Tot. 	X2 	df 

N- 	 198 	203 	206 	204 	811 

Ja 	 26 	29 	27 	36 	30 	6,1 	3 	.08 
_ 	 

Zo ja: 	N- 	 51 	59 	55 	74 	239 

Bep. etnische 
groepen1 	 29 	31 	33 	22 	28 	2,3 	3 	.50 

Anders2 	 69 	70 	66 	80 	72 	3,8 	3 	.29 

1  Bepaalde etnische groepen: Turken, Marokkanen, Surinamers bui,tenian, 
ders. 

2  Anders: punkers/krakers, jongens die vechten. die discriminerem die, 
ruzie zoeken, die je niet mag, uitslovers, 

Tabel 2: Hoe vaak, vindt je, dat in winkels/warenhuizen op bepaalde gree:  
pen jongeren meer wordt gelet, in % 

Heel vaak/vaak 	 19 	26 	32 	34 	28,  
Soms 	 18 	21 	19 	19, 	19 
Zelden/nooit 	 63 	53 	49 	16, 	53' 

X2 -14,7; df-6; p-.02 

Tabel 3: Hoe vaak is het jou overkomen dat in je in winkels/warenhuizen 
anders werd behandeld (gecontroleerd/gefouilleerd), in % 

N- 

- 
Mar. 	Tur. 	Sur. 	Ned. 	Tot. 

(N-198) 	(N-202) 	(N-205) , 	(N-200) 	(N-805), 

X2 -20,0; df-6; p-.03 

Mar. 	Tur. Hind. Creolen Anders Ned. 	Tot:, 
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198 	202 - 	106. 	44 	53 	197 	794, 

- Ja, afgelopen jaar 	14 	11 	17 	32 	19, 	19 	17 
- WS& het afgelopen jaar 	5, 	3 	6 	11 	2 	6 	5, 
- Nooit 	 81 	84 	77 	57 	79 	76 	791 



BIJLAGE 9: Herschaling en de codering van de variabelen en extra tabellen 
bij de analyses van de validiteit an  de self-reportgegevens 

1 De herschaling en de codering van de variabelen: 

Waarden: Met behulp van HOMALS (homogeniteitsanalyse) is een schaal ge-
construeerd (zie ook Gifi (1981). 

Traditionalisme: Met behulp van HOMALS is een schaal geconstrueerd. Deze 
schaal is gebaseerd op de volgende variabelen: vinden je ouders dat meis-
jes van 12 jaar en ouder naar school moeten gaan of thuis moeten blijven 
om in het huishouden te helpen? Wat vind je er zelf van? Vinden je ouders 
dat meisjes uit moeten kunnen gaan met vriendjes als ze dat zelf willen? 
Wat vind jij er zelf van? 

Schoolsucces: Deze twee vragen zijn onderling gerelateerd en er is een 
index gemaakt door de scores op beide variabelen op te tellen. 

Etnische groep: De variabele etnische groep is op nominaal niveau geme-
ten. Om variabelen op nominaal meetniveau toch in een regressie analyse 
te kunnen gebruiken wordt er gebruik gemaakt van herschalingen van deze 
variabelen verkregen door het computerprogramma CANALS (zie ook: Van den 
Burg & De Leeuw, 1983; Gifi, 1981). CANALS is een programma voor canoni-
sche correlatie-analyse dat in het bijzonder ontwikkeld is voor gegevens 
op nominaal en ordinaal meetniveau. Bij canonische correlatie-analyse 
worden 2 sets variabelen met elkaar gecorreleerd. CANALS voert deze ana-
lyses uit voor variabelen van verschillend meetniveau. Deze herschaling 
houdt geen rekening met de volgorde van de oorspronkelijke codering, maar 
herschaalt de variabele zodanig dat een maximale correlatie ontstaat met 
de variabelen uit de andere set. De variabele etnische groep is gerela-
teerd aan de variabelen discrepantie 'delinquentie 'ooit', discrepantie 
'delinquentie laatste jaar', discrepantie politiecontacten 'ooit' en dis-
crepantie 'politiecontacten 'laatste jaar'. Er zijn dus vier CANALS ana-
lyses uitgevoerd, die vier herschalingen opleveren van de variabele etni-
sche groep. De waarden van de herschaling wordt gepresenteerd in tabel 1. 

Taalkennis: De codering van de Nederlanders: Voor de variabele taalkennis 
zijn zij alien als 'zeer goed' gecodeerd. Om de relatie van deze variabe-
len met het voorkomen van discrepanties te controleren voor de allochto-
nen zijn de kruistabellen en gamma's bekeken voor de allochtonen. Hieruit 
blijkt dat -voor Marokkanen, Turken en Surinamers er een relatief sterke 
relatie is tussen taalkennis en de discrepantie maten met betrekking tot 
delinquent gedrag (zie tabel 2). 

Angst voor uitzetting: De codering van de Nederlanders: Nederlanders heb-
ben voor de variabelen angst voor uitzetting (door ouders en politie) de 
code 'nee' gekregen. Ook de relatie 'angst voor uitzetting door de poli-
tie met discrepantie is gecontroleerd voor Turkse en Marokkaanse respon-
denten. Nederlanders en Surinamers (die meestal de Nederlandse nationali-
teit hebben) kunnen niet uitgezet worden (zie tabel 3). 
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2 Extra tabellen: 

Tabel 1: Hercodering - door CANALS - van de variabele etnische groep 

Afhankelijke variabele: 	Marokko 	Turkije Suriname Nederland 
Discrepantie bij 

- Delinquentie ooit 
- Delinquentie laatste jaar 
- Politie ooit 
- Politie laatste jaar, 

-0,382 
-0,433 
0,377 
0,642 

-1,319 
-1,154 
-1,675 
-1,512 

1,144 
1,250 
0,555 
-0,331 

1,032 
1,370 
1,002 
1,323 

Tabel 2: Kennis van de Nederlandse taal, selectie van Marokkanen, Turken 
en Surinamers, in % 

Discrepantiemaat 	 Gamma 	X2 	df 

Delinquentie ooit 	 .46 	5,8 	1 	.01 	158 
Delinquentie laatste jeer 	 .66 	7,3 	1 	.007 	81 
Politiecontacten laatste jaar 	.31 	2,6 	1 	.11 	158 
Politiecontacten ooit 	 .28 	0,5 	1 	.46 	81 

Tabel 3: De situatie van de buitenlander en discrepanties, in % 

Ben je wel eens bang dat de politie je terugstuurt naar Marokko/Turkije? 

discrepantie 	ja/beetje 	nee 	gamma 	X2 	df 

politie ooit 	 33,3 	78,9 	.76 	6,8 	1 	.009 
N- 	 9 	95 

laatste jeer 	 20,0 	84,9 	.91 	8,1 	1 	.004 
N- 	 5 	53 
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; 

Tabel 4: Regressie-analyse van de socio-demografische variabelen met dis-
crepanties delinquentie "ooit" als afhankelijke variabele*  

Afhankelijke variabelen discrepantie delinquentie "ooit" (n-176) 

variabelen toegev. 
multiple multiple multiple verande- sign. Pearson 

R2 	R2  adj. **  ring R2  verand. 	corr. 

stap: 
1 etnische groep 	.28 	.08 	.07 	.08 	.00 	-.28 
2 jaren in Nederland 	.32 	.10 	.09 	.02 	.03 	-.24 
3 opleidingsniveau 	.34 	.12 	.10 	.02 	.09 	-.22 
4 beroepsniveau vader .35 	.12 	.10 	.004 	.40 	.04 
5 leeftijd 	 .40 	.16 	.13 	.04 	.007 	.17 

Afhankelijke variabelen discrepantie delinquentie "laatste jaar" (n=89) 

variabelen toegev. 
multiple multiple multiple verande- sign. Pearson 

R2 	R2  adj. **  ring R2  verand. 	corr. 

stap: 
1 etnische groep 	.46 	.22 	.21 	.22 	.00 	-.46 
2 jaren in Nederland 	.50 	.25 	.23 	.03 	.07 	-.38 
3 opleidingsniveau 	.51 	.26 	.24 	.02 	.14 	-.27 
4 beroepsniveau vader .52 	.27 	.23 	.004 	.49 	.18 
5 leeftijd 	 .52 	.27 	.23 	.000 	.98 	.02 

* Codering van de variabelen: 
- Leeftijd: 2=12 jaar t/m 7=17 jaar. 
- Beroepsniveau van de vader: 1=vrije beroepen, hoge employe's; >9; 
2=middelbare employe's; 3=lagere employe's; 4-geschoolde arbeid; 
5=ongeschoolde arbeid; 6=geen werk. 

- Opleidingsniveau: 1-Lager ond, ISK, LOM, (Z)MOK; 2=LBO, ITO, IBO, 
LEAO, VBA; 3=MAVO, Midden, IVO, VBO; 4=MBO, KMBO, 5=Brugklas; 6=VW0, 
HAVO 

- Aantal jaren in Nederland: 1=0,1,2 jaren; 2-3,4 jaren; 3=5 en 'neer; 
4=in Nederland geboren. 

- Etnische groep zie tabel 1, deze bijlage. 
- Discrepanties: 0=geen discrepanties; 1=wel discrepanties. 

** R2  adjusted = R2 -P(1-R2a, waarbij P=aantal onafhankelijke variabelen 
N-p-1 
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Tabel 5: Regressie analyse voorspelling van -  discrepanties: self-report 
delihquentie (laatste jaar; -  (N-90) *  

Variabelen 	 Mult. Mult. Mült.. Stijg. Beta. Corr. 	T 	Sign- 

toegevoegd 	 R 	R2 	adj. ** 	R2 

Variabelen : 
Stap 
1 Waarden 	 .40 	.16 	.15 	.16 	.30 	.40 	2,98 	.004 

2 Kennis Nederl. 	.58 	.33 	.32 	.17 	.29 	.46 	2,92 	.005 
3 Angst politie 	.59 	.35 	.33 	.02 	.40 	.09 	2,57 	.01 
4 Angst ouders 	.62 	.38 	.35 	.03 	-.29 	-.02 -1,83 	.07 
5 Traditionalisme 	.65 	.42 	.38 	.04 	.19 	.40 	2,11 	.04. 
6 Aantal officiele 

contacten 	.62 	.42 	.38 	.001, 	.03 	-.16 	0,33 	.74 
7 Etnische groep 	.65 	.43 	.38 	.007 -.11 	-.47 -0,97 	.34 

Voorspelling van discrepanties: self-report-politiecontacten (laatste 
jeer) 

Variabelen 	 Mult. Mult. Mult. Stijg. Beta Corr. 	T 	Sign 
toegevoegd 	 R 	R2 adj. ** 	R2 

Variabelen 
Stap 
1 Waarden 	 .22 	.05 	.04 	.05 	.19 	.21 	1,93 	.056 
2 Kennis Nederl. 	.27 	.07 	.05 	.02 	.07 	.12 	0,73 	.47. 
3 Angst politie 	.45 	.21 	.18 	.13 	.39 	.30 	2,15 	.031  
4 Angst ouders 	.46 	.21 	.18 	.006 -.08 	.21 -0,47 	.64. 
5 Aantal officiele 
contacten 	.50 	.25 	.21 	.04 	-.20 	-.35 -1,96 	.05 

6 Etnische groep 	.52 	.27 	.21 	.01 	-.13 	-.27 -1,21. 	.23 

* .De codes van de variabelen die intde regressie analyse zijn gebruikt 
zijn de volgende: 
1 Waarden ten aanzien van delinquent gedrag: van niet serieus (-3) t/m 

zeer serieus (2); 
2 Kennis v.h. Nederlands: 1-zeer goed, 2-goed; 3-gemiddeld; (Nederlan-
, ders zijn gecodeerd als -zeer goed); 
,3 Angst voor uitzetting door de politie: 1-ja, 2-nee; 
4 Angst voor uitzetting door de ouders: 1-ja, 2-nee; 

Traditionalisme: van niet traditioneel (-1) tot zeer traditioneel 
(4). 

6 Aantal officiBle contacten: van 1 to N. 
7 Etnische groep: zie sectie 1, deze bijlage. 
8 Discrepanties: 0-geen discrepanties; 1-wel discrepanties. 

** R2 adjusted- R2  - p(1-R2 ),  waarbij p-aantal onafhankelijke variabelen. 
N-p-1 
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Tabel 6: Regressie analyse: voorspelling van discrepanties: self-report 
delinquentie "ooit" (N- 179) *  

Variabelen 	 Mult. Mult. Mult. 	Toen. Beta 	T 	Sign. 

toegevoegd 	 R 	R2 adj. ** 	R2 	R2  

Stap: 
1 Waarde 	 .29 	.09 	.08 	.09 	.23 	2,95 	.004 

2 Kennis vh Nederl. 	.33 	.11 	.10 	.02 	.07 	0,91 	.26 

3 Conflict met politie 	.34 	.11 	.10 	.006 	.06 	0,58 	.56 

4 Conflict met ouders 	.34 	.11 	.10 	.0001 .02 	0,22 	.83 

5 Aantal off. pol.cont. 	.34 	.12 	.09 	.0007 -.04 -0,53 	.60 

6 Etnische groep 	 .38 	.15 	.12 	.03 	-.20 -2,51 	.01 

Voorspelling van discrepantie bij self-report politiecontacten "ooit" 

Variabelen 	 Mult. Mult. Mult. 	Toen. Beta 	T 	Sign. 

toegevoegd 	 R 	R2 adj.
** 
	R2 	R2  

Stap: 
1 Waarde 	 .22 	.05 	.04 	.05 	.16 	2,15 	.03 

2 Kennis van het Nederl. 	.25 	.06 	.05 	.01 	.05 	0,62 	.33 

3 Conflict met politie 	.33 	.11 	.10 	.05 	.12 	1,05 	.29 

4 Conflict met ouders 	.34 	.11 	.10 	.001 	.08 	0,78 	.43 

5 Aantal off. pol.cont. 	.38 	.15 	.12 	.03 	-.19 	2,57 	.01 

6 Etnische groep 	 .41 	.17 	.14 	.02 	-.18 -2,28 	.02 

* Voor de codering van de variabelen: zie tabel 5. 
** 

R2 adjusted= R2  - p(1-R2a,  waarbij p=aantal onafhankelijke variabelen. 
N-p-1 
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