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Voorwoord

In dit rapport wordt verslag gedaan van een evaluatie-onderzoek naar aan-
leiding van een grootschalige voorlichtingscampagne over vandalisme en
andere vormen van veel voorkomende criminaliteit, die in 1988 door het
Ministerie van Justitie is uitgevoerd. Daarnaast worden de resultaten weer-
gegeven van een literatuurstudie naar de (on)mogelijkheden om vandalisme
en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit door middel van
voorlichting terug te dringen.

Een aantal mensen heeft aan de totstandkoming van dit rapport bijgedra-
gen. H. Schelling heeft het onderzoek opgezet en tekstbijdragen geleverd.
A. Schiewold heeft de dataverzameling georganiseerd en gecoordineerd. E.
van den Heuvel heeft voor de literatuurstudie materiaal verzameld en tekst-
bijdragen geleverd. R. van den Bedem heeft de analyses uitgevoerd en het
rapport geschreven.

Naast dit onderzoeks-`collectief heeft een groot aantal mensen ervoor
gezorgd dat het rapport in deze vorm voor u ligt. Een aantal van hen willen
wij in het bijzonder bedanken. In de eerste plaats zijn dat alle leerkrachten
en leerlingen die bij het verzamelen van de data behulpzaam zijn geweest.

Daarnaast gaat onze dank uit naar de begeleidingscommissie die, onder
voorzitterschap van J. Junger-Tas, het onderzoek heeft gestimuleerd en be-
geleid en naar M. Aalbeits, die het schrijven van het rapport in deze vorm
begeleidde. Ook willen wij D. van Oosterzee bedanken voor het kritisch le-
zen van hoofdstuk zes en het doen van enige zeer bruikbare aanbevelingen.

R. Vane bedanken wij voor het redigeren van een eerdere versie van de
eerste vijf hoofdstukken en M. Bol en M. Sampiemon voor de verzorging
van de lay-out van het rapport.
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Samenvatting

Sinds 1986 wordt het kwartaalblad SEC uitgegeven in het kader van het be-
leidsplan Samenleving en Criminaliteit. Het is bedoeld om uitwisselingen
van ervaringen op het gebied van de criminaliteitspreventie te bevorderen,
teneinde activiteiten op dat gebied te stimuleren. Vanuit het voortgezet on-
derwijs krijgt de redactie regelmatig het verzoek om toezending van grote
aantallen exemplaren om het thema vandalisme en andere vormen van veel
voorkomende criminaliteit aan de hand daarvan in de klas te kunnen behan-
delen.

Om aan deze wens tegemoet te komen en om voorlichting aan een belang-
rijke doelgroep, de schoolgaande jeugd, te stimuleren, besloot de Stuurgroep
Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit tot het uitbrengen van een eenmali-
ge, op de schooljeugd gerichte SEC-special met vandalisme en andere vor-
men van veel voorkomende criminaliteit als onderwerp. De redactie besloot
om een aantal redenen de special te richten op de eerste drie klassen van
het algemeen vormend onderwijs (avo) en het lager beroepsonderwijs (lbo).
Voor deze groep bestond namelijk nog weinig voorlichtingsmateriaal, ter-
wijl de special gebruikt zou kunnen worden om vandalisme en andere vor-
men van veel voorkomende criminaliteit en de gevolgen daarvan onder
ogen te brengen van jongeren die zich regelmatig aan deze delicten schuldig
maken.

In oktober 1988 kwam de special op de markt, met een oplage van
400.000 exemplaren. De titel luidde `jongereneditie over criminaliteit'. Alle
scholen in Nederland die onderwijs verzorgen op lbo- en/of avo-niveau,
werd een presentexemplaar toegestuurd met daarbij het aanbod zo veel
exemplaren te leveren als men op school nodig achtte. Vrijwel alle exem-
plaren werden naar de scholen gestuurd, waarmee in principe 65% van de
doelgroep werd bereikt. De SEC-special beslaat 24 pagina's en bevat artike-
len, interviews, een verhaal, een strip en een prijsvraag.

Opzet en uitvoering van het onderzoek

De redactie van de SEC-special had als doelstelling het kennisniveau van de
leerlingen op het gebied van vandalisme en andere vormen van veel voor-
komende criminaliteit en de gevolgen daarvan te verhogen. Deze beperkte
doelstelling werd gekozen omdat het hier immers om een eenmalige uitgave
van het blad zou gaan. Aan de special werd een evaluatie-onderzoek ver-
bonden om te bezien in welke mate de special effect heeft gesorteerd. Daar-
bij werd de doelstelling van het onderzoek ruimer geformuleerd dan dat van
de special zelf. De reden daarvoor was dat men aan de hand van de special
wilde nagaan of deze vorm van voorlichting effect sorteert en zo ja, in wel-
ke mate. Daarnaast diende te worden bezien hoe de doelgroep in de toe-
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komst zo effectief mogelijk kan worden benaderd. De probleemstelling
voor het evaluatie-onderzoek luidde derhalve:

In welke mate heeft voorlichting in de vorm van een SEC-special invloed
op het kennisniveau, de houding en het gedrag van jongeren die de spe-
cial hebben gelezen en in de klas hebben behandeld?

Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden is een onderzoek uitge-
voerd, dat uit een aantal onderdelen bestond. Een effectmeting is verricht
aan de hand van een voormeting en een nameting in een aantal klassen
waarvan leerlingen de special hebben gelezen en in de klas hebben behan-
deld. Deze metingen werden gehouden door middel van twee identieke vra-
genlijsten in voor- en nameting. De voormeting is uitgevoerd voordat de
special is uitgedeeld, de nameting een half jaar na het uitdelen van de spe-
cial. Naast de metingen in deze experimentele groep is dezelfde vragenlijst
gebruikt voor een controlemeting in een aantal klassen van scholen die de
special niet hebben aangevraagd en waarvan de leerlingen de special niet
hebben gelezen. Met deze effectmeting is getracht de invloed van de special
op het kennisniveau, de houding en het gedrag ten aanzien van vandalisme
en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit na zes maanden te
meten. De resultaten die in dit rapport worden besproken, hebben betrek-
king op leerlingen van 22 klassen waarvan de leerlingen de special wel
hebben gelezen en in de klas hebben behandeld en 14 klassen waarvan de
leerlingen de special niet hebben gelezen.

Naast deze effectmeting is een enquête gehouden onder de leerlingen in
de experimentele groep, waarin hen werd gevraagd naar hun opvattingen
omtrent de special, het belang dat zij hechten aan voorlichting over vanda-
lisme en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit, en het effect
dat zij daarvan verwachten. Deze enquête is korte tijd nadat de leerlingen
de special hebben gelezen en in de klas hebben behandeld, gehouden. Ten
slotte is onder de leerkrachten, gelijktijdig met de enquête onder de leerlin-
gen, een enquête gehouden, waarin hen werd gevraagd naar de waardering
voor de special, de bruikbaarheid van dit soort voorlichting in de klas en
de waardering voor dit soort voorlichting in het algemeen.

De enquête onder de leerkrachten

De 45 leerkrachten die de aan de enquête hebben meegedaan, waarderen de
special met een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. Zowel de opzet als de uit-
voering van de special worden door de meesten goed gewaardeerd, terwijl
men denkt dat de inhoud de leerlingen aanspreekt. Daarentegen worden op-
drachten voor de leerlingen en docentenhandleidingen door ongeveer de
helft van de leerkrachten gemist.

Van de leerkrachten hebben er 15 de special niet in de klas behandeld.
De meest voorkomende redenen die hiervoor worden aangevoerd, zijn het
gebrek aan tijd om de special te behandelen en het niet in kunnen passen
van de special in het lesprogramma.

Van de 45 leerkrachten hebben er 32 in de klas wel eens aandacht besteed
aan onderwerpen op het gebied van justitie, waarbij met name aandacht
wordt besteed aan onderwerpen die dicht bij de belevingswereld van de leer-
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lingen staan. Bijna de helft van de leerkrachten vindt dat de leerlingen veel
belangstelling voor die onderwerpen hebben.

Over het algemeen vinden de leerkrachten dat het de taak van de school
is om aandacht te besteden aan criminaliteit. Het merendeel van de leer-
krachten stelt daarbij ondersteuning, met name door de lokale politie, bij-
zonder op prijs. Het feit dat slechts acht leerkrachten daadwerkelijk om on-
dersteuning van de politie hebben gevraagd, duidt erop dat het initiatief tot
ondersteuning ook van de politie uit zou kunnen gaan.

Volgens de leerkrachten zou het Ministerie van Justitie zelf ook een bij-
drage aan de voorlichting kunnen leveren, aldus de leerkrachten. Vrijwel al-
le leerkrachten zouden een blad dat als voorlichtingsmateriaal voor leerlin-
gen van 12 tot 16 jaar zou kunnen dienen, bijzonder op prijs stellen. Hier-
boven is al aangegeven dat zij dit het liefst in de vorm van een lespakket,
met opgaven voor de leerlingen en een werkboek voor de leerkrachten, ge-
presenteerd willen zien.

De enquête onder de leerlingen

Ook door de leerlingen wordt de SEC-special bijzonder positief gewaar-
deerd. Het gemiddelde rapportcijfer bedraagt 7,3. Met name de minder in-
houdelijke onderwerpen (een interview met Hans van Breukelen en een ver-
haal van Mies Bouhuys) worden het meest gewaardeerd. Door de leerlingen
op het lbo wordt de special meer gewaardeerd dan door de leerlingen op
het avo, en de leerlingen in de lagere klassen waarderen de special meer
dan de leerlingen in de hogere klassen. Uit de antwoorden op andere vragen
blijkt dat de special in het algemeen het meest bij de interesses en het leer-
niveau van de leerlingen in de lagere klassen en de leerlingen van het lbo
aansluit. Een nieuw blad met artikelen op het terrein van justitie wordt door
80% van de leerlingen op prijs gesteld.

Van de leerlingen zegt 78% het belangrijk te vinden om over vandalisme
en andere vormen van criminaliteit te lezen en daarover met klasgenoten te
praten. Ook hier geldt dat dit met name in de lagere klassen belangrijker
gevonden wordt. Hoewel de jongeren het belangrijk vinden dat op school
aandacht wordt besteed aan vandalisme en andere vormen van veel voorko-
mende criminaliteit, is de interesse voor het onderwerp beduidend minder.
Over de effecten die voorlichting op school over vandalisme en andere vor-
men van veel voorkomende criminaliteit zou kunnen hebben, is men matig
positief. Ook hier zien wij dat de leerlingen in de lagere klassen daar meer
vertrouwen in hebben dan de leerlingen in de hogere klassen. Op het eigen
gedrag zou het besteden van aandacht aan deze onderwerpen volgens de
leerlingen weinig invloed hebben; 72% zegt nooit iets te vernielen. Van de
overige jongeren zegt de helft dat zij hun gedrag niet zullen veranderen
door activiteiten en/of voorlichting en 7% van hen denkt zelfs meer te gaan
vernielen. Voor deze laatste groep zou voorlichting dus averechts kunnen
werken.

Op grond van de antwoorden van de leerlingen kan gesteld worden dat
de redactie van de SEC-special in haar opzet geslaagd is. De leerlingen heb-
ben de special goed gewaardeerd en 72% van de leerlingen is van mening



4 Samenvatting

dat ze door de special meer weten van vandalisme en de gevolgen daarvan.
Ook deze, door de leerlingen zelf opgegeven verhoging van het kennisni-
veau, geldt met name voor de jongere leerlingen en de leerlingen op het lbo.

Effecten van de SEC-special

De effecten van de SEC-special zijn op een drietal kenmerken onderzocht.
Was de doelstelling van de SEC-redactie uitsluitend het verhogen van het
kennisniveau, in de effect-meting is daarnaast ook gekeken naar mogelijke
effecten van de special op houding en gedrag ten aanzien van vandalisme
en veel voorkomende criminaliteit.

Het kennisniveau is gemeten aan de hand van drie vragen over vandalisme:
`weet je wat vandalisme is?', `door wie wordt vandalisme het meest ge-
pleegd?' en `dingen op straat die kapot worden gemaakt, moeten vervangen
of gerepareerd worden door de gemeente. Denk. je dat dat iets kost?'. Alle
drie de vragen werden in de nameting in de experimentele groep significant
vaker correct beantwoord dan in de voormeting of in de meting in de con-
trolegroep. Ook het aantal leerlingen dat alle drie de vragen juist beant-
woordt, is in de nameting significant hoger. De verhoging van het kennis-
niveau die in de nameting ten opzichte van de voormeting wordt geconsta-
teerd, is niet bij alle groepen leerlingen even groot. De grootste toename
van het aantal leerlingen dat de vragen juist beantwoordt, wordt geconsta-
teerd bij de jongens op het lbo. Het correcte antwoord op de vraag wie zich
aan vandalisme schuldig maken, wordt in de nameting door 75% van die
jongens gegeven, terwijl dat in de voormeting nog 55% was. Bij de jonge-
ren in de door ons onderscheiden probleemgroep, dat wil zeggen zij die
twee of meer van de drie onderscheiden probleemgedragingen vertonen
(spijbelgedrag, drug- en alcoholgebruik), is geen stijging van het kennisni-
veau geconstateerd.

Om de effecten van de SEC-special op de houding van de leerlingen ten
aanzien van vandalisme en veel voorkomende criminaliteit te meten, is een
aantal vragen gesteld die betrekking hadden op de volgende onderwerpen:
-opvattingen over voorlichting;
-opvattingen over verschillende vormen van veel voorkomende criminali-

teit;
- waarde-oordelen;
- persoonlijke belevingswereld.

Jongeren zijn over het algemeen matig geinteresseerd in het onderwerp van-
dalisme. De interesse neemt nauwelijks toe na lezing en behandeling van de
special in de klas. Alleen bij de jongens op het lbo wordt een grotere inte-
resse geconstateerd.

Over de onderscheiden delicten wordt in de voormeting in de experimen-
tele groep verschillend gedacht. Expres een fiets beschadigen of kapotmaken
wordt door 91% als erg of zeer erg beschouwd, terwijl zwartrijden door
slechts 45% als erg of zeer erg wordt beschouwd. Voor dit laatste delict
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geldt overigens dat het in alle drie de metingen over het algemeen niet af-
keurend wordt beoordeeld.

De afkeuring van verschillende delicten wordt over het algemeen niet gro-
ter na lezing en behandeling van de SEC-special in de klas. Bij de jongens
op het lbo wordt wel een grotere afkeuring van de verschillende delicten
geconstateerd, met uitzondering van het zwartrijden. Deze grotere afkeu-
ring is niet geconstateerd bij de jongens op het lbo in de controlegroep. De
afkeuring van de delicten is overigens in deze groep minder sterk dan in de
rest van de populatie. Een toegenomen afkeuring wordt ook geconstateerd
bij de jongeren in de probleemgroep. Hier mag echter niet van een invloed
van de SEC-special worden gesproken, omdat ook in de controlegroep een
grotere afkeuring werd geconstateerd dan in de voormeting in de experi-
mentele groep.

Als vragen in de vorm van algemene waarde-oordelen worden gesteld,
worden deze duidelijk meer conform de algemeen in de samenleving gel-
dende opvattingen beantwoord dan vragen naar specifieke delicten. Op de
vraag of het bekladden of bespuiten van muren overal moet kunnen, ant-
woordt 10% positief, terwijl bij de vraag hoe men over dat delict oordeelt,
46% antwoordt dat niet of helemaal niet erg te vinden. Tussen de verschil-
lende metingen zijn geen verschillen geconstateerd. Het lijkt erop dat als
naar algemene waarden en normen wordt gevraagd, jongeren daarop con-
form de algemeen geldende opvattingen antwoorden.

Er schijnt echter een discrepantie te bestaan tussen de waarden- en nor-
menpatronen en de persoonlijke belevingswereld van de jongeren. Bij jon-
gens zijn die verschillen groter dan bij meisjes. De persoonlijke opvattingen
over veel voorkomende criminaliteit verbeteren niet na lezing en behande-
ling van de SEC-special in de klas. Alleen bij de lbo-leerlingen is een lichte
verbetering te zien. Op het avo zijn deze opvattingen echter drastisch in ne-
gatieve zin gewijzigd.

Als belangrijkste reden om iets te doen wat niet mag, wordt kwaadheid
door de grootste groep genoemd, gevolgd door een groep die het leuk vindt
en een groep die niet weet waarom ze het doen. Lezing en behandeling van
de SEC-special in de klas leidt niet tot een grotere bewustwording van deze
activiteiten. In de nameting in de experimentele groep worden evenveel
niet-inhoudelijke argumenten genoemd als in de voormeting.

De effecten van de SEC-special op het gedrag zijn gemeten aan de hand van
zogenaamde `self-report'-vragen over een aantal delicten. Bij analyse van
de gegevens blijkt dat, hoewel het aantal delictplegers tussen de voormeting
en de nameting in de experimentele groep niet significant verschilt, zowel
in de voor- als in de nameting het aantal delictplegers significant lager is
dan in de controlegroep. Ten aanzien van het aantal malen dat bepaalde de-
licten worden gepleegd, zijn ook geen verschillen tussen voor- en nameting
in de experimentele groep gevonden. In de voormeting in de experimentele
groep worden vijf van de dertien onderscheiden delicten significant minder
vaak gepleegd dan in de controlegroep. In de nameting in de experimentele
groep wordt alleen het delict `ingooien van ruiten' significant minder ge-
pleegd dan in de controlegroep.
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Al met al leiden de resultaten uit de effectmeting tot de conclusie dat van
de SEC-special geen invloed uit is gegaan op de houding en het gedrag van
de jongeren. Ondanks de positieve ontwikkelingen bij de jongens die onder-
wijs volgen op het lbo, plegen zij nog steeds de meeste delicten.

Voorlichting

Ondanks de geringe resultaten die de SEC-special heeft opgeleverd ten aan-
zien van houding en gedrag van de jongeren, mag de mogelijke invloed van
voorlichting op het gebied van het terugdringen van vandalisme en veel
voorkomende criminaliteit niet worden uitgevlakt. Bij de presentatie van de
resultaten uit de effectmeting wordt regelmatig geconstateerd dat in de bei-
de metingen in de experimentele groep zowel houding als gedrag positief
afsteken bij die in de controlegroep. Dit kan mogelijk worden verklaard uit
het feit dat in de klassen waaruit de experimentele groep is gevormd, al va-
ker voorlichting is gegeven over en aandacht is besteed aan vandalisme en
andere vormen van veel voorkomende criminaliteit. Het aanvragen van de
special zou in dat geval slechts één van de vormen zijn, waarin regelmatig
aandacht aan dit onderwerp wordt besteed. Omdat in de controlegroep geen
voormeting is gehouden, zijn daar echter geen definitieve conclusies aan te
verbinden.

De laatste jaren is bijzonder veel aandacht besteed aan (overheids)voorlich-
ting en met name aan de effectiviteit daarvan. Daarin wordt steeds vaker
gepleit voor een persuasieve vorm van voorlichting, voorlichting die niet
bedoeld is om te helpen bij menings- of besluitvorming, maar waarbij men
bewust probeert veranderingen in de mentaliteit van de voorgelichten tot
stand te brengen. De vandalismecampagne van het Ministerie van WVC
`Vandalisme is z6 kinderachtig' is daar een voorbeeld van.

De effectiviteit van voorlichting dient verbeterd te worden door deze in
een beleidsplan op te nemen. Voorlichting mag niet op zichzelf staan, maar
moet onderdeel uitmaken van een geïntegreerd pakket van maatregelen,
waarmee men een bepaald beleid tot stand wil brengen. Daarbij moet voor-
af worden bepaald welke rol voorlichting daarin kan spelen en welke effec-
ten daarbij gesorteerd dienen te worden. Ook de voorlichting zelf dient uit
een voorlichtingsplan voort te komen en niet op zichzelf te staan.

Bij voorlichting over vandalisme en andere vormen van veel voorkomen-
de criminaliteit is het moeilijker om een effectieve gedragsbeinvloedende
campagne te voeren dan bij vele andere onderwerpen. De voornaamste
reden daarvoor is dat vanuit de sociale psychologie wordt betoogd dat een
gedragsalternatief moet worden geboden om het ongewenste gedrag te kun-
nen beinvloeden. De voorlichting zou in dat geval kunnen dienen om de
voordelen van het gedragsalternatief te tonen. Bij vandalisme en andere
vormen van veel voorkomende criminaliteit is het bijzonder moeilijk om
een gedragsalternatief te bieden. De jongeren zien geen `beloning' voor het
niet-vernielen.

Als voorlichting bedoeld is om de houding van jongeren met betrekking
tot vandalisme en veel voorkomende criminaliteit te veranderen, dient daar-
bij gebruik te worden gemaakt van Intermediare Kaders, zoals leerkrachten,
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die een bemiddelende rol kunnen spelen tussen de verzender en de ontvan-
ger van de voorlichting. Die voorlichting dient erop gericht te zijn niet al-
leen de houding van de individuele jongeren, maar ook personen in de om-
geving van die jongeren te beinvloeden, omdat een gedragsintentie en het
uiteindelijke gedrag zowel het gevolg is van de houding van de jongere als
van de door de buitenwereld opgelegde sociale druk.

Het grootste effect zal voorlichting sorteren, indien deze gericht is op
een kleine, specifieke groep jongeren, die zich nog niet aan vandalisme of
andere vormen van veel voorkomende criminaliteit schuldig maken. Het
blijkt bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk te zijn om oudere kinderen die
zich eenmaal met deze activiteiten hebben beziggehouden, door middel van
voorlichting in hun houding en gedrag te beinvloeden.



1 Inleiding

In het kader van het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit (SEC) wordt
sinds 1986 het kwartaalblad SEC uitgegeven. In het beleidsplan wordt de
wens geuit om meer dan voorheen periodiek en op stelselmatige wijze infor-
matie te verstrekken aan bepaalde segmenten van de Nederlandse bevolking
over het preventiebeleid van justitie. Het blad SEC vormt een van de eerste
en belangrijkste initiatieven in dit kader en is een van de voorlichtingsinstru-
menten die worden aangewend ter realisatie van de in het beleidsplan gefor-
muleerde doelstellingen. Het tijdschrift wordt in een grote oplage toege-
stuurd aan al diegenen die beroepshalve betrokken zijn bij de preventie van
criminaliteit. Het beoogt de uitwisseling van ervaringen op het gebied van
de criminaliteitspreventie te bevorderen, teneinde activiteiten op dat gebied
te stimuleren. Het blad heeft inmiddels een zekere faam verworven en de
artikelen die erin gepubliceerd worden, halen met enige regelmaat de lande-
lijke pers.

Van docenten uit het voortgezet onderwijs krijgt de redactie van SEC her-
haaldelijk het verzoek om toezending van grote aantallen exemplaren van
het blad ten behoeve van speciale lessen waarin het thema vandalisme en
andere vormen van veel voorkomende criminaliteit en de preventie daarvan
wordt behandeld. Helaas. kan de redactie dergelijke verzoeken slechts spo-
radisch honoreren in verband met de financiële consequenties. Het gevolg
hiervan is dat een van de belangrijkste doelgroepen van het beleid, de
schoolgaande jeugd, slechts bij uitzondering kan worden bereikt. Ter ont-
ginning van dit braakliggende terrein is eind 1986 in de Stuurgroep Bestuur-
lijke Preventie van Criminaliteit besloten tot het uitbrengen van een eenma-
lige, op de schooljeugd gerichte SEC-special met vandalisme en andere
vormen van veel voorkomende criminaliteit als onderwerp. De toenmalige
Minister van Justitie, Korthals Altes, heeft dit nog eens benadrukt in ant-
woord op een aantal Kamervragen. Dit besluit is vervolgens wereldkundig
gemaakt in het Actieplan voor de aanpak van veel voorkomende criminali-
teit (januari 1987).

Omdat de scholen voor basisonderwijs reeds beschikken over een ruim
aanbod van lesmateriaal (waaronder de lespakketten van het Landelijk Bu-
reau Voorkoming Misdrijven) en bovendien de meeste experimenten op het
terrein van voorlichting in het onderwijs plaatsvinden in het basisonderwijs,
heeft de redactie zich bewust gericht op leerlingen in de eerste drie klassen
van het algemeen voortgezet onderwijs (avo) en het lager beroepsonderwijs
(lbo). Naast de geringe aanwezigheid van voorlichtingsmateriaal voor deze
jongeren is er nog een aantal redenen aan te geven waarom juist voor deze
jongeren apart voorlichtingsmateriaal moet worden ontwikkeld. Zo kan ge-
neraliserend worden verondersteld dat de kennis over het beleid van justitie
en het justitie-apparaat bij jongeren niet groot zal zijn. Verder lopen jonge-
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ren kans om met justitie in aanraking te komen, omdat vandalisme en ande-
re vormen van veel voorkomende criminaliteit voor een belangrijk deel
door jongeren worden gepleegd. Ten slotte is vanuit pedagogisch oogpunt
een voorlichtingsproject voor jongeren interessant als mogelijkheid om
vroegtijdig te kunnen bijdragen aan een versterking van het normbesef bij
deze groep.

1.1 Het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit

Het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit vormt de reactie op een in de
Tweede Kamer aangenomen motie en bevat tevens het standpunt van het
kabinet over aanbevelingen uit het interimrapport van de Commissie kleine
criminaliteit. In september 1983 werd deze commissie, naar de voorzitter
ook wel Commissie Roethof genoemd, ingesteld. In het beleidsplan komt
tot uitdrukking dat de aanpak van de veel voorkomende criminaliteit een
verantwoordelijkheid is van de maatschappij in al haar geledingen. Centraal
staat de aanpak op lokaal niveau, d.w.z. bestuurlijke instanties, burgerij en
maatschappelijke organisaties in samenwerking met politie en justitie. Pre-
ventie van veel voorkomende criminaliteit moet een onderdeel van een
breed bestuurlijk beleid gaan vormen. Het bestuurlijk preventiebeleid gaat
er daarbij van uit dat er een integratie totstandkomt tussen activiteiten en
maatregelen van bestuur, politie en justitie.

In mei 1985 werd het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit aan de
Tweede Kamer aangeboden. Een van de hoofdlijnen, in navolging van de
Commissie Roethof, luidt dat de binding van de opgroeiende generatie met
de maatschappij (gezin, school, werk en recreatie) zo veel mogelijk moet
worden versterkt. Verwijzend naar de achtergronden van veel voorkomende
criminaliteit stelt de Commissie Roethof dat jongeren in het algemeen, als
gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, minder sociale controle onder-
vinden en minder sociaal geintegreerd zijn dan vroeger. Zij hebben met an-
dere woorden minder persoonlijke banden met hun ouders/verzorgers en
andere opvoeders, zoals leerkrachten, sporttrainers enz. Juist deze banden
acht de commissie van groot belang in het licht van de preventie van veel
voorkomende criminaliteit. Zo is gebleken dat jongeren minder geneigd zijn
delicten te plegen naarmate zij een betere verstandhouding hebben met hun
ouders en overige opvoeders en zich meer betrokken voelen bij school, kerk
of vereniging en hierin voor zichzelf een zekere rol hebben gevonden (Com-
missie kleine criminaliteit, 1984). Dit inzicht is afkomstig uit de theorie van
de sociale binding of de sociale integratie. Deze theorie stelt dat mensen
minder delinquent gedrag vertonen naarmate zij meer betrokken zijn bij en
beter functioneren in de samenleving en daarvan deel uitmakende instituties
(Hirschi, 1972). Het verband tussen sociale integratie en delinquent gedrag
bracht de Commissie Roethof ertoe beleidsaanbevelingen te doen die tot doel
hebben de binding van de opgroeiende generatie aan de maatschappij te ver-
sterken. Dit doel is overgenomen in het beleidsplan Samenleving en Crimi-
naliteit. Het instrument voorlichting kan hierbij een belangrijke rol vervul-
len. Dit wordt ook erkend in het Actieplan voor de aanpak van veel voor-
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komende criminaliteit. In.dit plan worden enerzijds concrete maatregelen
aangekondigd, anderzijds wordt een visie ontvouwd op de inhoud van het
misdaadbeleid in de komende jaren. Dit leidt tot de introductie van een
nieuwe hoofdlijn, naast de drie bestaande hoofdlijnen uit het beleidsplan,
namelijk de bevestiging van essentiële normen. Als middel hiertoe ziet men,
blijkens het Actieplan, voorlichting. In het Actieplan wordt aangekondigd
dat men de mogelijkheden onderzoekt van een breed opgezet voorlichtings-
plan voor de ondersteuning van het preventiebeleid. Het zou daarbij vooral
moeten gaan om thematische campagnes.

1.2 De rol van de school

In het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit wordt zeer veel waarde
gehecht aan de rol van de school in de criminaliteitspreventie. De school
neemt immers een zeer belangrijke plaats in het leven van jongeren in. Niet
alleen besteedt de jongere het grootste deel van de dag op school en aan
huiswerk, ook heeft de school voor de jongere dezelfde betekenis als het
werk voor de volwassene. Zo leren jongeren op school wat sociale hiërar-
chie inhoudt en de plaats die zij daarin innemen. Ook worden zij er gecon-
fronteerd met hun mogelijkheden en onmogelijkheden in termen van (leer-)
capaciteiten. Zij vinden er lotgenoten en vrienden en ten slotte functioneren
jongeren op school in een sociale gemeenschap die belangrijke waarden en
normen overdraagt. Het falen op school, in termen van zowel leerprestaties
als sociaal gedrag, blijkt sterk samen te hangen met delinquent en anders-
zins afwijkend gedrag (zie o.a. Junger-Tas, 1976; Leeuw e.a., 1987). Daar-
naast blijkt ook de band van de leerlingen met school samen te hangen met
delictpleging, zij het in mindere mate dan het schoolfunctioneren. Hoe
belangrijk de schoolintegratie is, wordt aangetoond door Junger-Tas (1983).
Zij bekeek naast de schoolintegratie van de door haar onderzochte groep
van 1849 jongeren ook de gezinsintegratie en concludeerde op grond van
een vergelijking van beide dat meer nog dan gezinsintegratie het al dan niet
goed op school functioneren predicatief is voor optreden en frequentie van
delinquent gedrag (p. 47). Een van haar eindconclusies luidt dat het belang
van de school c.q. van succes of falen in dit `systeem voor het zelfbeeld en
gedrag van adolescenten' nauwelijks overschat kan worden. Dit onderzoek
en andere onderzoeken, die alle een sterk verband tussen schoolintegratie en
delinquent gedrag van jongeren vaststellen, steunen de Commissie Roethof
en de opstellers van het beleidsplan in hun opvatting dat de school een rele-
vant aangrijpingspunt is voor de bestrijding van de veel voorkomende crimi-
naliteit. Met name voor leerkrachten is daarbij een rol weggelegd. In het
beleidsplan staat daarover: `Onderwijskrachten kunnen door het houden van
vandalismeprojecten op scholen structureel een betere uitgangspositie ver-
schaffen om de jeugd te betrekken bij preventie van criminaliteit, waar die
geleidelijk aan zowel binnen de school als daarbuiten kan worden terugge-
drongen'.
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1.3 De SEC-special
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Op grond van het Actieplan werd besloten een speciaal nummer van het
kwartaalblad SEC te maken voor jongeren in de eerste drie klassen van het
voortgezet onderwijs. In mei 1988 werden de scholen (avo en lbo) van de
komst van de special op de hoogte gebracht. In september werd de Minister
van Justitie het eerste exemplaar aangeboden. Ook werden de scholen door
middel van een mailing gestimuleerd de special aan te vragen. Deze mailing
bestond uit een presentexemplaar met daarbij het aanbod zo veel exemplaren
te leveren als men op school nodig achtte. In oktober 1988 kwam de SEC-
special op de markt, in een oplage van 400.000 exemplaren, die gratis werd
verspreid onder de leerlingen in de eerste drie klassen van de scholen die
de special hadden aangevraagd. Begin december werd een tweede mailing
gestuurd aan de scholen die niet op de eerste mailing hadden gereageerd,
waarin opnieuw de mogelijkheid werd geboden om de SEC-special aan te
vragen. Vrijwel de gehele oplage werd op deze wijze verspreid.

De SEC-special is uitgegeven onder de titel `jongereneditie over crimina-
liteit'. De special beslaat 24 pagina's en bevat de volgende onderdelen;
- een inleidend artikel waarin het doel van de special wordt aangegeven:

het doen toenemen van de kennis en het wijzen op gevolgen van vandalis-
me en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit voor de samen-
leving, maar ook de mogelijke gevolgen voor de dader;

- een interview met Hans van Breukelen, doelman van PSV en het Neder-
lands elftal over voetbalvandalisme;

- een artikel over de gevolgen van het betrapt worden bij winkeldiefstal en
de rechtsgang die daarop volgt;

- een beschrijving van een vandalismeproject in Emmen, dat gericht was
op het aanpakken van vandalisme door middel van een scholenproject;

- de ervaringen van een aantal scholieren die aan dit project hebben mee-
gedaan;

- een puzzel;
-'dansen met de beer', een kort verhaal van Mies Bouhuys over jeugdcri-

minaliteit;
- een interview met Frits Spits, presentator van het programma Nieuws-

spits, over zijn opvattingen omtrent criminaliteit;
- een artikel over HALT, een project waarbij jongeren die zich schuldig

hebben gemaakt aan vernieling of bekladding, de schade zelf moeten her-
stellen (door schoonmaken of repareren) of eventueel moeten vergoeden;

- een prijsvraag; na het oplossen van de puzzel werd de leerlingen gevraagd
een eigen jongeren-SEC te maken of een opstel over veel voorkomende
criminaliteit te schrijven.

1.4 De doelgroep

De doelgroep bestaat uit alle jongeren die onderwijs volgen in de eerste
drie klassen van het avo en het lbo. De individuele stroom van het lbo (bv.
ihno/ito) is buiten de doelgroep gehouden, omdat deze leerlingen te veel
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moeite zouden hebben met de verbale opzet van de SEC-special. Ruwweg
gaat het in de doelgroep om jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 15
jaar. Volgens gegevens van het CBS waren er in 1987 2139 scholen voor
avo en lbo in Nederland. In totaal gaat het bij deze scholen om 1.163.034
leerlingen, van wie ongeveer 613.000 in de voor ons relevante leeftijds-
groep.' Zoals hierboven is aangegeven, werden in de scholen 400.000
exemplaren van de SEC-special uitgedeeld. Indien alle specials daadwerke-
lijk de leerlingen zouden hebben bereikt, zou daarmee in principe ruim 65%
van de doelgroep zijn bereikt.

1.5 Doelstellingen

De primaire doelstelling van de SEC-special zelf is het vergroten van de
kennis van leerlingen in de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs
omtrent vandalisme en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit
en de gevolgen daarvan voor de maatschappij enerzijds en voor de delict-
plegers anderzijds. Ten aanzien van vandalisme is voornamelijk aandacht
besteed aan de kosten die vandalisme met zich meebrengt. Duidelijk moest
worden gemaakt dat deze kosten uiteindelijk op de jongeren zelf verhaald
worden. Enerzijds doordat gemeente-eigendommen hersteld of vervangen
moeten worden en er daardoor geen geld meer is voor voorzieningen als
speelterreinen, jeugdhonken, enz.; anderzijds doordat de jongeren, bijvoor-
beeld in het kader van Halt-projecten, zelf de schade die zij aanrichten,
moeten herstellen of vergoeden. Omdat het bij de SEC-special om een een-
malige uitgave ging, werd besloten de doelstellingen niet te ambitieus te
maken. Verandering van houding en gedrag werd op grond van één uitgave
niet haalbaar geacht.

Naar aanleiding van deze SEC-special werd besloten tot een evaluatie-
onderzoek om te bezien in welke mate de special effecten heeft gesorteerd.
De doelstelling van de evaluatie van de SEC-special is als volgt geformu-
leerd: inzicht verwerven in de impact van de special op de ontvangers, te
weten leerlingen van het voortgezet onderwijs van 12 tot en met 15 jaar en
onderwijzend personeel. Daarnaast wordt bezien of de evaluatie een bijdra-
ge kan leveren aan de discussie over de vraag hoe deze doelgroep in de toe-
komst zo effectief mogelijk kan worden benaderd. Onder impact wordt in
dit evaluatie-onderzoek verstaan: de mate waarin de special wordt gewaar-
deerd door leerlingen en onderwijzend personeel en de mate waarin de spe-
cial invloed heeft gehad op veranderingen in kennisniveau, houding en ge-
drag van de jongeren ten aanzien van vandalisme en andere vormen van
veel voorkomende criminaliteit. Dit laatste doel is omvangrijker dan de
doelstelling die aan de SEC-special ten grondslag lag. Vanuit het oogpunt
van evaluatie is het echter ook zinvol om de effecten van de special op
houding en gedrag te analyseren, mede gezien de tweede doelstelling van
dit evaluatierapport, het effectief benaderen van jongeren in de toekomst.

1 Bron: CBS, 1987
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1.6 Probleemstelling en onderzoeksvragen
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De hierboven aangegeven doelstellingen leiden tot de volgende algemene
probleemstelling voor het evaluatie-onderzoek:

In welke mate heeft voorlichting in de vorm van een SEC-special invloed
op het kennisniveau, de houding en het gedrag van de jongeren die de
special hebben gelezen en in de klas hebben behandeld?

Deze probleemstelling leidt tot een aantal onderzoeksvragen. In de eerste
plaats zijn dat vragen naar de invloed van de SEC-special op de volgende
drie items:
1. Het kennisniveau; is de kennis van jongeren omtrent vandalisme en an-

dere vormen van veel voorkomende criminaliteit toegenomen?
2. De houding ten opzichte van vandalisme en andere vormen van veel

voorkomende criminaliteit; zijn de opvattingen en waarde-oordelen van
de jongeren in positieve zin gewijzigd?

3. Gedragsverandering; is het gedrag van de jongeren, zoals zij dit zelf rap-
porteren, in positieve zin gewijzigd?

Omdat een evaluatie van de wijze van voorlichten onderdeel uitmaakt van
het onderzoek, zijn daarover vragen gesteld aan leerkrachten en leerlingen.
Ten aanzien van de effectieve benadering van de doelgroepen, zijn aan de
docenten vragen gesteld die betrekking hebben op de volgende thema's:
1. Waardering voor het nummer ten aanzien van vorm, inhoud en bood-

schap.
2. Hoe kan eventueel verder worden gegaan met voorlichting?

Aan de leerlingen zijn vragen ten aanzien van de ontvangst en waardering
gesteld.



2 Onderzoeksopzet

Het evaluatie-onderzoek betreft, zoals uit de doelstellingen en de onder-
zoeksvragen blijkt (zie paragraaf 1.5 en 1.6), in grote lijnen drie afzonder-
lijke onderdelen. In de eerste plaats zijn de oordelen van de leerkrachten
omtrent de waardering van inhoud en vorm van de special en de bruikbaar-
heid van de SEC-special als voorlichtingsmateriaal in de klas gevraagd.
Ook is gevraagd naar hun wensen over voorlichtingsmateriaal in het alge-
meen en naar de afwegingscriteria op grond waarvan zij eventueel beslissen
om aandacht aan vandalisme in de klas te besteden. In de tweede plaats zijn
de oordelen gevraagd van de jongeren die de SEC-special hebben gelezen,
omtrent waardering van inhoud en vorm. Daarnaast is hun oordeel gevraagd
omtrent de wenselijkheid van voorlichting over en aandacht voor het thema
vandalisme en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit in het al-
gemeen, en het nut dat voorlichting over dit onderwerp in hun ogen kan
hebben. Ten slotte heeft een effectmeting plaatsgevonden. In deze meting is
gekeken naar de effecten die de SEC-special heeft gehad op kennisniveau,
houding en gedrag van de leerlingen die de special hebben gelezen en be-
handeld, ten aanzien van vandalisme en andere vormen van veel voorko-
mende criminaliteit.

2.1 De opzet van de effectmeting

Het verstrekken van voorlichtingsmateriaal aan de doelgroep stond bij het
uitbrengen van de SEC-special centraal. Dit heeft consequenties voor het
evaluatie-onderzoek. De traditionele opzet van een experiment, waarbij aan
een deel van de populatie een stimulus wordt toegediend (in casu het ver-
strekken van voorlichting in de vorm van een SEC-special) en aan een an-
der deel niet, was niet mogelijk omdat in dat geval een deel van de leerlin-
gen van voorlichting onthouden zou worden. Besloten werd om een experi-
mentele groep te kiezen uit klassen die de special wel hadden aangevraagd,
en een controlegroep uit klassen die dat niet hadden gedaan, beide aselect.
Het onderzoeksmodel dat werd gekozen, is een `quasi-experimenteel design'
(Cook en Campbell, 1979). In dit design wordt in een experimentele groep
een voormeting gehouden, waarna een stimulus wordt verstrekt. Na enige
tijd wordt dan een nameting gehouden, aan de hand waarvan kan worden
gekeken of er veranderingen hebben plaatsgevonden. Om na te gaan of deze
veranderingen het gevolg zijn van de stimulus, dient in een groep die de
stimulus niet heeft gekregen (de controlegroep), ook een meting te worden
gehouden. Indien in deze groep ook veranderingen worden geconstateerd,
mag niet worden geconcludeerd dat de veranderingen het gevolg zijn van de
stimulus. Een voorwaarde hiervoor is dat de achtergrondvariabelen (sekse,
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leeftijd, opleidingsniveau, enz.) van de experimentele en de controlegroep
vergelijkbaar zijn.

In de opzet die in dit experiment' is gekozen, is alleen in de experimen-
tele groep een voormeting gehouden, en niet een voormeting in zowel de
experimentele als in de controlegroep, zoals gebruikelijk is. Het vormen
van een controlegroep was nog niet mogelijk op het moment dat de voorme-
ting werd gehouden, omdat de termijn waarbinnen men de SEC-special aan
kon vragen, nog niet was verstreken. Nadat die was verstreken, was het
vormen van een controlegroep wel mogelijk.

De belangrijkste veronderstelling in de door ons gekozen opzet is dat de
uitkomsten van de voormeting niet alleen de situatie in de experimentele
groep op dat moment weergeven, maar ook die in de controlegroep. Het
gaat daarbij niet alleen om achtergrondgegevens als leeftijd, sekse, onder-
wijsniveau, enz., maar ook om de te beïnvloeden factoren, namelijk kennis,
houding en gedrag ten aanzien van vandalisme en andere vormen van veel
voorkomende criminaliteit. Daarnaast moet de stimulus, de special, de eni-
ge variabele zijn die de experimentele groep en de controlegroep van elkaar
onderscheidt. Om dit na te gaan is in beide groepen gevraagd, of in de klas
weleens aandacht aan vandalisme en andere vormen van veel voorkomende
criminaliteit is besteed. Is dit in de voormeting in de experimentele groep
vaker het geval dan in de meting in de controlegroep, dan mag veronder-
steld worden dat de uitgangssituatie voor beide groepen niet dezelfde is ge-
weest. In dat geval mag er niet zonder meer van uit worden gegaan dat even-
tuele verschillen tussen de nameting in de experimentele groep en de con-
trolegroep uitsluitend verklaard worden door het lezen van de SEC-special.

2.2 De voormeting

Voordat de special werd uitgedeeld aan de leerlingen, is een voormeting
gehouden. Tussen oktober en december 1988 werd deze meting gehouden
in 62 klassen en onder 1713 leerlingen.

De vragenlijsten zijn schriftelijk afgenomen; hierdoor is het mogelijk om
een groot aantal leerlingen te bereiken. De leerlingen zijn klassikaal bena-
derd en hebben een heel lesuur (50 minuten) de tijd gehad om de lijst in te
vullen. Met het oog op de bereidheid van de respondenten mee te werken
aan het onderzoek is een aantal maatregelen genomen:
- een lid van het onderzoeksteam was aanwezig gedurende de tijd dat men

bezig was met het invullen van de lijst;
- er werd een duidelijke introductie gegeven, waarin naast het uiteenzetten

van het doel van het onderzoek nadrukkelijk werd aangegeven dat de
vragenlijsten niet op school blijven en de enquête anoniem is;

2 Indien in dit rapport wordt gesproken over het experiment, dan wordt gedoeld op het
onderling vergelijken van de voormeting en de nameting van de experimentele groep en de
controlegroep. Dit experiment vindt plaats naast de kwalitatieve interpretatie van het oor-
deel van de leerlingen en de leerkrachten omtrent de SEC-special, die in de enquêtes zijn
getoetst.
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- met het oog op het vergemakkelijken van de vragenlijst en om eenduidi-
ge antwoorden te krijgen werd gebruikgemaakt van een gestructureerde
vragenlijst, d.w.z. dat bij de meeste vragen uit een aantal gegeven ant-
woordcategorieën kon worden gekozen.

In de meting werd de leerlingen een aantal vragen voorgelegd met betrek-
king tot de volgende thema's:
- het kennisniveau ten aanzien van vandalisme en andere vormen van veel

voorkomende criminaliteit;
- de houding ten aanzien van vandalisme en andere vormen van veel voor-

komende criminaliteit;
- gedragsvragen: de leerlingen werd gevraagd aan te geven of en zo ja,

hoe vaak ze zich in het afgelopen half jaar aan bepaalde delicten hadden
schuldig gemaakt;

- achtergrondvragen met betrekking tot leeftijd, geslacht, etniciteit, onder-
wijsvorm, enz.;

- vragen met betrekking tot de schoolsituatie: eventuele problemen op
school, leerprestaties, de houding ten aanzien van school, enz.;

- vragen met betrekking tot de thuissituatie: problemen thuis, of de ouders
werk hebben, enz.;

- vragen met betrekking tot probleemgedragingen, met name spijbelgedrag,
druggebruik en alcoholgebruik.

De laatste drie categorieën vragen werden gesteld, omdat regelmatig in on-
derzoek is aangetoond dat leerlingen die vaker en meer problemen thuis of
op school hebben en jongeren die probleemgedragingen vertonen, zich
meer schuldig maken aan crimineel gedrag dan anderen. Het is daarom be-
langrijk om juist voor deze groepen leerlingen na te gaan of de SEC-special
invloed heeft op hun kennis, houding en gedrag ten aanzien van vandalisme
en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit.

2.3 De nameting

Een half jaar nadat de special in de klas is uitgedeeld, is de nameting gehou-
den in vrijwel alle klassen die ook aan de voormeting hebben deelgenomen.
Deze meting vond plaats tussen april en juni 1989. De nameting bevatte
dezelfde vragen als de voormeting. Aan deze meting namen 1449 leerlingen
deel, iets minder dan het aantal leerlingen dat deelnam aan de voormeting.
In zeven klassen werd geen nameting gehouden omdat de special niet was
uitgedeeld en in één klas omdat de desbetreffende leerkracht niet meer be-
reid was zijn medewerking te verlenen. Van deze klassen is ook de voor-
meting niet gebruikt in de effectevaluatie.

Gedurende de analyses bleken de resultaten van een groot aantal klassen
in de experimentele groep niet bruikbaar te zijn voor een effectmeting.
Daarvoor is een aantal redenen op te noemen. In de eerste plaats bleek dat
niet alle klassen aan zowel de voor- als de nameting hadden deelgenomen.
Deelname aan beide metingen is noodzakelijk voor een goede effectmeting.
In de tweede plaats bleek dat een aantal leerkrachten de special, ondanks
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toezeggingen, niet in de klas had behandeld. Daardoor is het onmogelijk om
na te gaan of, en in welke mate, de leerlingen van de special kennis hadden
genomen. De klassen waar de special niet was behandeld, of die niet had-
den deelgenomen aan de enquête konden derhalve niet in de analyses wor-
den betrokken. Uiteindelijk bleven er 22 klassen over die in de effectmeting
zullen worden betrokken. Bij de voormeting gaat het daarbij om 639 en in
de nameting om 574 leerlingen.

2.4 De controlemeting

Het doel van de controlemeting is na te gaan of eventuele veranderingen in
de experimentele groep uitsluitend het gevolg zijn van de stimulus, de SEC-
special. Aan de meting in de controlegroep namen 776 leerlingen deel, ver-
deeld over 14 klassen. De meting in de controlegroep vond gelijktijdig met
de nameting in de experimentele groep plaats. Ook de vorm en de inhoud
van de vragenlijst was gelijk aan die in de nameting in de experimentele
groep.

2.5 De enquête onder de leerlingen

Aan de docenten bij wie in de klas de voormeting in de experimentele
groep was afgenomen, werd een enquête toegestuurd, met het verzoek deze
door de leerlingen te laten invullen. Dit gebeurde korte tijd nadat de special
door de leerkracht, volgens afspraak, in de klas behandeld zou zijn. Via
telefonisch contact werden de leerkrachten op de hoogte gebracht van het
belang om ook aan deze enquête deel te nemen, naast de twee metingen die
plaatsvonden in het kader van de effectevaluatie. Het doel van deze enquête
was de meningen van de leerlingen te toetsen omtrent de waardering voor
de special, zowel qua inhoud, vorm als boodschap. In deze vragenlijst werd
ook gevraagd of de leerlingen de special daadwerkelijk hadden ontvangen
en gelezen. Daarnaast werd naar de opvatting van de leerlingen omtrent het
belang en nut van voorlichting over en aandacht voor vandalisme en andere
vormen van veel voorkomende criminaliteit gevraagd. Ook konden de leer-
lingen aangeven welke onderwerpen zij graag in een nieuw voorlichtings-
blad behandeld zouden willen zien. Met het beantwoorden van deze kwali-
tatieve vragen kon niet gewacht worden tot de nameting - die na een half
jaar zou plaatsvinden - , omdat de herinnering aan de special vervaagt in
de loop van de tijd. Voor een effectevaluatie is het belangrijk enige tijd te
wachten met een nameting, omdat het er in die gevallen juist om gaat, te
analyseren in welke mate de invloed van de SEC-special `beklijft'.
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2.6 De enquête onder de leerkrachten

Bij het toesturen van de enquête voor de leerlingen werd ook een vragen-
lijst voor de leerkracht zelf meegestuurd. Deze vragenlijst behelsde een
aantal thema's:
- de waardering van de special;
- de eventuele behandeling van de special in de klas;
- aandacht voor het thema vandalisme en andere vormen van veel voorko-

mende criminaliteit en andere juridische onderwerpen in de klas;
- aanbevelingen voor eventuele toekomstige voorlichting;
- de aanwezigheid van informatiemateriaal omtrent vandalisme en andere

vormen van veel voorkomende criminaliteit en de mogelijkheid om deze
te verkrijgen.



3 De enquête onder de leerkrachten

Aan vijftig leerkrachten van wie de leerlingen de SEC-special hebben ont-
vangen, is een vragenlijst voorgelegd. Van deze leerkrachten heeft er één
de special niet ontvangen en vier van hen hebben de special niet gelezen.
Omdat het voor de toetsing van de opinies omtrent de SEC-special noodza-
kelijk is dat men de special heeft gelezen, zijn de antwoorden van deze leer-
krachten niet in de analyses betrokken. Dientengevolge hebben de hier ge-
presenteerde resultaten betrekking op de antwoorden van 45 leerkrachten.

3.1 Opvattingen over de special

De special is over het algemeen goed ontvangen door de leerkrachten. Het
gemiddelde rapportcijfer voor de special is 7,2. Ook op een aantal stellin-
gen omtrent vormgeving, inhoud en bruikbaarheid van de special als hulp-
middel bij het behandelen van de thema's vandalisme en andere vormen van
veel voorkomende criminaliteit wordt door de leerkrachten bijzonder posi-
tief gereageerd. In tabel 1 worden de aantallen leerkrachten gepresenteerd
die het met de stellingen eens waren. Hiervoor zijn de antwoordcategorieén
'zeer mee eens' en 'een beetje mee eens' bij elkaar opgeteld. In bijlage 2
worden de verschillende scores nader gespecificeerd.

Opvallend is dat, ondanks de positieve beoordeling van de special, veel
leerkrachten werkopdrachten en opgaven voor de leerlingen en/of een hand-
leiding voor docenten missen. Het missen van opdrachten en een docenten-

Tabel 1: Opvattingen van de leerkrachten over een aantal stellingen met betrekking tot de
SEC-special

stelling aantal mee eens

special is te dik 6
inhoud is begrijpelijk voor de doelgroep 38
lay-out is duidelijk 41
stimulans om over het thema te praten 34
bruikbaar als voorlichtingsmateriaal 38
nodigt uit tot criminele activiteiten 3
mooi qua vormgeving en kleur 37
voorziet in een behoefte van de jongeren 25
sluit aan bij de belevingswereld 36
puzzel en strip vergroten aantrekkelijkheid 38
onderwerpen spreken de leerlingen aan 32
'toon' is beierend en moralistisch 5
ik mis opdrachten voor de leerlingen 21
ik mis een docentenhandleiding 20
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handleiding bij de SEC-special komt overeen met de algemene opvattingen
die de leerkrachten hebben over voorlichting. Op de vraag of goed voorlich-
tingsmateriaal opgaven of werkopdrachten moet bevatten, antwoorden 29
leerkrachten positief en 10 negatief.

3.2 Behandeling van de special in de klas

Van de 45 leerkrachten die in de analyses zijn betrokken, hebben er 15 de
special niet in de klas behandeld. Voor het niet-behandelen van de special
konden meer redenen worden genoemd. Het meest genoemde argument
hierbij is dat er te weinig tijd was voor behandeling (zes leerkrachten geven
dit argument op). Daarnaast worden als argumenten genoemd dat de special
niet in het programma past (door vijf leerkrachten), dat andere onderwer-
pen belangrijker worden gevonden (twee) en dat er te weinig informatie
voorhanden is (Mn leerkracht). Acht maal wordt een andere reden dan de
gecategoriseerde antwoordmogelijkheden opgegeven. Niet één leerkracht
geeft op de special niet te hebben behandeld uit gebrek aan belangstelling
bij de leerlingen.

Van de 30 leerkrachten die de special wel hebben behandeld, hebben er
acht de special helemaal behandeld, terwijl 22 leerkrachten slechts enkele
onderwerpen bespraken. Bij deze laatste groep werd het interview met Hans
van Breukelen over voetbalvandalisme het meest besproken en wel door 12
leerkrachten. Verder werden het verhaal over de rechtsgang na aanhouding,
het verhaal van Mies Bouhuys, het interview met Frits Spits en de artikelen
over het HALT-project en het vandalismeproject in Emmen behandeld. De
overige artikelen werden niet, of alleen in het kader van de gehele special
besproken. Aan de prijsvraag werd door slechts één klas deelgenomen.

De SEC-special werd bij verschillende vakken behandeld. De meeste
leerkrachten bespraken de special echter bij de vakken maatschappijleer,
Nederlands, tijdens de mentorles of tijdens de katecheseles. De behandeling
van de SEC-special in de klas hangt niet af van het oordeel dat de leerkrach-
ten over de special hebben. Zowel de leerkrachten die de special wel, als
zij die de special niet hebben besproken, beoordelen de special goed tot
zeer goed.

3.3 Behandeling van juridische onderwerpen

Van de 45 leerkrachten hebben er 32 in de klas weleens aandacht besteed
aan onderwerpen op het gebied van justitie, zoals vandalisme, kinderbe-
scherming, asielzoekers, rechtshulp en drugpreventie. Men vindt het over
het algemeen niet moeilijk om aan voldoende informatie over dergelijke
onderwerpen te komen. Het oordeel van de leerkrachten over de belangstel-
ling van de leerlingen voor deze onderwerpen loopt nogal uiteen. Bijna de
helft van hen vindt dat de leerlingen veel belangstelling hebben, een derde
vindt dat de leerlingen weinig belangstelling hebben, terwijl de rest niet
weet of er veel of weinig belangstelling bij de leerlingen bestaat. Geen van
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de leerkrachten antwoordt dat belangstelling bij de leerlingen absoluut ont-
breekt. Vandalisme is door ruim de helft van de leerkrachten wel eens
behandeld voordat de SEC-special werd uitgedeeld. Bij de meeste van deze
leerkrachten stonden deze lessen op zichzelf, de anderen hebben aandacht
aan het onderwerp besteed als onderdeel van een groter programma (bij-
voorbeeld binnen een thema of een projectweek).

De leerkrachten hebben ter voorbereiding op of ter ondersteuning van de
behandeling van het thema vandalisme en andere vormen van veel voorko-
mende criminaliteit vooral contact gehad met de schoolleiding en met colle-
ga's (respectievelijk 22 en 10). Buiten school had men met name contact
met de lokale politie (acht). Contacten met gemeentelijke instanties werden
door slechts twee leerkrachten gelegd, terwijl geen enkele leerkracht ter
voorbereiding van de behandeling contact heeft gezocht met de ouders.
Toch blijken de leerkrachten in overgrote meerderheid behoefte te hebben
aan informatie en ondersteuning. Met name aan voorlichting blijkt een gro-
te behoefte te bestaan. Bijna alle leerkrachten vinden feitelijke informatie
over het thema veel voorkomende criminaliteit gewenst. Daarnaast hebben
velen behoefte aan informatie over de wijze waarop het thema behandeld
kan worden; zij zouden graag een handleiding voor docenten en een werk-
boek voor leerlingen willen hebben. De behoefte aan voorlichting is groter
dan de behoefte aan ondersteuning. Informatie van de lokale politie wordt
door 34 leerkrachten op prijs gesteld, terwijl er 26 ook daadwerkelijke on-
dersteuning van de lokale politie verlangt. Voor gemeentelijke instellingen
liggen die percentages stukken lager. Ondanks de verschillen tussen de
vraag om informatie en de vraag naar ondersteuning blijkt ondersteuning,
met name door de lokale politie, toch door het merendeel van de leerkrach-
ten op prijs te worden gesteld. Het feit dat slechts acht leerkrachten ook
daadwerkelijk contact met de lokale politie hebben opgenomen, leidt tot de
conclusie dat ook de politie de aanzet zal moeten geven tot voorlichting
over en aandacht voor vandalisme en andere vormen van veel voorkomende
criminaliteit. Dat de bereidheid onder de leerkrachten daartoe bestaat, is
evident.

De bereidheid tot het geven van voorlichting hangt volgens opgave van
de leerkrachten echter af van een aantal voorwaarden. Met name de aanwe-
zigheid van goed didactisch materiaal blijkt voor de leerkrachten een rol te
spelen, drie kwart van de leerkrachten vindt het niet-aanwezig zijn van dit
materiaal de grootste belemmering voor het eventueel in de klas behandelen
van het thema vandalisme en andere vormen van veel voorkomende crimi-
naliteit. De afwezigheid van goed didactisch materiaal blijkt zelfs een grote-
re belemmering te zijn dan praktische belemmeringen, zoals tijdgebrek (26
leerkrachten), geen ruimte in het lesrooster (22) of het ontbreken van ruim-
te in het leerplan (10). Voorts blijken vooral het ontbreken van informatie;
van een docentenhandleiding en van een werkboek voor leerlingen mogelij-
ke belemmeringen te zijn voor het behandelen van dit thema in de les. Het
ontbreken van medewerking en interesse van schoolleiding of collega's spe-
len veel minder een rol in de overwegingen van de docenten om in de les
aandacht aan het thema vandalisme en andere vormen van veel
voorkomende criminaliteit te besteden.
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Tabel 2: Onderwerpen voor een blad over juridische thema's

vormen van kleine criminaliteit (excl. vandalisme) 44
vandalisme 41
drugbeleid/drugpreventie 38
alcohol en verkeer 35
jeugd en kinderbescherming 35
een dag uit het leven van de rechter 34
asielzoekers/vluchtelingen 27
persoonsrecht/familierecht/echtscheidingen 23
rechtshulp 16
gang van zaken van een wetsvoorstel 4
auteursrecht 3

3.4 Suggesties voor de toekomst

Dat het verstrekken van goed voorlichtingsmateriaal noodzakelijk is, blijkt
uit het feit dat 33 leerkrachten van mening zijn dat het tot de taak van de
school behoort om aandacht te besteden aan criminaliteit. Aan deze behoef-
te kan het Ministerie van Justitie een wezenlijke bijdrage leveren. De leer-
krachten werden in de vragenlijst op de hoogte gebracht van de mogelijk-
heid dat het ministerie eenmaal per jaar een blad voor leerlingen van 12 tot
16 jaar, met informatie op het gebied van justitie, uit gaat brengen. De uit-
gifte van dit blad, bestemd om in de les te gebruiken, wordt door 41 van de
45 leerkrachten zeer op prijs gesteld. De onderwerpen die de leerkrachten
graag in zo'n blad behandeld zouden willen zien, zijn nogal divers. In tabel
2 worden de verschillende onderwerpen weergegeven, met het aantal leer-
krachten dat de verschillende onderwerpen geschikt acht voor behandeling.

Uit de tabel blijkt duidelijk dat leerkrachten onderwerpen die direct aan-
sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, het liefst behandeld zien.
,Dit geldt met name voor onderwerpen met betrekking tot criminele activi-
teiten die vaak door jongeren worden ondernomen.

3.5 Samenvatting en conclusie

Het blijkt dat veel leerkrachten aandacht besteden aan juridische onderwer-
pen, waaronder vandalisme en andere vormen van veel voorkomende crimi-
naliteit. Bij het behandelen van deze onderwerpen willen zij echter wel on-
dersteund worden, door zowel voorlichtingsmateriaal als door daadwerkelij-
ke ondersteuning van met name de lokale politie. Het voorlichtingsmateriaal
dient in de ogen van de leerkrachten didactisch goed in elkaar te zitten en
zo mogelijk vergezeld te worden van een werkboek voor de leerlingen en
een handleiding voor de docenten. Voor een door het Ministerie van Justitie
jaarlijks uit te geven blad blijkt bijzonder veel belangstelling te bestaan,
waarbij de voorkeur uitgaat naar onderwerpen die dicht bij de belevingswe-
reld van de leerlingen staan.



4 De enquête onder de leerlingen

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête onder de leerlingen
gepresenteerd; in de volgende hoofdstukken komen de resultaten van de ef-
fectmeting aan de orde. Omdat in dit hoofdstuk de oordelen van de leerlin-
gen over de special centraal staan, zullen alleen die leerlingen in de analy-
ses worden betrokken die opgeven de special te hebben ontvangen en gele-
zen. Van deze 988 leerlingen was de gemiddelde leeftijd 14,0 jaar. De
meerderheid (56,6%) volgt avo en 43,4% lbo. De respondenten zijn vrij
gelijkmatig over de klassen verdeeld. Bij het merendeel van de leerlingen
(62,1%) is de special in de klas behandeld. In de tweede klassen werd de
special minder vaak (48%) besproken dan in de eerste (64%) en derde
(72%) klassen.

4.1 De waardering van de special

Evenals door de leerkrachten wordt de SEC-special door de leerlingen bij-
zonder goed beoordeeld. Het gemiddelde rapportcijfer is 7,3. De special
wordt op het lbo beter ontvangen dan op het avo. Tussen jongens en meisjes
worden geen verschillen gevonden. De jongens op het lbo waarderen de
special het hoogst, met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5, de jongens op
het avo waarderen de special het laagst, met een 7,0. Opvallend is dat in de
lagere klassen de special een hoger cijfer krijgt dan in de hogere klassen.
Dit kan erop wijzen dat de artikelen in de special over het algemeen beter
aansluiten bij de interesse en het leerniveau van de jongere leerlingen. Dat
blijkt ook uit het feit dat leerlingen uit de lagere klassen niet vaker opgeven
de special moeilijk te vinden dan leerlingen uit de hogere klassen. De con-
statering dat meer leerlingen in de tweede klas de artikelen moeilijk vonden
dan in de eerste en de. derde klas, kan mogelijkerwijs verklaard worden uit
het feit dat in de tweede klassen de special minder vaak werd behandeld.
Blijkbaar worden de artikelen daardoor toch verduidelijkt. De leerlingen in
de lagere klassen vonden de artikelen ook niet vaker te lang, zoals veronder-
steld zou kunnen worden. Bij het aanpassen van de artikelen aan de oudere
leerlingen is het echter zaak, de artikelen niet te lang of te ingewikkeld te
maken. Leerlingen die de artikelen niet te moeilijk vonden, zeggen meer
dingen uit het blad te hebben gehaald die ze nog niet eerder wisten, dan
leerlingen die de artikelen te moeilijk vonden.

Ook voor de leerlingen die de artikelen niet te lang vonden geldt dat zij
door de special meer weten over vandalisme en de gevolgen ervan dan de
leerlingen die de artikelen te lang vonden. De leerlingen die de artikelen
leuk vonden en niet te lang, stellen het op prijs als er een nieuw blad zou
worden gemaakt. Dit betekent dat de opzet die door de SEC-redactie is ge-
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kozen, een gevarieerd blad waarin de onderwerpen op speelse wijze worden
behandeld, een juiste is gebleken.

Drie kwart van de leerlingen vindt de artikelen in het blad leuk. Ook
hier geldt dat de lbo-leerlingen en de leerlingen in de lagere klassen de arti-
kelen leuker vinden. Aan de prijsvraag, die aan de puzzel was gekoppeld,
werd nauwelijks meegedaan. De leerlingen konden een opstel schrijven of
in klasverband een eigen SEC-special maken. Deze laatste opdracht is door
slechts één klas uitgevoerd. Blijkbaar is het opnemen van zo'n uitgebreide
opdracht niet wenselijk. Dit kan te maken hebben met het feit dat de special
niet als informatiepakket werd verspreid, maar als informatief magazine.
Een informatiepakket, met werkboeken voor de leerlingen en een handlei-
ding voor de leerkrachten, zou kunnen leiden tot een meer intensieve bena-
dering van de thematiek.

Als algemene conclusie kan gesteld worden dat de special door de leer-
lingen bijzonder positief wordt gewaardeerd. Dat blijkt ook uit het feit dat
84,7% van de leerlingen de special mee naar huis heeft genomen. Dit ge-
beurt met name door avo-leerlingen en door leerlingen die de special in de
klas hebben behandeld. Ook het informatieve niveau van de special ligt
hoog. De meeste leerlingen vinden in de special dingen die ze nog niet wis-
ten, terwijl 71,8% van de leerlingen van mening is dat ze door dit blad nu
meer weten over vandalisme en de gevolgen ervan. Vooral lbo-leerlingen
en leerlingen in de lagere klassen zeggen nu meer over vandalisme en de
gevolgen van vandalisme te weten. Behandeling van de special in de klas
leidt niet tot een toename van de kennis over vandalisme en de gevolgen er-
van. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de primaire doelstel-
ling van de SEC-special, namelijk het doen toenemen van de kennis van de
leerlingen omtrent vandalisme en de gevolgen hiervan, ruimschoots waar-
gemaakt is. Bovendien stellen leerlingen een nieuw blad bijzonder op prijs.
Maar liefst 80% van de leerlingen vindt het leuk als er een nieuw blad
wordt gemaakt. Verschillen tussen sekse en onderwijsvorm worden niet ge-
constateerd. Wel geldt ook hier weer dat leerlingen in de lagere klassen het
meer op prijs stellen als er een nieuw blad wordt gemaakt. Aanpassing van
de moeilijkheidsgraad of differentiatie binnen het blad dient dan ook in
overweging te worden genomen, indien besloten wordt tot het uitgeven van
nieuw informatiemateriaal.

4.2 Oordelen over voorlichting

Over het algemeen vinden jongeren het belangrijk om over vandalisme en
andere vormen van veel voorkomende criminaliteit te lezen en te praten
met klasgenoten. Van het totaal aantal leerlingen zegt 78,3% dit belangrijk
te vinden. Dit geldt voor alle groepen, ongeacht sekse of onderwijsvorm.
De belangstelling om over dit soort onderwerpen te praten is significant gro-
ter onder die leerlingen die de SEC-special in de klas hebben behandeld,
dan onder degenen die dat niet gedaan hebben. Ondanks het belang dat ge-
hecht wordt aan het praten en lezen over vandalisme en andere vormen van
veel voorkomende criminaliteit, heeft slechts een kwart hierover buiten
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school gesproken, met bijvoorbeeld vrienden, vriendinnen of ouders. Leer-
lingen uit lagere klassen doen dit vaker dan leerlingen uit hogere klassen.

De meeste leerlingen vinden het bijzonder belangrijk dat er op school
aandacht aan vandalisme wordt besteed, 32,6% vindt dat niet zo belangrijk
en slechts 4,1% vindt dat in het geheel niet belangrijk. In de derde klas
vindt men het iets minder belangrijk dan in de eerste en tweede klas en op
het lbo belangrijker dan op het avo. Behandeling van de special in de klas
leidt niet tot een groter belang dat aan aandacht voor vandalisme wordt ge-
hecht.

De interesse voor vandalisme is beduidend minder dan het belang dat
men hecht aan aandacht voor dit onderwerp. Slechts 45,1% van de leerlin-
gen is geïnteresseerd in wat de leraar of mentor vertelt over vandalisme,
49,2% is soms geïnteresseerd en 5,7% van de leerlingen is niet geïnteres-
seerd. Ook hier zien we dat de leerlingen uit de lagere klassen meer geïnte-
resseerd zijn in het onderwerp dan de leerlingen uit de hogere klassen.

De leerlingen zijn matig positief in hun oordelen over de effecten van
voorlichting op school. Slechts 8,1% van de leerlingen is van mening dat
door voorlichting over vandalisme veel minder vernield zal worden, 61,5%
dat er iets minder vernield zal worden, en 30,4% denkt dat voorlichting niet
helpt om het aantal vernielingen te doen afnemen. De leerlingen uit de lage-
re klassen zijn iets vaker van mening dat voorlichting zou kunnen helpen
om het aantal vernielingen terug te dringen. Evenals bij de vorige opmer-
kingen over voorlichting, zien we ook hier geen verschil tussen jongens en
meisjes, lbo of avo, of het al dan niet behandelen van de special in de klas.

Het op school aandacht besteden aan vandalisme heeft volgens de meeste
leerlingen betrekkelijk weinig invloed op hun eigen gedragingen. De meeste
leerlingen (71,5%) zeggen nooit iets te vernielen. Van de overige 222 jon-
geren zegt de helft dat zij hun gedrag niet zullen veranderen door activitei-
ten en/of voorlichting op school en 7,2% van de leerlingen denkt in dat ge-
val zelfs meer te gaan vernielen. Voor deze laatste groep geldt dat voorlich-
ting averechts zou kunnen werken. Aan de andere kant zegt 41,4% van de
leerlingen minder te gaan vernielen door veel activiteiten en aandacht voor
vandalisme op school. Deze vraag wordt door lbo- en avo-leerlingen iden-
tiek beantwoord. Ook tussen leerlingen die de special wel en leerlingen die
de special niet in de klas hebben behandeld, zijn geen verschillen geconsta-
teerd. De leerlingen in de lagere klassen zeggen iets gevoeliger voor voor-
lichting te zijn dan leerlingen in hogere klassen.

4.3 De oordelen over de artikelen

Opvallend is dat de artikelen die niet zo zeer op een concreet niveau op van-
dalisme of andere vormen van veel voorkomende criminaliteit wordt inge-
gaan, meer op prijs worden gesteld dan de inhoudelijke artikelen. De leer-
lingen die een van de inhoudelijke verhalen het leukst vinden hebben geen
andere opvattingen over voorlichting dan de leerlingen die een van de niet-
inhoudelijke artikelen het leukst vinden. Beide groepen zijn even geïnteres-
seerd in het onderwerp vandalisme en andere vormen van veel voorkomen-
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de criminaliteit, vinden aandacht op school voor vandalisme even belangrijk,
en zijn in gelijke mate van mening dat voorlichting al dan niet kan helpen
om vandalisme te bestrijden. Het is echter wel zo dat leerlingen die aan-
dacht voor vandalisme minder belangrijk vinden, minder geïnteresseerd zijn
in het onderwerp en meer van mening zijn dat voorlichting niet helpt om
vandalisme te bestrijden, een inhoudelijk artikel het minst leuk vinden. Het
zal dus bijzonder moeilijk zijn om deze niet-geïnteresseerde leerlingen door
middel van inhoudelijke verhalen voor het thema vandalisme en andere vor-
men van veel voorkomende criminaliteit te interesseren. De opzet van de
SEC-special, het presenteren van het onderwerp op een speelse wijze, blijkt
ook vanuit dit oogpunt een juiste keuze te zijn geweest. Het afwisselen van
inhoudelijke artikelen met meer onderhoudende artikelen, een verhaal en
een stripverhaal biedt de mogelijkheid om geïnteresseerde leerlingen te in-
formeren en minder geïnteresseerde leerlingen met het thema te confronte-
ren. Deze afwisseling wordt ook door de leerlingen zelf op prijs gesteld.
Zij mochten aangeven welke onderwerpen zij het liefst in een eventuele
nieuwe special behandeld zouden willen zien. Het betreft hier een open
vraag, waarna de verschillende antwoorden in vijftien categorieën zijn inge-
deeld. De behandeling van de verschillende aspecten en gevolgen van van-
dalisme en vernielingen wordt het meest op prijs gesteld, aldus 35,7% van
de leerlingen. Jongens noemen dit onderwerp vaker dan meisjes. Daarna
worden meer algemene onderwerpen genoemd, sport/vrije tijd en seksuali-
teit. Ook de behandeling van verschillende vormen van criminaliteit, met
name van veel voorkomende criminaliteit wordt veel genoemd. Dat de jon-
geren de special op prijs stellen, blijkt uit het feit dat 17,2% van de leerlin-
gen bij deze vraag suggesties gaf ten aanzien van de vorm en de inhoud van
het toekomstige blad.

4.4 Condusie

De leerlingen stellen de special bijzonder op prijs. Het onderwerp vandalis-
me en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit wordt door veel
leerlingen als interessant gezien en voorlichting over en met name aandacht
voor dit onderwerp wordt belangrijk gevonden. Door de opzet van de spe-
cial, het afwisselen van inhoudelijke artikelen met bijvoorbeeld een verhaal,
een stripverhaal en een interview met een voor de jongeren aansprekend
persoon, worden zowel de geïnteresseerde als de minder geïnteresseerde
leerlingen bereikt. De kennis over vandalisme neemt door de special toe.
Leerlingen vinden het belangrijk dat er op school voorlichting wordt gege-
ven en aandacht aan dit onderwerp wordt besteed, hoewel de invloed daar-
van op het gedrag beperkt wordt geacht. Bij eventuele nieuwe voorlichtings-
campagnes dient aan differentiatie naar leeftijd en onderwijsvorm te worden
gedacht, om voor alle leerlingen even boeiend en leerzaam te zijn. Daarbij
dient men er echter voor te zorgen dat de artikelen niet te lang of te moei-
lijk worden.



5 Effecten van de SEC-special

Alvorens in te gaan op de effecten van de SEC-special op het kennisniveau,
de houding en het gedrag, dient eerst een belangrijke opmerking gemaakt te
worden ten aanzien van een belangrijk verschil tussen de experimentele en
de controlegroep. In de voormeting in de experimentele groep zegt 55%
van de leerlingen dat er op school weleens aandacht aan vandalisme is be-
steed. Dat percentage is significant hoger dan het aantal leerlingen in de
controlegroep waarbij op school weleens aandacht aan vandalisme is be-
steed, namelijk 34%. Onder een significant verschil wordt in dit rapport
verstaan dat de kans dat het gevonden verschil in werkelijkheid op toeval
berust, kleiner is dan 1 %. Deze verschillen worden in de tabellen door mid-
del van een asterisk (*) aangegeven. De belangstelling die op scholen en
onder leerkrachten bestaat, heeft waarschijnlijk invloed gehad op het al dan
niet aanvragen van de SEC-special. Het verschil tussen de voormeting en
de meting in de controlegroep bemoeilijkt het doen van uitspraken over de
invloed van de SEC-special. Verschillen in kennis, houding en gedrag ten
aanzien van vandalisme en andere vormen van veel voorkomende criminali-
teit kan immers voor een deel voortkomen uit een regelmatig terugkerende
aandacht voor het thema en hoeft niet uitsluitend verklaard te worden uit de
invloed van alleen de SEC-special. Dit heeft consequenties voor onderlinge
vergelijkingen tussen de drie groepen. De effecten van de SEC-special zijn
wel te meten in de voor- en de nameting. Deze groepen bestaan immers uit
dezelfde leerlingen en het verschil tussen beide meetmomenten bestaat uit
het lezen en bespreken van de SEC-special in de klas. De resultaten van de
meting in de controlegroep zullen voorzichtig behandeld worden, en dienen
als vergelijkingsmateriaal ten opzichte van de andere twee metingen. Met
name de invloeden van het ouder worden van de leerlingen op houding en
gedrag is te toetsen aan de controlegroep. In die groep is de leeftijd immers
gelijk aan de gemiddelde leeftijd in de nameting in de experimentele groep.

5.1 Effecten van de SEC-special op het kennisniveau

Het kennisniveau van de leerlingen in de drie groepen werd getoetst aan de
hand van drie meer-keuzevragen:
1. Weet je wat vandalisme is?
2. Door wie wordt het meeste vandalisme gepleegd volgens jou?
3. Dingen op straat die kapot gemaakt worden (zoals bomen, lantaarnpalen,

bankjes, enz.), moeten vervangen of gerepareerd worden door de ge-
meente. Denk je dat dat iets kost?
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Deze vragen werden door respectievelijk 94,5%, 66,2% en 87,0% van alle
leerlingen goed beantwoord. In totaal beantwoordde 58,0% van de leerlin-
gen alle drie de vragen correct.

Het kennisniveau blijkt nauw samen te hangen met een aantal achter-
grondvariabelen. De kenmerken van de leerlingen die de vragen vaker,goed
beantwoorden dan de anderen, komen erop neer dat zij:
-jonger zijn;
- minder onvoldoendes hebben en minder zijn blijven zitten;
- algemeen vormend onderwijs volgen;
- het op school niet te streng vinden;
- beter met de leerkrachten kunnen opschieten;
- vaker in klassen zitten waar aandacht aan vandalisme is besteed en vaker

iets over vandalisme hebben gehoord, gezien of gelezen;
- van mening zijn dat voorlichting op school niet helpt tegen vandalisme;
- ouders hebben (zowel vader als moeder) die werken;
- het thuis gezelliger vinden;
- denken dat hun ouders het belangrijk vinden dat op school aandacht aan

vandalisme wordt besteed;
- zich beter kunnen voorstellen dat andere mensen last hebben van vernie-

lingen;
- minder omgaan met jongeren die vernielen;
- aandacht voor vandalisme belangrijk vinden;
- vinden dat jongeren die iets vernielen, dat ook moeten opruimen of her-

stellen;
- van Nederlandse afkomst zijn.

Deze kenmerken zijn in een aantal categorieën onder te verdelen. In de eer-
ste plaats is dat het algemene kennisniveau. Leerlingen die minder onvol-
doendes halen en minder blijven zitten, hebben een hoger kennisniveau.
Hieruit is ook te verklaren dat jongere leerlingen een hoger kennisniveau
hebben. Omdat de leerlingen op klasniveau zijn ondervraagd, hebben de
oudere leerlingen, die vaker zijn blijven zitten, een lager kennisniveau,
blijkbaar ook op het gebied van vandalisme.

In de tweede plaats speelt de situatie op school een rol. De leerlingen
met een hoger kennisniveau vinden de school niet te streng en kunnen beter
met de leerkrachten opschieten. Ook wordt bij deze leerlingen op school
meer aandacht besteed aan vandalisme.

In de derde plaats is de thuissituatie van invloed. Leerlingen van wie de
vader en de moeder werken, hebben een hoger kennisniveau. Ook vinden
deze ouders het belangrijker dat er op school aandacht aan vandalisme
wordt besteed.

Ten vierde spelen de oordelen van de leerlingen over vandalisme een rol.
De leerlingen met een hoger kennisniveau kunnen zich beter voorstellen dat
andere mensen bang zijn als er iets wordt vernield. Ook vinden zij dat jon-
geren die iets vernielen, dat zelf moeten opruimen en/of vergoeden.

In de vijfde plaats ten slotte vinden de leerlingen met een hoger kennis-
niveau aandacht op school voor vandalisme belangrijker dan leerlingen met
een lager kennisniveau omtrent vandalisme. Binnen de opzet en doelstelling
van dit onderzoek is het niet na te gaan in welke mate deze verschillende
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Tabel 3: Het kennisniveau omtrent vandalisme (% juiste antwoorden)

vraag voormeting nameting controlegroep

wat is vandalisme
wie doet het
wie moet betalen
totaal (alle vragen goed)

93,6 97,2* 93,3
64,6 70,4 64,3
83,9 89,4* 87,8
54,8 64,3* 56,1

* significant verschil t.o.v. de beide andere metingen

kenmerken met elkaar samenhangen. Waarschijnlijk hebben algemeen ken-
nisniveau, schoolsituatie en sociaal-economische achtergronden invloed op
het kennisniveau en op de oordelen over vandalisme en voorlichting. Daar-
naast heeft het kennisniveau weer invloed op de oordelen over vandalisme
en voorlichting. Het kennisniveau op het avo is hoger dan dat op het lbo.
Tussen jongens en meisjes worden geen significante verschillen geconsta-
teerd. Opvallend is dat jongeren met een hoger kennisniveau dan hun klas-
genoten aandacht voor vandalisme belangrijker vinden, maar tegelijkertijd
van mening zijn dat voorlichting niet zal leiden tot minder vandalisme. Ook
vinden zij het niet belangrijker om voorlichting over vandalisme te geven
op school. Blijkbaar vinden zij aandacht voor vandalisme belangrijker dan
voorlichting. Deze opvattingen veranderen niet na daadwerkelijke voorlich-
ting, in de vorm van het lezen en behandelen van de SEC-special in de klas.
In de voormeting in de experimentele groep vertonen deze opvattingen de-
zelfde samenhang als in de nameting.

Het lezen en behandelen van de SEC-special in de klas heeft een duidelijk
positief effect op de kennis van de leerlingen omtrent vandalisme. Ten aan-
zien van twee van de drie individuele vragen als het totaal aantal juiste ant-
woorden geldt dat in de experimentele groep significant meer leerlingen de
vragen correct beantwoorden dan in de voormeting en in de meting in de
controlegroep. De verschillen worden getoond in tabel 3.

Uit de meting in de controlegroep blijkt dat de stijging in het kennis-
niveau niet uitsluitend is toe te schrijven aan het leeftijdsverschil tussen de
voor- en de nameting in de experimentele groep. In de nameting is de ge-
middelde leeftijd weliswaar een half jaar hoger dan in de voormeting, maar
datzelfde geldt voor de leerlingen in de controlegroep.

Opvallend is dat het kennisniveau niet overal even veel stijgt. De stijging
van het kennisniveau is bij jongens groter dan bij meisjes. Hoewel de stij-
ging bij meisjes op het lbo groter is dan die van meisjes op het avo, blijft
in de nameting het kennisniveau van de meisjes op het lbo ver achter bij
dat van de overige groepen. De vraag wie vandalisme pleegt, is voor alle
groepen de moeilijkste. Deze vraag wordt ook niet significant beter beant-
woord na lezing en behandeling van de special in de klas. Alleen bij de
jongens op het lbo is een significante stijging van het aantal leerlingen dat
deze vraag goed beantwoordt, geconstateerd, van 55% naar 75%.

Bij de jongeren in de door ons onderscheiden probleemgroep, dat wil
zeggen jongeren die twee of meer probleemgedragingen vertonen (spijbel-
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gedrag, drug- en alcoholgebruik), is geen stijging van het kennisniveau
waar te nemen.

5.2 Effecten van de SEC-special op de houding

5.2.1 Opvattingen over voorlichting

Om de mogelijkheden van een effectieve voorlichting nader te kunnen on-
derzoeken is naast de vragen over normen en waarden, zoals die onder jon-
geren leven, ook gevraagd naar hun oordeel omtrent wenselijkheid en nut
van voorlichting en aandacht op school voor het onderwerp vandalisme en
andere vormen van veel voorkomende criminaliteit.

Jongeren zijn over het algemeen maar matig geinteresseerd in het onder-
werp vandalisme. In de voormeting zegt slechts 45% van de respondenten
geinteresseerd te zijn in dit onderwerp, een even grote groep is soms gein-
teresseerd. Een positief teken is echter dat slechts 9,7% van de leerlingen
niet geinteresseerd is. Uit de enquête blijkt dat deze interesse vlak na het
lezen en behandelen van de special nauwelijks is toegenomen. Deze gelijk-
blijvende interesse geldt ook voor de nameting in de experimentele groep.
Na lezing en behandeling van de special in de klas neemt de interesse voor
het onderwerp echter wel toe bij de jongens op het lbo. Voor de meisjes op
het lbo en de avo-leerlingen geldt dat de interesse in het onderwerp in de
nameting even groot is als in de voormeting. De interesse is in alle drie de
metingen in de experimentele groep overigens, met uitzondering van de
meisjes op het avo, wel groter dan in de meting in de controlegroep. Voor
de meisjes op het avo geldt dat in zowel de voor- als de nameting op alle
vragen omtrent voorlichting en aandacht voor vandalisme en andere vormen
van veel voorkomende criminaliteit, hetzelfde wordt geantwoord als bij de
meting in de controlegroep. Blijkbaar heeft daadwerkelijke voorlichting
voor deze meisjes geen invloed op de houding ten aanzien van voorlichting
en aandacht voor dit onderwerp op school. Wel zijn de opvattingen over
voorlichting bij deze meisjes bijzonder positief.

Over het algemeen kan gesteld worden dat het lezen en behandelen van
de special in de klas weinig invloed heeft op de oordelen die leerlingen heb-
ben over voorlichting en aandacht voor vandalisme en andere vormen van
veel voorkomende criminaliteit. Dit kan te maken hebben met het directe
nut dat de leerlingen verwachten van voorlichting. Hoewel de leerlingen
menen dat voorlichting kan helpen om vandalisme te bestrijden, zijn na de
voorlichting niet meer leerlingen bereid om hun vandalistische activiteiten
te verminderen of te staken. Het aantal leerlingen dat van mening is dat
voorlichting niets verandert aan hun eigen gedrag, neemt zelfs toe na het
lezen en behandelen van de special, van 49,4% in de voormeting tot 56,1 %
in de nameting. Het percentage leerlingen dat in het afgelopen half jaar iets
heeft vernield en zegt minder te zullen gaan vernielen, is in de groep die de
SEC-special heeft gelezen en behandeld, gelijk aan dat in de controlegroep,
die de special niet heeft ontvangen. De opvattingen over voorlichting over
en aandacht voor vandalisme en andere vormen van veel voorkomende cri-
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minaliteit zijn duidelijk verbeterd bij de jongens op het lbo. Toch zeggen
ook hier niet meer leerlingen minder te zullen gaan vernielen.

5.2.2 Invloed van de SEC-special op normen en waarden

Het bevestigen van normen en waarden vormt een van de doelstellingen van
het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit. Hoewel deze bevestiging niet
tot de doelstellingen van het themanummer van de SEC-special over vanda-
lisme behoorde, lijkt het ons toch zinnig om in dit evaluatie-onderzoek in te
gaan op de vraag, in welke mate de SEC-special kan bijdragen tot de beves-
tiging van normen en waarden bij de doelgroep, jongeren van 12 tot en met
15 jaar. In de volgende paragrafen zal hierop nader worden ingegaan.

De meningen van de leerlingen over verschillende vormen van criminali-
teit en over vandalisme in het bijzonder zijn getoetst aan de hand van een
zestal oordeelsvragen. Deze vragen, met het percentage respondenten dat
deze delicten in de voormeting als erg of zeer erg ervaart, luiden:
- Vind je het erg als er met stiften of spuitbussen op muren geschreven

wordt (53,2%)?
- Vind je het erg als iemand op straat of in de disco in elkaar geslagen

wordt (84,2%)?
- Vind je het erg als iemand in de bus/metro of tram reist zonder te beta-

len (45,0%)?
- Vind je het erg als iemand zonder te betalen iets uit een winkel mee-

neemt (79,6%)?
- Vind je het erg als iemand expres een fiets beschadigt of kapotmaakt

(91,2%)?
- Vind je het erg als iemand expres een ruit van een gebouw ingooit of in-

slaat (86,2%)?

Met uitzondering van het zwartrijden en het beschadigen van fietsen zijn de
oordelen van de avo-leerlingen meer afkeurend dan die van de lbo-leerlin-
gen. De oordelen van de meisjes zijn ten aanzien van alle delicten meer af-
keurend dan die van de jongens. Leerlingen die meer problemen op school
hebben, zijn beduidend minder afkeurend in hun oordelen dan leerlingen
die minder problemen hebben. Leerlingen die problemen op school hebben,
blijken het ingooien of inslaan van ruiten eerder goed dan af te keuren.

Er is nagegaan of zich verschillen voordoen ten aanzien van de mening
over verschillende vormen van criminaliteit voor de verschillende groepen.
Op een schaal van 1 tot 4 (1 =heel erg; 4 =helemaal niet erg) werden de
delicten in de verschillende groepen gescoord. Een lagere score betekent
dus meer afkeuring. De resultaten worden in tabel 4 getoond.

Ten aanzien van alle delicten geldt dat de leerlingen in de voormeting
duidelijk afwijkend scoren van de leerlingen in de nameting en de leerlin-
gen in de controlegroep. Waarschijnlijk is de leeftijd van de respondenten,
tussen de voormeting in de experimentele groep enerzijds en de nameting
en de controlemeting anderzijds, bepalend voor de waarde-oordelen van de
jongeren over bepaalde delicten. Met uitzondering van het oordeel over
graffiti en het opzettelijk slaan of schoppen van personen zijn de oordelen
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Tabel 4: Opvattingen ten aanzien van de diverse delicten

Hoofdstuk 5

delict voormeting
experimentele

groep

nameting
experimentele

groep

controle-
groep

bespuiten/bekladden 2,47 2,36 2,42
iemand in elkaar slaan 1,71 1,60 1,60
zwartrijden 2,58 2,78 2,93*
winkeldiefstal 1,89 2,01 2,14*
fiets beschadigen 1,63 1,71 1,76
ruit ingooienlinslaan 1,74 1,85 1,92

* significant verschil t.o.v. beide andere metingen

over de verschillende delicten na lezing en behandeling van de SEC-special
minder afkeurend geworden, zij het niet significant. Bij geweld tegen per-
sonen (opzettelijk slaan of schoppen) dient men zich te realiseren dat dit
delict voor jongere leerlingen waarschijnlijk een andere, minder zware, be-
tekenis heeft dan voor oudere leerlingen. Opvallend is verder dat het zon-
der geldig plaatsbewijs rijden (zwartrijden) in tram, metro of bus, in alle
drie de metingen door de meerderheid van de leerlingen niet afkeurenswaar-
dig wordt bevonden (bij een score boven 2,5 wordt het delict als niet af-
keurenswaardig beschouwd).

De invloed van de SEC-special op de oordelen over de verschillende de-
licten is blijkbaar beperkt, hoewel er ten aanzien van de delicten zwartrij-
den en winkeldiefstal een significant verschil tussen de nameting en de me-
ting in de controlegroep bestaat. Ten aanzien van deze delicten zou men
hooguit kunnen stellen dat de special heeft voorkomen dat er nog minder
afkeurend over de verschillende delicten wordt geoordeeld. Met deze con-
clusie dient men echter voorzichtig te zijn, omdat in de controlegroep geen
voormeting is gehouden.

Een interessante ontwikkeling doet zich voor bij jongens op het lbo. Bij
deze jongens zien we dat de afkeuring van alle delicten groter wordt, met
uitzondering van het zwartrijden. Deze grotere mate van afkeuring is niet
geconstateerd in de controlegroep, zodat we voorzichtig zouden kunnen stel-
len dat het lezen en behandelen van de SEC-special bij deze groep een gun-
stige invloed heeft gehad op het oordeel over de afzonderlijke delicten. De
afkeuring van deze delicten is overigens in deze groep minder sterk dan in
de rest van de populatie.

Ook bij de jongeren in de probleemgroep zien we een toegenomen af-
keuring van de verschillende delicten. In de voormeting werd ten aanzien
van alle delicten, met uitzondering van het beschadigen van fietsen, een
goedkeuring geconstateerd (de leerlingen beschouwden de delicten als niet
erg of helemaal niet erg). In de nameting treedt een verschuiving op naar
iets meer afkeuring, hoewel de afkeuring ten aanzien van de delicten in alle
gevallen een stuk minder blijft dan die van de overige leerlingen. Het is
echter maar zeer de vraag of in dit geval van een invloed van de SEC-spe-
cial gesproken mag worden. Immers, ook in de controlegroep is de afkeu-
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Tabel 5: Waarde-oordelen ten aanzien van veschillende delicten

vraag

plegen van vernielingen is zonde
mensen hebben last van vernielen
omgeving gaat achteruit
bekladden moet overal kunnen
mensen kunnen bang zijn

voormeting nameting controle-
experimentele

groep
experimentele

groep
groep

1,53 1,47 1,55
1,43 1,42 1,41
1,86 1,79 1,78
3,02 2,95 2,98
1,08 1,09 1,10

ring van de verschillende delicten onder jongeren in de probleemgroep gro-
ter dan in de voormeting.

Bij de hierboven behandelde vragen lag de nadruk op het oordeel van de
jongeren ten aanzien van specifieke delicten. Meer algemene waarde-oorde-
len, oordelen over de relatie criminaliteit en samenleving, kwamen aan de
orde in de volgende vijf vragen (met vermelding van het percentage leerlin-
gen in de voormeting dat het met de stelling eens is):
1. Het plegen van vernielingen is zonde: als iets stuk is, moet het weer ge-

maakt en betaald worden (86,1 %).
2. Wanneer iets is vernield, kunnen andere mensen daar last van hebben

(92,0%).
3. Wanneer dingen op straat vernield worden, gaat de omgeving erop ach-

teruit (79,4%).
4. Het bekladden/bespuiten van muren moet overal kunnen (ook op scholen

en huizen) (9,8%).
5. Denk jij dat andere mensen bang kunnen zijn voor vernielingen, bv. dat

hun ruit ingegooid wordt (92,5%)?

Deze vragen worden duidelijk positiever beantwoord dan de vragen naar
specifieke delicten. Een duidelijk voorbeeld is het bekladden of bespuiten
van muren. Hoewel 46,4% van de leerlingen in de voormeting zegt dat niet
erg of helemaal niet erg te vinden, is slechts 9,8% van mening dat dat over-
al moet kunnen. Ook ten aanzien van deze waarde-oordelen wordt een ver-
band geconstateerd met problemen op school. Jongeren die meer problemen
op school hebben, zijn minder positief in hun waarde-oordelen. Overigens
geldt dit niet voor de vraag of men zich voor kan stellen dat mensen bang
zijn voor vernielingen.

In tabel 5 zijn de scores per meting voor de verschillende vragen weer-
gegeven. De eerste vier vragen werden gescoord op een schaal met de waar-
den 0 (helemaal mee eens) tot 4 (helemaal niet mee eens). De laatste vraag
werd met 1 (ja) of 2 (nee) gescoord. Een lagere score betekent dus dat de
leerlingen in de groep het gemiddeld meer met de stelling eens zijn.

Ten aanzien van deze vragen zijn geen significante verschillen tussen de
drie metingen geconstateerd. Ten aanzien van de waarde-oordelen geldt,
evenals bij de opvattingen over de verschillende delicten, dat de lbo-leerlin-
gen in de nameting positiever gaan oordelen. Voor de avo-leerlingen geldt
echter dat de waarde-oordelen niet veranderd zijn. Vooral bij de jongens op
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het lbo geldt ook hier dat de waarde-oordelen het meest van alle groepen in
positieve zin zijn veranderd.

In tegenstelling tot de oordelen van de jongeren over specifieke delicten
zien we bij de meer algemene waarde-oordelen geen verandering van het
normen- en waardepatroon met het toenemen van de leeftijd. Het afwijken
van de opvattingen van de algemeen in de maatschappij geldende normen
lijkt te bestaan indien gevraagd wordt naar specifieke delicten, of indien cri-
minaliteit in relatie wordt gebracht met de persoonlijke belevingswereld van
de jongeren. Dat blijkt ook uit de antwoorden op de volgende drie vragen:
1. Als jij iets zou vernielen op straat, zou je dan bang zijn om betrapt of

gestraft te worden door de politie, je ouders of andere mensen? Hierop
antwoordde 78,7% van de leerlingen in de voormeting positief.

2. Wat vind je ervan dat er dingen worden vernield (op straat, in flats, in
scholen e.d.)? 76,2% van deze leerlingen zegt dat zonde of vervelend te
vinden.

3. Wat vind je ervan dat veel dingen op straat verdwijnen. omdat ze toch
stuk worden gemaakt (bv. plantenbakken, telefooncellen, speelpleintjes
voor kinderen, enz.). Van de respondenten in de voormeting zegt 80,1 %
dat zonde te vinden.

Jongeren op het avo zijn banger om betrapt te worden en vinden het meer
zonde dat dingen worden vernield dan lbo-leerlingen. Voor meisjes geldt
dat ze ten aanzien van alle drie de vragen positiever antwoorden dan jon-
gens. In tabel 6 worden de scores voor de verschillende metingen weerge-
geven. De antwoordcategorieën voor de eerste vraag zijn 1. `wel bang' en
2. `niet bang'. Bij de andere vragen lopen de antwoordcategorieën van 1.
`heel erg' tot 5. `helemaal niet erg'. Een lagere score betekent dus dat men
het erger vindt dat dingen vernield worden en dat voorzieningen daarom
verdwijnen.

Bij dit soort vragen blijken de leerlingen in de voormeting weer beter te
scoren dan de leerlingen in de andere twee metingen. Bij de jongere leerlin-
gen komen de persoonlijke oordelen over criminaliteit kennelijk nog over-
een met algemene normen omtrent criminaliteit en samenleving. In de an-
dere twee metingen, waar de leeftijd duidelijk hoger ligt, gaan de algemene
waarde-oordelen, die in de drie metingen vrijwel gelijk beantwoord worden,
afwijken van de persoonlijke opvattingen over veel voorkomende criminali-
teit en over vandalisme in het bijzonder. Alleen voor de jongens op het lbo
geldt dat de persoonlijke opvattingen over criminaliteit licht verbeterd zijn.
Op het avo zijn de opvattingen echter drastisch in negatieve zin gewijzigd.

De argumenten die jongeren aanvoeren voor het plegen van delicten, zijn
in het kader van normen en waarden van groot belang. De motivatie van
jongeren om over te gaan tot vandalisme en andere vormen van veel voor-
komende criminaliteit verklaren iets van hun normen omtrent deze gedra-
gingen en van het gedrag zelf. Zo is het van belang om te weten of het ge-
drag uit de jongeren zelf komt of dat ze `mee willen doen' met anderen.
Ook kan het makkelijker zijn om de motivatie en het gedrag te beinvloeden
van jongeren die `niet weten waarom ze iets doen' in tegenstelling tot die
jongeren die vanuit een gemotiveerd standpunt tot vandalisme en andere
vormen van veel voorkomende criminaliteit overgaan.
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Tabel 6: Opvattingen vanuit de persoonlijke belevingswereld

vraag
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voormeting nameting controle-
experimentele experimentele groep

groep groep

bang om betrapt te worden
oordeel over vernielen
oordeel over verdwijnen

1,21 1,26 1,25
2,08 2,25 2,26
2,14 2,23 2,30

Tabel 7: Redenen voor vernielingen en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit

reden

ik was kwaad
ik wilde uitproberen of het lukte
ik wilde wraak nemen
ik deed het uit verveling
het ging vanzelf
ik voelde mij rot
ik vond het leuk
anders
ik vond het spannend
ik wilde stoer doen
ik kreeg er een kick van
ik wilde meedoen met vrienden
ik had te veel alcohol op

% opgegeven

43,4
24,8
24,5
23,4
21,7
17,3
15,0
15,0
13,8
13,3
12,6
9,4
7,2

De belangrijkste reden die de jongeren in de voormeting noemen als motief
iets te vernielen of iets anders te doen wat niet mag, blijkt kwaadheid te
zijn (20,9%), gevolgd door een groep die het leuk vindt (12,0%), een groep
die niet weet waarom ze dergelijke activiteiten onderneemt (10,0%) en een
groep waarbij het `vanzelf ging. In totaal gaf 25,6% van deze leerlingen
een niet inhoudelijk argument op als belangrijkste reden om te vernielen
('het ging vanzelf, `weet niet' of `anders'). Tussen voor- en nameting in de
experimentele groep en de meting in de controlegroep zijn geen significante
verschillen te constateren, met uitzondering van de restcategorie ('anders'
dan in de overige elf antwoordcategorieën werd opgegeven).

Indien onderscheiden wordt naar de verschillende redenen die jongeren
opgeven waarom ze weleens iets doen wat niet mag, dus niet alleen gelet
op de belangrijkste reden zoals hierboven, dan zien wij een meer gediffe-
rentieerd beeld. De verschillende redenen en de percentages leerlingen in
de voormeting die opgaven weleens om deze reden iets te hebben vernield
of iets anders te hebben gedaan wat niet mag, worden vermeld in tabel 7
Omdat meer dan één reden opgegeven kan worden, telt de tabel niet op tot
100%.

Jongens geven meer verschillende redenen op dan meisjes, lbo-leerlingen
meer dan avo-leerlingen, oudere leerlingen meer dan jongere, en leerlingen
in de probleemgroep meer dan de overige leerlingen. Voor een groot deel
hangt dit samen met het aantal delicten en het aantal verschillende delicten
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dat men pleegt. Er is een verband tussen het aantal delicten en het aantal
verschillende delicten dat men pleegt aan de ene kant en het aantal redenen
dat men opgeeft waarom men weleens iets vernielt of iets anders doet wat
niet mag, aan de andere kant. Op de delicten die men pleegt, zal in para-
graaf 5.3 worden ingegaan.

Het lezen en de behandeling van de SEC-special in de klas heeft bij de
leerlingen blijkbaar niet geleid tot een grotere bewustwording omtrent de
redenen waarom men weleens iets vernielt of iets anders doet wat niet mag.
De niet-inhoudelijke argumenten `weet niet' `het ging vanzelf' en `anders'
worden in de nameting even vaak genoemd als in de voormeting.

5.3 Effecten van de SEC-special op het gedrag

Ten aanzien van de in deze paragraaf gepresenteerde resultaten, die betrek-
king hebben op het vandalistische of anderszins criminele gedrag van de
leerlingen, dient een voorbehoud te worden gemaakt. De gepleegde delicten
zijn die, die door de leerlingen zelf zijn opgegeven, en ook de frequenties
van die delicten zijn door de leerlingen zelf gerapporteerd. Deze zogenaam-
de `self-report'-vragen bieden de enige mogelijkheid om enig inzicht in het
aantal malen dat men een delict pleegt te krijgen, maar zijn anderzijds na-
tuurlijk aan een aantal beperkingen onderhevig. Het aantal opgegeven delic-
ten kan onjuist zijn door het verzwijgen van delicten, of doordat men zich
niet exact weet te herinneren, hoeveel delicten in het afgelopen half jaar
zijn gepleegd.

Deze beperkingen leiden ertoe dat de hier gepresenteerde resultaten niet
met dezelfde stelligheid gepresenteerd kunnen worden als bijvoorbeeld met
opinies en opvattingen het geval is. We mogen echter veronderstellen dat
het hier niet om systematische fouten gaat. Bovendien gaat het bij het analy-
seren van delictscores niet om exacte scores, maar om de orde van grootte
van het aantal delictplegers en de aantallen delicten.

In de voormeting van de experimentele groep gaf 43,6% van de respon-
denten op, in het afgelopen half jaar één of meer van de omschreven delic-
ten te hebben gepleegd. Een half jaar later, in de nameting, is dat percenta-
ge 49,5%, een stijging van 5,9%. In de controlegroep geeft meer dan de
helft van de leerlingen, namelijk 54,1%, op het afgelopen half jaar één of
meer van de omschreven delicten te hebben gepleegd. De stijging van de
voormeting naar de nameting is niet significant, terwijl de verschillen tussen
voormeting en controlegroep enerzijds en tussen nameting en controlegroep
anderzijds aanzienlijk zijn. Mogelijk kan de SEC-special ertoe hebben ge-
leid dat het aantal plegers van vernielingen weliswaar niet is afgenomen,
maar dat de SEC-special heeft geleid tot een tempering van een groei van
het aantal vernielers, die bij jongeren in deze leeftijdsgroep te verwachten
valt. Bij deze stelling dient echter uiterste zorgvuldigheid in acht genomen
te worden. Omdat in de controlegroep geen voormeting is gehouden, kun-
nen wij niet nagaan of de uitgangssituatie voor deze groep hetzelfde is als
die voor de experimentele groep, waardoor een vergelijking in de tijd tus-
sen de experimentele en de controlegroep niet mogelijk is. Zoals wij al eer-
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Tabel 8: Aantallen en percentages respondenten dat specifieke delicten opgaf

delict abs. %

zwartrijden 123 19,2
geweld tegen personen 113 17,7
graffiti 128 20,0
vernieling 171 26,8
winkeldiefstal 99 15,5
heling 38 5,9
fietsendiefstal 23 3,6
bedreiging met een wapen 25 3,9

der stelden, is in de voormeting vaker aandacht aan vandalisme en andere
vormen van veel voorkomende criminaliteit besteed dan in de controle-
groep. Een eventuele invloed van voorlichting is dan niet alleen toe te
schrijven aan de SEC-special, maar ook aan een regelmatig terugkerende
aandacht die aan dit thema wordt besteed.

De criminele activiteiten van de leerlingen zijn nagegaan aan de hand van
een aantal self-reportvragen; de leerlingen moesten zelf opgeven of, en hoe
vaak zij zich eventueel in het afgelopen half jaar hebben schuldig gemaakt
aan één of meer van een aantal delicten. Deze delicten worden vermeld in
bijlage 3. Tabel 8 toont het aantal respondenten in de voormeting in de ex-
perimentele groep dat specifieke delicten opgaf, waarbij de verschillende
soorten vernielingen als één categorie worden gepresenteerd. Vernielingen
en graffiti werden het meest opgegeven als gepleegd delict, door respectie-
velijk 26,8% en 20,0% van de leerlingen. Fietsendiefstal en bedreiging met
een wapen werden het minst opgegeven.

Van de groep delictplegers in de voormeting gaf 29,6% op, in het afge-
lopen half jaar meer dan tien delicten te hebben gepleegd. De aantallen de-
licten die men opgeeft, lopen nogal uiteen. Om een vertekening door ex-
treem hoge scores te voorkomen zijn de delicten ondergebracht in acht cate-
gorieën: voor de scores 0 tot en met 5 delicten zijn de absolute frequenties
gescoord; 6 tot en met 10 delicten kregen de waarde 6; 11 tot en met 50
delicten de waarde 7 en meer dan 50 delicten de waarde 8. Voor de ver-
schillende metingen worden de scores, die dus niet langer als frequenties
beschouwd mogen worden, getoond in tabel 9. In de rest van dit hoofdstuk
zal ook gebruik worden gemaakt van deze scores, indien wij het hebben
over het aantal malen dat een delict gepleegd is.

Er zijn geen significante verschillen tussen de delictscores in de voorme-
ting en de nameting. Deze bevindingen wijzen erop dat de SEC-special niet
heeft geleid tot een daling van het aantal gepleegde delicten. Weliswaar be-
staan tussen de voormeting en de meting in de controlegroep significante
verschillen, waar deze tussen de voor- en de nameting niet bestaan, tussen
de nameting en de meting in de controlegroep bestaan deze niet, met uit-
zondering van het ingooien van ruiten. Aangezien de nadruk van de SEC-
special ligt op vandalisme, zou juist ten aanzien van vernielingen en graffiti
een daling van het aantal delicten te zien moeten zijn. Dat is niet het geval.
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Tabel 9: Gecodeerde delictscores per meting

delict

graffiti
winkeldiefstal
opzettelijk slaan/schoppen
fietsendiefstal
heling
zwartrijden
bedreiging met wapen
beschadigen telefooncel
beschadigen straatlantaarn
ingooien van ruiten
beschadigen auto
beschadigen fiets
beschadigen bus/metro/tram
totaal aantal vernielingen

Hoofdstuk 5

voormeting nameting controle

0,65 0,67 0,65
0,38 0,53 0,57
0,54* 0,55 0,65
0,08* 0,12 0,24
0,16* 0,27 0,35
0,61* 0,73 0,94
0,06 0,11 0,14
0,28 0,42 0,35
0,34 0,28 0,28
0,14* 0,14* 0,29
0,10 0,14 0,18
0,29 0,37 0,44
0,12 0,16 0,20
1,53* 2,58 3,14

* significante verschillen t.o.v. de meting in de controlegroep

Jongeren op het lbo plegen meer delicten dan avo-leerlingen. Dat geldt
voor alle afzonderlijke delicten, behalve voor het zwartrijden in metro, tram
of bus, dat even vaak door avo-leerlingen wordt gedaan.

Oudere leerlingen blijken meer delicten te plegen dan jongere leerlingen.
Dit kan verklaard worden uit het feit dat ons onderzoek zich richt op de eer-
ste drie klassen van het voortgezet onderwijs. Leerlingen van 15, 16 jaar of
ouder (één leerling in de derde klas was zelfs 19 jaar), zijn voor een groot
deel zittenblijvers, die vaak probleemgedragingen vertonen, zoals spijbelen,
drug- en alcoholgebruik, en die onder de grootste `criminelen' van onze
populatie gerekend worden. In verband met een mogelijke relatie tussen
probleemgedragingen en criminaliteit, hebben wij gevraagd naar spijbelge-
drag en drug- en alcoholgebruik.

In alle drie de gevallen worden duidelijk significante verschillen ontdekt
tussen de leerlingen die zich wel en die zich niet aan deze gedragingen
schuldig maakten. Van de leerlingen in de voormeting zegt 6,7% weleens
te spijbelen. In alle gevallen plegen zij significant meer delicten, waarbij
met name de delicten heling, fietsendiefstal en bedreiging met een wapen
beduidend vaker worden gepleegd door leerlingen die spijbelen dan door
leerlingen die dat niet doen.

Het gebruik van hasj of marihuana blijkt uit een regressie-analyse het
probleemgedrag te zijn dat het sterkst samenhangt met crimineel gedrag.
Van de leerlingen in de voormeting zegt 3,9% weleens softdrugs te gebrui-
ken. Hoewel dit aantal bijzonder klein is, zorgt deze groep voor een groot
aantal van de gepleegde delicten.

De verschillen tussen de leerlingen die wel eens zo veel drinken dat ze
aangeschoten zijn en zij die dat niet doen, zijn weliswaar niet zo groot als
die tussen de wel- en niet-gebruikers van softdrugs, maar toch zijn ze op-
merkelijk te noemen. In de voormeting drinkt 21,6% van de respondenten
weleens zo veel dat ze aangeschoten zijn.
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Tabel 10: Percentage delictplegers voor probleemgroep en overige leerlingen
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delict probleemgroep overigen

zwartrijden 58,3* 17,0
geweld tegen personen 47,2* 15,9
graffiti 60,0* 17,8
vernieling 74,3* 24,2
winkeldiefstal 52,8* 13,3
heling 38,9* 4,0
fietsendiefstal 33,3* 1,8
bedreiging met wapen 19,4* 3,0

aantal leerlingen per groep 36 603

De meest opmerkelijke verschillen zijn overduidelijk die tussen jongeren
die deze probleemgedragingen vertonen en zij die dat niet doen. De jonge-
ren die twee of meer van de hierboven vermelde probleemgedragingen ver-
tonen, zijn duidelijk delinquenter dan degenen die slechts één of geen van
deze gedragingen vertonen. In de op deze wijze geconstrueerde probleem-
groep behoren in de voormeting in de experimentele groep 36 leerlingen,
dat is 5,6% van het totaal aantal leerlingen in die groep. De verschillen in
aantallen delictplegers per delict worden getoond in tabel 10.

Voor de leerlingen in de probleemgroep constateren wij geen significante
verschillen tussen de drie metingen. Voor alle delicten geldt dat zowel het
aantal delictplegers als het aantal delicten in de voor- en de nameting en bij
de meting in de controlegroep ongeveer gelijk is. Dit wordt enerzijds ver-
klaard door het geringe aantal leerlingen in deze groep, anderzijds door de
grote verschillen in de aantallen delicten die men opgeeft. Voor deze groep
kan in ieder geval geconstateerd worden dat de SEC-special totaal geen in-
vloed heeft op het aantal delictplegers en op het aantal delicten dat men
pleegt.

5.4 Conclusies

De doelstelling van de SEC-redactie, het verhogen van het kennisniveau
van de leerlingen die de SEC-special lezen en behandelen in de klas, is dui-
delijk waargemaakt. Het kennisniveau is bij de onderscheiden groepen leer-
lingen, jongens en meisjes, respectievelijk op avo en lbo, gestegen, zij het
niet in gelijke mate. Bij de jongens op het lbo is de stijging het grootst. Zij
waarderen de special ook het meest, zoals bleek in hoofdstuk 4. Bij de jon-
geren in de probleemgroep is echter geen stijging in het kennisniveau waar
te nemen.

In het algemeen kan gesteld worden dat de invloed van de SEC-special
op de normen en waarden veel minder is dan de invloed op het kennisni-
veau. Dit kan te maken hebben met de doelstelling van de SEC-special, die
immers slechts gericht was op verhoging van het kennisniveau. Aan de an-
dere kant mogen bij een andere doelstelling dan verhoging van het kennis-
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niveau geen al te hoge verwachtingen gekoesterd worden omtrent de moge-
lijkheid om normen en waarden van jongeren in deze leeftijdsgroep te beïn-
vloeden door middel van een informatief blad. Onderzoek op dit terrein
heeft aangetoond dat verandering van normen en waarden voor deze groep
uitermate moeilijk is, omdat voor deze jongeren omgevingsfactoren bijzon-
der zwaar wegen. De opvattingen en het gedrag van andere jongeren in de
directe omgeving bepalen voor een groot deel de opvattingen van deze jon-
geren.

Opvallend is wel dat met name de jongens op het lbo, bij de nameting
het meest hun waarden en normen lijken aan te passen aan algemeen gelden-
de waarden en normen. Bij hen constateerden we ook de grootste toename
in het kennisniveau. Er zijn indicaties dat de invloed van de special op deze
jongens te maken heeft met de waardering van de special. De jongens op
het avo, die de special het minst waarderen, lijken in waarden en normen
juist meer van de algemeen geldende waarden en normen te gaan afwijken.
Deze constatering dient echter met de nodige voorzichtigheid gehanteerd te
worden. De meisjes op het lbo waarderen de special bijna even goed als de
jongens op het lbo, maar voor deze meisjes zijn geen veranderingen in het
normen- en waardenpatroon geconstateerd.

In ieder onderzoek waarbij de effecten van voorlichting worden gemeten,
blijkt dat het beïnvloeden van het gedrag moeilijker te bereiken, maar ook
moeilijker te meten is dan het beïnvloeden van kennis of houding.'

In het algemeen ondersteunen onze conclusies de veronderstelling dat
niet mag worden uitgegaan van een invloed van de SEC-special op het aan-
tal delicten dat de jongeren plegen.

Al met al leiden de resultaten tot de conclusie dat van de SEC-special
geen invloed uit is gegaan op de houding en het gedrag van de jongeren.
Ondanks de positieve ontwikkelingen bij de jongens op het lbo, plegen zij
nog steeds de meeste delicten. Op de jongeren in de probleemgroep heeft
de special helemaal geen invloed gehad. Of en hoe voorlichting zou kunnen
worden gebruikt bij het beïnvloeden van houding en gedrag, zal in het vol-
gende hoofdstuk worden behandeld.

3 Zie bv. Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit, 1988, p. 32.



6 Voorlichting

Naar aanleiding van het hiervoor gepresenteerde onderzoeksverslag blijkt
het noodzakelijk om de mogelijke rol van voorlichting aan een kritische be-
schouwing te onderwerpen. Hoewel de doelstelling van de redactie van SEC
beperkt was tot het verhogen van het kennisniveau van de jongeren, leiden
de resultaten van de verschillende metingen tot de conclusie dat met betrek-
king tot houding en gedrag van een massale voorlichtingscampagne als
onderhavige geen opzienbarende resultaten verwacht mogen worden. Deze
vorm van voorlichting lijkt namelijk nauwelijks of geen invloed te hebben
op de houding en het gedrag van jongeren. Daarnaast blijkt er sprake te
zijn van een, wat Van der Doelen noemt `Mattheus-effect': `aan wie heeft,
wordt gegeven' (Van der Doelen, 1990). Juist die leerlingen bij wie op
school al eerder aandacht aan vandalisme en andere vormen van veel voor-
komende criminaliteit was besteed, kregen de SEC-special onder ogen.

Juist de laatste jaren wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de effec-
tiviteit van overheidsvoorlichting en de rol die deze voorlichting binnen het
overheidsbeleid kan vervullen. In dit hoofdstuk zal daarom worden inge-
gaan op het middel voorlichting als onderdeel van de uitvoering van over-
heidsbeleid. Daarbij ligt de nadruk op de bestrijding van vandalisme en
andere vormen van veel voorkomende criminaliteit. De nadruk ligt daarbij
op de beïnvloeding van de (potentiële) daders. Na een korte inleiding over
voorlichting in het algemeen wordt de overheidsvoorlichting behandeld.
Daarna wordt specifiek ingegaan op de overheidsvoorlichting over vandalis-
me en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit. Daarbij wordt
ingegaan op de rol die voorlichting kan hebben, eventueel naast of samen
met andere activiteiten.

6.1 Voorlichting in de theorie

Een algemene definitie van voorlichting luidt `bewust gegeven hulp bij
menings- of besluitvorming door middel van communicatie' (Van den Ban,
1985, p. 15). Dat is een vrij vage definitie, hetgeen verklaard kan worden
uit het feit dat er nogal wat verschillende opvattingen over en vormen van
voorlichting bestaan.

In het algemeen kunnen drie vormen van voorlichting worden onderschei-
den (zie Van Woerkum, 1989, p. 14):
1. vormende/educatieve voorlichting;
2. informatieve voorlichting;
3. persuasieve voorlichting.

Onder de vormende/educatieve voorlichting verstaat men het bewust hulp
bieden bij menings- of besluitvorming door middel van communicatie. Dit
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is de klassieke definitie van voorlichting. Men tracht niet de voorgelichten
een bepaald besluit te laten nemen, maar biedt de informatie op grond waar-
van men zelf een besluit kan nemen.

Met informatieve voorlichting tracht men wel eenzijdig een hoeveelheid
informatie te geven, met het doel de voorgelichten méér kennis over een be-
paald onderwerp te verstrekken. Het doel van deze vorm van voorlichting
is echter niet het teweegbrengen van veranderingen in houding of gedrag
van de voorgelichten, maar het vergroten van de kennis omtrent een be-
paald onderwerp.

Met de persuasieve voorlichting daarentegen tracht men wel degelijk ver-
anderingen in mentaliteit of gedrag van de voorgelichten tot stand te bren-
gen. Deze vorm van voorlichting wordt dan ook wel overredende of ge-
dragsbeinvloedende voorlichting genoemd. Deze voorlichting wordt dan ge-
bruikt als beleidsinstrument, naast en in combinatie met andere beleids-
instrumenten. Voorlichting aan (potentiële) daders als beleidsinstrument om
vandalisme en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit terug te
dringen, moet dan ook gezien worden als een vorm van persuasieve voor-
lichting.

Ten aanzien van voorlichting waarmee men op effectieve wijze het ge-
drag weet te beïnvloeden, is in de onderzoekliteratuur een aantal voorwaar-
den ontwikkeld, waaraan moet worden voldaan (Humbert, 1990, pp. 38-39):
1. De ontvanger moet aandacht opbrengen voor de voorlichtingsboodschap.
2. De ontvanger moet de voorlichtingsboodschap begrijpen.
3. De afweging van kosten en baten (het besluitvormingsproces) moet beïn-

vloed worden, dat wil zeggen dat zowel de nadelen van het ongewenste
gedrag als de voordelen van het gewenste gedrag duidelijk worden. Dit
is mogelijk via uitbreiding van gedragsalternatieven en consequenties en/
of door beïnvloeding van het achterliggende waardepatroon.

4. De zender moet geloofwaardig zijn en zich ' richten op de behoefte van
de ontvanger.

5. De voorlichting moet zorgvuldig afgestemd zijn op de waarden en de be-
hoeften van de ontvanger.

6. De geldende normen moeten hierbij geen belemmerende factor zijn.
7. De voorlichtingsboodschap moet zich niet beperken tot het overtuigen

dat bepaald gedrag gewenst wordt, maar ook aangeven hoe de ontvanger
dat in de praktijk kan brengen.

8. De voorlichtingsboodschap moet kunnen leiden tot gedragsbehoud. Men-
sen moeten merken dat het nieuwe gedrag positieve gevolgen heeft,
waardoor een terugkoppelingsmogelijkheid bestaat.

Aan het eind van dit hoofdstuk zal worden aangegeven in welke mate bij
voorlichting over vandalisme en andere vormen van veel voorkomende
criminaliteit aan deze voorwaarden kan worden voldaan en waar problemen
bestaan bij het verstrekken van voorlichting.
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Ten aanzien van de persuasieve voorlichting is de laatste decennia binnen
de overheid een duidelijke verschuiving opgetreden. Na de Tweede Wereld-
oorlog ging men ervan uit dat met deze vorm van voorlichting bijzonder
voorzichtig diende te worden omgegaan. Zo mocht men als overheid alleen
persuasieve voorlichting geven over niet-controversiële onderwerpen. Daar-
naast dienden tegelijkertijd reeds concrete maatregelen te zijn getroffen. Als
men voorlichting zou geven voordat deze maatregelen zouden zijn getroffen,
zou men immers niet alleen het publiek, maar ook de beleidmakers beïn-
vloeden met deze vorm van voorlichting. Vanaf de late jaren zestig heeft er
een grote verschuiving plaatsgevonden in de richting van een grotere maat-
schappelijke toelaatbaarheid van dit type overheidsvoorlichting. Gedrags-
beïnvloedende voorlichting behoeft niet langer parlementaire toestemming,
maar wordt vaak buiten de departementale organisatie om en zonder een di-
recte verbinding met de ministeriële verantwoordelijkheid gegeven. De
randvoorwaarden van aanvaard beleid, een niet te controversieel onderwerp
en een voorlichtingsuiting die inhoudelijk voldoende gegevens bevat om be-
langhebbenden en belangstellenden in staat te stellen zich er zelfstandig een
oordeel over te vormen, zijn inmiddels algemeen aanvaard en als zodanig in
de Memorie van Toelichting op de Wet Openbaarheid van Bestuur opgeno-
men. Tegenwoordig vormt voorlichting over het beleid het hart van de over-
heidsvoorlichting. Daarnaast wordt erkend dat voorlichting als onderdeel
van het beleid een zeer nuttig instrument vormt dat meer en vooral beter
gebruikt zou moeten worden (zie Beets, 1990). De doeltreffendheid en doel-
matigheid van voorlichtingsactiviteiten tracht men te vergroten door (zie
Leeuw, 1988, p. 21):
- het inschakelen van `Intermediaire Kaders' bij voorlichtingscampagnes;
- het (na)scholen van voorlichters;
- het gebruikmaken van resultaten uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek;
- het benadrukken van de planning van campagne-ontwikkeling en -imple-

mentatie;
- het beschrijven van voorlichtingsactiviteiten in termen van kosten en ba-

ten;
- het beter afwegen van vraag en aanbod van overheidsvoorlichting, ten-

einde `information overload' te voorkomen.

Bij de in dit rapport beschreven voorlichtingscampagne komen deze ver-
schillende strategieën aan bod. Persuasieve voorlichting is een mogelijk be-
leidsinstrument in de bestrijding van vandalisme en andere vormen van veel
voorkomende criminaliteit. Een andere vraag is of voorlichting hiervoor
ook een bruikbaar instrument is.

6.3 Voorlichting over criminaliteit

Vanuit criminologisch oogpunt maakt Winkel (1987) een ander onderscheid
in vormen van voorlichting, namelijk primaire, secundaire en tertiaire voor-
lichting. Onder primaire voorlichting wordt verstaan het beïnvloeden van
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(potentiële) daders, onder secundaire voorlichting het beinvloeden van (po-
tentiële) slachtoffers. Onder tertiaire voorlichting ten slotte verstaat hij het
beinvloeden van potentiële omstanders en getuigen. Deze vorm van voor-
lichting bestaat bijvoorbeeld uit het wijzen van winkelpersoneel op winkel-
diefstal en de noodzaak om hierop alert te zijn, of het wijzen op het nut van
sociale controle om criminaliteit te voorkomen. Het Landelijk Bureau Voor-
koming Misdrijven (LBVM) speelt met name bij de secundaire vorm van
voorlichting een belangrijke rol, bijvoorbeeld door middel van televisie-
spots, maar ook door regelmatige grootschalige landelijke campagnes. Een
voorbeeld daarvan is het geven van tips 'op melkpakken, waarbij mensen
worden gewezen op manieren om te voorkomen dat men slachtoffer wordt
van criminaliteit. Naar aanleiding van een aantal preventiecampagnes heeft
het LBVM een evaluatierapport geschreven (zie Eijken en Van Oosterzee,
1989). Enkele van de hierin genoemde conclusies zijn:
- Bij voorlichting over preventie is in het algemeen sprake van een positie-

ve beïnvloeding op kennis-, houding- en (in mindere mate) gedragsni-
veau.

- De positieve effecten komen echter met name voor bij personen die al
eerder informatie over preventie/VM hadden gehad, dan wel elementen
van het wenselijk geachte gedrag vertoonden. Voorlichting werkt dan ge-
dragbevestigend; hier zien we een deel van het Mattheus-effect terug-
keren.

- Persoonlijke voorlichting leidt eerder tot gedragsveranderingen dan niet-
persoonlijke communicatie.

- Als het instrument voorlichting samen met één of meer andere beleids-
instrumenten wordt gehanteerd, dan blijkt (althans bij één project) dat de
effecten van voorlichting - in ieder geval op het niveau van het bereik -
groter zijn dan wanneer voorlichting als enig middel wordt ingezet.

De SEC-special, die in dit rapport is besproken, is een vorm van primaire
voorlichting. Met betrekking tot deze vorm van voorlichting is de poenale
voorlichtingstheorie ontwikkeld. Onder poenale voorlichting verstaat Winkel
het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van informatiecampagnes, waarin
ernaar wordt gestreefd `het optreden van gewenste gedragsalternatieven te
vergroten, c.q. een gunstige voedingsbodem voor verandering te scheppen,
met behulp van boodschappen waarin, in de meest ruime zin, gerefereerd
wordt aan het strafbare karakter van het ongewenste gedrag'. Poenale voor-
lichtingscampagnes zijn dan `informatiecampagnes die op de een of andere
wijze streven naar de diffusie van die kennis (omtrent strafbaarstelling en
sanctiedreiging, RvdB) met het oog op de beinvloeding van (de houding
tegenover) gedrag in de gewenste richting ...' (Winkel, 1987, p. 16).

Een experiment met zo'n campagne, naar aanleiding van de schending
van de verplichting tot het dragen van autogordels, leidt tot de conclusie
dat de informatie dat een gedraging een strafbaar feit is en de informatie
dat tegen die gedraging een negatieve sanctie is gesteld, resulteren in een
verandering van de houding van het gedrag. Het aangeven dat de politie
streng controleert op het dragen van autogordels en het vermelden van de
sanctie die staat op het niet-dragen van de autogordel (een geldboete van
f 300,-), leiden tot een toename van het aantal mensen dat een autogordel
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draagt. Bij deze vorm van voorlichting tracht men de voorgelichte ervan te
overtuigen dat het ongewenste gedrag negatieve consequenties heeft, die
bijzonder ingrijpend zijn. Zo probeert men de balans tussen enerzijds het
gemak of de onwil om aan het gewenste gedrag te voldoen en anderzijds de
sanctie die op dat gedrag staat, te doen omslaan in de richting van het ge-
wenste gedrag.

Voorlichting komt in het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit slechts
summier aan de orde. In een korte paragraaf wordt gewezen op:
- de gebruikelijke persvoorlichting bij de aankondiging van eventuele maat-

regelen;
- voorlichting als beleidsinstrument gericht op de politiële voorkoming van

misdrijven; deze voorlichting wordt gecoordineerd door de Rijksoverheid
(bv. het LBVM);

- de voorlichting als dienstverlening, bv. in het kader van slachtofferhulp;
- de voorlichting over het plaatselijk beleid inzake kleine criminaliteit,

welke inhoudelijk en financieel een zaak is voor de partijen uit het drie-
hoeksoverleg.

Het beleidsplan kent aan het instrument voorlichting geen prominente plaats
toe. Voorlichting als instrument wordt in het plan slechts incidenteel en
summier genoemd. Dit kan enerzijds worden verklaard uit het feit dat de
verdere uitwerking en uitvoering van het lokale preventiebeleid in handen
is gegeven van het lokale bestuur. Anderzijds kan worden gewezen op de
opvatting dat de rijksoverheid een andere, minder centrale rol moet spelen,
maar de voorwaarden voor lokaal beleid moet scheppen, en daarbij instan-
ties op lokaal niveau moet ondersteunen.

In het Actieplan voor de aanpak van veel voorkomende criminaliteit
(1987) wordt de bevestiging van essentiële normen naast de drie bestaande
hoofdlijnen uit het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit geïntroduceerd.
Een verschil met het beleidsplan ligt in de actieve wijze waarop voorlich-
ters de normen moeten uitdragen. `De effectiviteit ervan staat of valt met de
vraag of de betrokkenen zelf achter de in de strafwet neergelegde kernnor-
men staan en of zij bereid zijn deze uit te dragen en te handhaven' (Van
Dijk, 1987, p. 15). Een onderzoek naar de mogelijkheden van een breed
opgezet voorlichtingsplan voor de ondersteuning van het preventiebeleid
werd aangekondigd. Via een directe benadering zou de doelgroep door mid-
del van thematische campagnes moeten worden bereikt. Deze directe bena-
dering is in de loop van de tijd min of meer van het toneel verdwenen. Een
voorlichtingsplan is nooit van de grond gekomen. De nadruk is meer komen
te liggen op de indirecte benadering. Uitgangspunt hierbij is dat voorlich-
tingsactiviteiten op lokaal en regionaal niveau worden gedragen door sleutel-
organisaties die zorgdragen voor verdere verspreiding. Een andere, hierbij
aansluitende ontwikkeling is de benadering van een aantal organisaties in
het maatschappelijk middenveld. We moeten hier met name denken aan de
sectoren onderwijs, bedrijfsleven en sport. Daartoe worden Intermediaire
Kaders (IMK's) benaderd. Onder een IMK wordt een organisatie of persoon
verstaan die een bemiddelende rol kan spelen in het voorlichtingsproces
tussen de oorspronkelijke zender en de uiteindelijke ontvanger (Van Riel,
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1986). Binnen het onderwijsveld zijn er onder andere contacten ontwikkeld
met de Nederlandse Vereniging van Leerlingenbegeleiders. Het uitgangs-
punt is om deze organisaties een actieve rol te laten spelen bij de preventie
van criminaliteit. Bij de SEC-special is de directie van de school als 'in-
gang' gekozen. Andere, nog niet ontwikkelde aanspreekpunten binnen het
onderwijsveld zijn: ouderverenigingen, gemeentebesturen (afdeling onder-
wijszaken), vakbonden en pabo's.

De grotere rol die voorlichting speelt binnen het overheidsbeleid, ook op
het gebied van criminaliteit, blijkt uit het beleidsplan `Recht in beweging'.
Hierin wordt voor 1991 een overkoepelende voorlichtingscampagne aange-
kondigd over burgerschap en recht, waarin onder andere ook criminaliteits-
preventie aan de orde moet komen. Bij de voorbereiding en uitvoering van
deze publieksvoorlichting zal nauw worden samengewerkt met de gemeen-
ten en met maatschappelijke organisaties.

6.4 Preventieve voorlichting in het onderwijs

De experimenten en projecten die in het kader van preventieve voorlichting
zijn opgezet, vloeien voort uit de tweede doelstelling van het beleidsplan
Samenleving en Criminaliteit, het zo veel mogelijk versterken van de bin-
ding van de opgroeiende generatie met de maatschappij en de nieuwe doel-
stelling die in het Actieplan werd geïntroduceerd: de bevestiging van essen-
tiële normen.

In veel gemeenten zijn voorlichtingsprogramma's geïntroduceerd met als
doel jongeren gevoelig te maken voor de schadelijke gevolgen van vanda-
lisme, niet alleen voor de school zelf, maar ook voor de omgeving daarbui-
ten. Door middel van voorlichting hoopt men niet alleen de houding van de
jongeren te beinvloeden, maar ook het gedrag. In de meeste gevallen be-
treft het projecten op basisscholen maar in enkele gevallen heeft men ook
programma's ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs.

De meeste gemeenten die van de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van
Criminaliteit subsidie ontvangen, hebben een overkoepelende gemeentelijk
stuurgroep. In de meeste gemeenten worden ten behoeve van speciale deel-
projecten kleinere werkgroepen ingesteld, die het project moeten begelei-
den. Hierin hebben de belangrijkste betrokkenen bij het project zitting.

Een groot aantal gemeenten heeft vandalismeprojecten ontwikkeld. Dit is
zeer begrijpelijk, daar het toenemende vandalisme gedurende de laatste jaren
voor de gemeenten een zware financiële last is gaan betekenen. De projec-
ten omvatten over het algemeen een scala van maatregelen op verschillende
gebieden, zoals ruimtelijke ordening, politieel toezicht, welzijnswerk, justi-
tiële reactie en directe benadering van de jeugd, meestal via het onderwijs.

Een aantal gemeenten beperkt zich in de doelstelling tot het bereiken van
een bewustwordingsproces en hieraan gekoppeld een bepaalde attitudever-
andering. Andere gemeenten willen verder gaan en willen ook het gedrag
beinvloeden. Het is duidelijk dat de tweede doelstelling moeilijker te berei-
ken is. Meestal is men begonnen met een programma voor de basisschool.
In enkele gevallen zijn ook pogingen ondernomen om het voortgezet onder-
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wijs te betrekken. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Enschede het aanvan-
kelijk voor de basisschool bedoelde project uitgebreid voor het voortgezet
onderwijs. Tevens is gepoogd een ingang te vinden in het club- en buurt-
huiswerk via de educatieve programma's die daar bestaan (basiseducatie,
alfabetiseringsprojecten, taalprojecten). Emmen heeft een programma ont-
wikkeld voor de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Deze gemeente motiveert de beslissing door erop te wijzen dat het in hoofd-
zaak jongeren zijn die vandalisme plegen, dat deze jongeren via de scholen
te bereiken zijn en dat deze jongeren nog in positieve zin te beïnvloeden
zijn. Zoetermeer, dat een wijkgerichte aanpak kent, heeft in twee wijken
een mavo-school bij het basisschoolproject betrokken. In Den Bosch hebben
27 van de 48 scholen voor basis- en speciaal onderwijs medewerking ver-
leend. De animo binnen het voortgezet onderwijs was echter gering: slechts
vijf van de 16 scholen wilden in het project participeren. Er is blijkbaar
een aantal verschillende doelstellingen mogelijk, waarbij ook de doelgroep
kan verschillen.

Hoe breder de doelgroep, des te gedifferentieerder het lesmateriaal. Het
aanbod omvatte veelal werkmappen en boeken, audio-visueel materiaal en
folders, affiches en stickers. In sommige gemeenten konden leerkrachten
een beroep doen op de politie, de Nederlandse Spoorwegen, de winkeliers-
vereniging of andere maatschappelijke organisaties om in de klas over van-
dalisme te komen spreken. In Emmen hebben de leerlingen zelf wijkenquê-
tes uitgevoerd en werden de ouders geactiveerd via speciaal daartoe georga-
niseerde oudervergaderingen. In Zoetermeer heeft men nadrukkelijk ge-
streefd naar samenwerking met maatschappelijke instellingen. Een aantal
gemeenten organiseerde nevenactiviteiten in de wijken om het voorlichtings-
programma te ondersteunen. In één gemeente bleek de voorkeur van de
leerkrachten uit te gaan naar deskundigheidsbevordering van de eigen groep.
De leerkrachten werden getraind in het constateren van en het corrigerend
optreden bij beginnend vandalismegedrag. Bij de realisatie van de projecten
speelden vele instanties een rol. Zo is in Emmen de politie behulpzaam
geweest bij het maken van foto's, dia's en videobanden en gaf de wijkagent
voorlichting aan ouders en verenigingen. Het Regionaal Bureau Voorko-
ming Misdrijven speelde een adviserende rol en ook de gemeente stelde
materiaal ter beschikking en gaf voorlichting.

De gemeente Zoetermeer heeft in 1987 twee evaluatierapporten uitge-
bracht, waarin een beoordeling van de leerkrachten is opgenomen over de
ingezette maatregelen. In het algemeen was men over de projectopzet zeer
tevreden, maar een deel van de leerkrachten wilde meer voorafgaande voor-
lichting en achtergrondinformatie, waaronder met name een overzicht van
de vandalismegevallen en de daarbij veroorzaakte schade. De leerlingen
zelf waren over het algemeen zeer positief over het voorlichtingsprogram-
ma, met name over de bezoeken van de NS en de politie aan school.

Met betrekking tot de resultaten van de verschillende projecten worden
verschillende resultaten gemeld. Naar aanleiding van een aantal projecten in
Amsterdam wijzen Van Dijk e.a. (1988) op een positief resultaat. Ook naar
aanleiding van projecten in Haarlem en Zoetermeer wordt op een verminde-
ring (in ieder geval op korte termijn) van vandalisme gewezen. In Enschede
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heeft een voorlichtingsproject echter totaal geen effect gehad en ook de
campagne `Nijmegenaren, Neem 't niet' leidde tot bijzonder magere resul-
taten. Over de resultaten van een landelijke voorlichtingscampagne, zoals
de SEC-special, is in dit rapport uitgebreid verslag gedaan.

Veugelers (1985) wijst erop dat de effecten van voorlichtingsprogram-
ma's in ieder geval beperkt blijven tot jongeren in bepaalde leeftijdscatego-
rieën. Hij stelt dat jongeren vanaf 13 à 14 jaar eerder op ideeën worden
gebracht dan dat zij van vandalisme worden afgehouden. Daarnaast zouden
jongeren die reeds als vandalen gekarakteriseerd kunnen worden, in het ge-
heel niet door vandalismeprojecten worden aangesproken. Voor de jongere
leerlingen zou de school als belangrijk waarden en normen overdragend in-
stituut met voorlichting over vandalisme en veel voorkomende criminaliteit
wel effect kunnen sorteren. Maar ook hierbij vraagt Veugelers zich af voor
hoe lang. Daarom pleit hij voor een beïnvloeding door de school als een
van de belangrijkste socialiserende instituties, van de achterliggende waar-
denoriëntaties van jongeren.4

6.5 Een uitstapje naar de (sociale) psychologie

De houding die men heeft ten aanzien van een bepaald gedrag, kan ener-
zijds beschouwd worden als een attitude, een gunstige of ongunstige reactie
op een bepaald gedrag, anderzijds als een intentie tot een bepaald gedrag.
Volgens Fishbein en Ajzen (1975) wordt de intentie tot een bepaald gedrag
niet alleen bepaald door de attitude, maar ook door de sociale norm die ten
aanzien van een bepaald gedrag heerst. Uit onderzoek blijkt dat de invloed
van attitudes op gedrag afneemt naarmate het gedrag meer publiek is, en
dat de invloed van sociale normen dan juist toeneemt (zie Kok e.a., 1981,
p. 59). Dit model is ook van toepassing op het beïnvloeden van de houding
en het gedrag ten aanzien van vandalisme en andere vormen van veel voor-
komende criminaliteit. Door het overdragen van kennis (in de vorm van
voorlichting) worden jongeren gewezen op de gevolgen van hun vandalisti-
sche gedrag. Dit geldt niet alleen voor de kosten voor de maatschappij,
maar ook voor henzelf. Dit kan ertoe leiden dat men meer afkeurend gaat
denken over vandalisme, dat wil zeggen dat de attitude verandert. Indien de
jongeren echter gevraagd wordt naar de gedragsintentie, dan zal ook reke-
ning gehouden moeten worden met de sociale normen die ten aanzien van
dat gedrag, in casu vandalisme, gelden. Bij vandalisme gaat het om een
voor deze groep zeer publiek gedrag; velen maken zich er (weleens) aan
schuldig. Vandalisme wordt daarbij zelden door alleen-opererende jongeren
gepleegd, maar meestal in groepsverband. In dat geval zal de sociale norm
die ten aanzien van vandalisme geldt, een grote rol spelen. Het beïnvloeden
van de sociale norm vormde geen doelstelling van de SEC-special. De spe-
cial was met name bedoeld om het kennisniveau te verhogen. De sociale
norm wordt echter ook buiten school door de vriendenkring bepaald. Het

4 Deze resultaten stemmen overeen met de bevindingen van Baerveldt (1990).
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beïnvloeden van de sociale norm vereist een zeer intensieve aanpak, omdat
de gehele groep moet worden benaderd. Op de sociale norm zal de special
dus niet of nauwelijks invloed kunnen hebben. Mogelijk kunnen hierdoor de
verschillen worden verklaard die zijn gevonden tussen de antwoorden die
de leerlingen gaven naar aanleiding van de algemene waarde-oordelen en
de vragen over de persoonlijke houding ten opzichte van criminaliteit en de
oordelen over de verschillende soorten delicten.

Blijkbaar is er in de sociale norm geen positieve verandering opgetreden.
Dit leidt tot de conclusie dat zeker geen gedragsverandering verwacht mag
worden, aangezien het uiteindelijke gedrag voor een groot deel bepaald
wordt door de gedragsintentie. In een voorlichtingscampagne die streeft
naar het verminderen van vandalisme, zal dus gestreefd moeten worden
naar verandering van de gedragsintentie; verhoging van het kennisniveau is
niet voldoende. Hiermee willen we niet zeggen dat voorlichting in deze
vorm (die van een special) totaal geen effect heeft. De `mere exposure', het
louter herhalen van een prikkel of een beeld, waarvan men onder andere in
de reclame gebruik maakt, blijkt de waardering voor dat beeld te verhogen
(zie Beijk en Van Raaij, 1989, p. 53). Regelmatige aandacht voor het the-
ma vandalisme en veel voorkomende criminaliteit kan dus de attitude van
de jongeren beïnvloeden; het is echter waarschijnlijk niet voldoende om ook
een verandering in het gedrag tot stand te brengen.

Voor wat betreft het veranderen van het gedrag van de jongeren, kan de
ruiltheorie een aanzet tot een oplossing bieden. Uit deze theorie vallen vijf
proposities af te leiden (Zijderveld, 1973):
- naarmate een bepaalde handeling beloond wordt, wordt deze vaker ver-

richt;
- naarmate een situatie meer lijkt op een vorige, waarin een handeling

werd beloond, is de kans op herhaling van de handeling groter;
- een bepaalde handeling wordt vaker verricht naarmate de waardering

voor de beloning groter is;
- zowel de handeling als de beloning verliezen hun kracht, als zij te vaak

worden herhaald;
- indien een handeling niet of onvoldoende beloond wordt, wordt de kans

op boosheid of agressief gedrag groter; naarmate een handeling op de
juiste wijze of te veel beloond wordt, zal de handeling vaker voorkomen.

Deze theorie verklaart enerzijds waarom vandalisme en andere vormen van
veel voorkomende criminaliteit plaatsvinden, anderzijds biedt de theorie
een verklaring voor de vraag waarom het zo moeilijk is om het gedrag te
veranderen.

Het verklaren van het waarom van het vandalisme is onzes inziens niet
geheel op grond van deze theorie mogelijk, omdat zij uitgaat van rationele
keuzes, terwijl wij in het onderzoek vonden dat vele gevallen van vandalis-
me en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit juist op irratione-
le keuzes is gebaseerd (`ik weet niet waarom', `het ging vanzelf).

De ruiltheorie biedt wel een aanknopingspunt voor de vraag waarom het
zo moeilijk is om het vandalistische of anderszins criminele gedrag te ver-
anderen. Het gedrag biedt op een of andere manier een beloning voor de
pleger (status bij de vriendjes of gewoon een lekker gevoel, omdat men zich
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afreageert). Het achterwege blijven van het gedrag levert echter niets op.
Het is dus zaak om, indachtig de eerste propositie, een straf op de beloning
te stellen die zo krachtig is dat het gedrag achterwege blijft. De angst voor
deze straf dient echter wel een reële te zijn. Zolang het argument `het mag
niet' niet wordt gesteund door daadwerkelijke sancties, die ook worden op-
gelegd, zal het geen effect sorteren.

Het in het vooruitzicht stellen van voorzieningen (voetbalvelden, club-
huizen) voor de jeugd als beloning voor het afnemen van schade ten gevol-
ge vandalisme zal ook, zeker op lange termijn, geen effect hebben. Als de
voorzieningen eenmaal getroffen zijn, is er geen beloning meer voor toe-
komstig gewenst gedrag. Daarnaast zal de volgende generatie jongeren niet
het idee hebben dat de voorzieningen bestaan als beloning voor hun gedrag.

Voorzieningen kunnen natuurlijk wel een functie hebben als het gaat om
het van de straat houden of op straat vermaken van jongeren, zodat ze zich
dan niet kunnen vermaken met vandalisme of andere vormen van criminali-
teit. Hierbij past echter een kanttekening. De voorzieningen zelf, maar ook
de route van en naar de voorzieningen, kunnen uitermate geschikte moge-
lijkheden voor vandalisme bieden.

6.6 Marketing-theorieën in de overheidsvoorlichting

Over de wijze waarop boodschappen worden ontvangen, wordt de laatste
tijd bijzonder veel onderzoek gedaan, met name vanuit de marketing- en re-
clamewereld. Het blijkt dat een bepaalde boodschap niet door iedereen het-
zelfde wordt ontvangen of uitgelegd. Een theorie die hier expliciet op in-
gaat, is de dissonantietheorie. De vuistregel van deze theorie luidt: 'wan-
neer je respect en aanzien wilt behouden, gedraag je dan consistent, vooral
voor het oog van de buitenwereld' (Beijk en Van Raaij, 1989, p. 39). De
theorie is gebaseerd op het idee dat men dissonanties, tegenstrijdige ideeën
ten aanzien van een bepaald verschijnsel, zo veel mogelijk tracht te reduce-
ren. Indien voorlichting over vandalisme jongeren duidelijk maakt dat van-
dalisme schadelijk is voor de samenleving (en voor henzelf als zij betrapt
worden), kan de jongere die zich (regelmatig) aan vandalisme schuldig
maakt, deze mededeling op twee manieren hanteren. In de eerste plaats kan
hij of zij het gedrag veranderen. Door echter geen vandalistische activiteiten
meer te plegen, verliest hij/zij het imago dat hij/zij binnen een groep heeft.
Dit kan, met name voor jongeren in de puberteit, een bijzonder zware keu-
ze zijn. In de tweede plaats kan de voorlichting anders worden uitgelegd
dan deze bedoeld is. Doordat er aandacht aan vandalisme wordt besteed,
wordt er aandacht aan de jongeren besteed. Vandalisme is dan een mogelijk-
heid om aandacht te krijgen. De schadelijke gevolgen voor de jongere zelf
zullen zeer snel worden gebagatelliseerd, omdat er immers geen sprake is
van een daadwerkelijk dreiging, zoals we hierboven al stelden. Deze omge-
keerde uitleg van voorlichting wordt eenvoudiger, indien de jongeren er
met groepsgenoten over praten. Een groep jongeren die zich regelmatig aan
vandalisme schuldig maakt, zullen de voorlichting anders interpreteren dan
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jongeren die dat niet doen. De voorlichting wordt zo uitgelegd, dat zo min
mogelijk dissonanties ontstaan.

In deze theorie wordt gesteld dat als de straf die op een bepaald onge-
wenst gedrag staat, hoog genoeg is, men de opvattingen ten aanzien van het
gedrag zal wijzigen, teneinde enerzijds het gedrag niet meer te vertonen en
anderzijds de opvattingen weer in overeenstemming met het gedrag te bren-
gen. `Hoe krijg je mensen ertoe iets te doen dat ze eigenlijk niet willen?
Het antwoord is: zorg dat er een net toereikende pressie is om de eerste
stap in de gewenste richting te zetten' (Beijk en Van Raay, 1989, p. 47).

Vanuit deze dissonantietheorie heeft zich in de jaren zeventig de attribu-
tietheorie ontwikkeld. Deze theorie gaat ervan uit dat door onderliggende
oorzaken te zoeken, zoals eigenschappen, opinies, attitudes en motieven,
het gedrag samenhangender en meer voorspelbaar wordt. Indien in krante-
artikelen (of onderzoek!) wordt gesteld dat met name jongens op het lbo
zich schuldig maken aan vandalisme, zullen deze jongens zich minder schul-
dig voelen als ze iets vernielen, omdat zij nu eenmaal behoren tot de groep
die zich aan vandalisme schuldig maakt. Het is in deze theorie noodzakelijk
dat degene die een boodschap ontvangt, deze toeschrijft aan kenmerken van
het object van de boodschap (goed, mooi, snel, lekker). Indien de kenmer-
ken van de boodschap worden toegeschreven aan de belangen van de com-
municator of pressies uit de omgeving, kan het effect volledig worden te-
nietgedaan.

Voor voorlichting over vandalisme en andere vormen van veel voorko-
mende criminaliteit zal deze theorie dus minder relevantie hebben dan voor
de reclamewereld. Het produkt vandalisme, of liever gezegd niet-vandalis-
me, is niet te verkopen zonder aan de belangen van de communicator (de
overheid) of pressies uit de omgeving als verkoopargument te refereren. De
theorie maakt echter wel duidelijk dat voorlichting over vandalisme moeilijk
tot effecten kan leiden. Opnieuw zien we namelijk dat het ontbreken van
een beloning voor gedragsverandering een enorme belemmering vormt voor
het bereiken van resultaten. Daarbij dienen we wel een onderscheid te ma-
ken tussen vandalisme en andere vormen van veel voorkomende criminali-
teit. Juist door de zinloosheid van vandalisme en het feit dat er daardoor
geen positief gedragsalternatief te bieden is, is dit gedrag bijzonder moeilijk
te veranderen. Dat kan mogelijk wel met betrekking tot andere vormen van
veel voorkomende criminaliteit, zoals bij voorbeeld fietsendiefstal. Immers,
jongeren zijn niet alleen potentiële plegers van fietsendiefstal, maar ook po-
tentiële slachtoffers. Mogelijk zou voorlichting ertoe kunnen leiden dat de
fietsendiefstal kan worden verminderd door jongeren erop te wijzen dat, als
zij een fiets stelen, het slachtoffer dan weer een andere fiets steelt, enzo-
voorts, zodat er uiteindelijk niemand beter van wordt.

6.7 Waarom voorlichting over vandalisme niet werkt

In de SEC-special was het verhogen van het kennisniveau de doelstelling
van de redactie van SEC. Uit de resultaten bleek dat er sprake is van een
verhoging van het kennisniveau bij de leerlingen die de special hebben ge-
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lezen en in de klas hebben behandeld. Toch leidden de resultaten ten aan-
zien van de vragen over houding en gedrag ertoe dat ten aanzien van deze
mogelijke beleidsdoelen een sceptische houding dient te worden aangeno-
men, indien men daarvoor het middel voorlichting als afzonderlijk beleids-
instrument wil gebruiken. Daarvoor is een aantal redenen aan te voeren.

In de eerste plaats is de pakkans bijzonder klein. Van iedere honderd ge-
vallen van vandalisme (als overtreding of als misdrijf) worden er hooguit
twintig bij de politie gemeld. Dat resulteert in tien gevallen in een onderte-
kend aangifteformulier of een proces-verbaal. Van die gevallen wordt er
gemiddeld slechts één opgelost. Van iedere honderd misdrijven `vernieling'
(artt. 350-354 Wetboek van Strafrecht) die in de politiestatistiek terechtko-
men, worden door de politie slechts vijftien gevallen opgelost (zie Van Dijk
e.a., 1988, pp. 9-10). Zelfs als een zaak wordt opgelost, komt de dader
zelden in de justitiële molen terecht. Niet alleen bij minderjarigen doet men
deze delicten af met een standje of besluit justitie de zaak te seponeren, ook
bij het merendeel van de meerderjarigen wordt dezelfde methode gehan-
teerd. De dreiging die uitgaat van een voorlichtingscampagne die wijst op
de mogelijk negatieve gevolgen van vandalisme voor de dader, zal daarom
weinig effect sorteren. Zolang vele jongeren vernielen en daarvoor nooit
bestraft worden en zij ook niemand in hun omgeving kennen die met de
consequenties van dit gedrag in aanraking is gekomen, kan er van een der-
gelijke voorlichtingscampagne weinig dreiging uitgaan. Projecten zoals Halt
leiden ertoe dat jongeren zelf, of via vrienden, geconfronteerd worden met
de mogelijke nadelige consequenties van vandalistisch gedrag, en daardoor
hun gedragsintentie en mogelijk hun gedrag wijzigen (zie Kruissink, 1989).

In de tweede plaats blijkt dat de hardnekkige vandalen ouder zijn en va-
ker in groepsverband opereren (zie o.a. Gemeente Zoetermeer, 1987). Voor
deze groepen is het beïnvloeden van individuen niet relevant. Ook als men
er persoonlijk van overtuigd is dat vandalisme niet mag, zal men toch onder
invloed van de groep aan vernielingen deelnemen, of zich afzijdig houden.
Een actief ingrijpen kan van deze jongeren tegenover hun leeftijdgenoten
niet verwacht worden. Doordat de special in sommige klassen op bepaalde
scholen is uitgedeeld, wordt steeds een beperkt deel van een sociale groep
bereikt. Indien men groepen vandalen wil overtuigen, zal een methode ge-
zocht moeten worden waarbij de gehele groep wordt bereikt en bewerkt.

6.8 Gebruik van voorlichting bij vandalismebestrijding

Bij het terugdringen van vandalisme en andere vormen van veel voorkomen-
de criminaliteit kan voorlichting, ondanks de in de vorige paragraaf geplaat-
ste kanttekeningen, wel degelijk een rol spelen. De voorlichting dient dan
echter een onderdeel te vormen van een beleid dat ook andere instrumenten
omvat. Bij het geven van voorlichting dient onderscheid gemaakt te worden
tussen voorlichting die gericht is op het voorkomen dat jongeren zich aan
vandalisme gaan schuldig maken en voorlichting die gericht is op het beïn-
vloeden van jongeren die zich al wel aan vandalisme schuldig maken.
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Deze laatste groep zal bijzonder moeilijk te beïnvloeden zijn. De voornaam-
ste redenen daarvoor zijn hierboven genoemd: er is geen reële dreiging van
een sanctie op ongewenst gedrag en er is geen beloning voor het vertonen
van gewenst gedrag. Voorlichting zou hier slechts een rol kunnen spelen om
de sanctie duidelijk te maken en de kans aan te geven dat men hier uitein-
delijk mee geconfronteerd wordt.

Voorlichting kan op het preventieve vlak een grotere rol spelen. In de
eerste plaats in het kader van de `mere exposure'. Jongeren die nu geen
vandalistische of andere criminele activiteiten ondernemen, moeten er con-
tinu op gewezen worden dat dat het juiste gedrag is. Zou die voorlichting
er niet zijn, dan zou men, na het eenmaal plegen van een delict, er niet op
gewezen worden dat die activiteiten ongewenst en strafbaar zijn.

In de tweede plaats kan voorlichting werken om het kennisniveau te doen
toenemen. Hierdoor worden gedragsalternatieven en de consequenties daar-
van aangegeven. Ook kan via voorlichting uiting worden gegeven aan de
essentiële normen, waarmee men zich kan identificeren.

Ten aanzien van de in paragraaf 6.1 vermelde voorwaarden waaraan voor-
lichting zou moeten voldoen, zouden we na de in deze paragraaf gemaakte
opmerkingen het volgende willen concluderen:
1. De aandacht voor de voorlichtingsboodschap. De aandacht moet aanwe-

zig zijn als de boodschap ontvangen wordt. Dit is een probleem bij van-
dalisme. Uit onze analyses in hoofdstuk 4 bleek dat ruim 78% van de
leerlingen het belangrijk vindt om over vandalisme en andere vormen
van criminaliteit te praten. Dit betekent dat de aandacht voor de voorlich-
tingsboodschap wel degelijk aanwezig is. Uit aanvullende analyses blijkt
echter dat jongeren die vernielingen plegen, voorlichting minder belang-
rijk vinden, minder geïnteresseerd zijn in het onderwerp vandalisme en
ook meer van mening zijn dat voorlichting niet helpt, dan jongeren die
geen vernielingen plegen. Indien het doel van de voorlichting is om een
houdings- of gedragsverandering tot stand te brengen, zal dat geen effect
hebben, omdat juist de groep die geen vernielingen pleegt, aandacht
voor het onderwerp belangrijker vinden. Verder bleek dat de jongeren
het wel belangrijk vinden dat er aandacht wordt besteed aan het onder-
werp vandalisme, maar dat zij het onderwerp eigenlijk niet zo interes-
sant vinden. Van de leerkrachten vindt ruim 44% dat de leerlingen be-
langstelling hebben.

2. Het begrijpen van de voorlichtingsboodschap. De special is volgens de
leerlingen zeer begrijpelijk. Uit de analyses blijkt dat de begrijpelijkheid
van de special direct samenhangt met de waardering van de special. Ove-
rigens dient de begrijpelijkheid niet begrepen te worden als simpelheid.
De SEC-special wordt het meest gewaardeerd door de jongere leerlingen.
Ook op het lbo is men positiever dan op het avo. Op het lbo, met name
onder de jongens, worden dan ook de meeste positieve effecten van de
voorlichting gemeten. Dit pleit voor een grotere differentiatie in het aan-
bod van voorlichting. Nadrukkelijk dient te worden onderzocht, welk ni-
veau van voorlichting het meest aansluit bij een bepaalde doelgroep. Dit
niveau mag niet te hoog, maar zeker ook niet te laag zijn. Bij het samen-
stellen van het voorlichtingsmateriaal dient hier bijzonder veel aandacht
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aan besteed te worden, omdat anders het effect nihil, of zelfs negatief
kan zijn (zie bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de houding van de avo-
leerlingen).

3. De afweging van baten en kosten. Hierboven hebben wij al aangegeven
dat dit het cruciale punt is, waar met betrekking tot de vraag of voorlich-
ting over vandalisme effectief kan zijn, een antwoord op gegeven dient
te worden. Vrijwel alle voorlichting over vandalisme en andere vormen
van criminaliteit biedt de jongeren een negatief beeld van de mogelijke
gevolgen van criminaliteit. De positieve consequenties van het achter-
wege laten van criminele activiteiten, wordt nergens expliciet ter sprake
gebracht (ook niet in de SEC-special). Het formuleren van een positief
gedragsalternatief en de consequenties daarvan, dient aan een effectieve
voorlichtingscampagne vooraf te gaan. Zoals hierboven reeds is gesteld,
zal dat voor vandalisme moeilijker blijken te zijn dan voor andere vor-
men van veel voorkomende criminaliteit.

4. De geloofwaardigheid van de voorlichter. Hier ligt een volgend probleem
in de mogelijke effectiviteit van een voorlichtingscampagne. De voorlich-
ter dient zelf in de voorlichting te geloven. Dit betekent dat voorlichting
door niet geïnteresseerde voorlichters geen effect zal sorteren. Bij de
SEC-special zagen wij dat in de experimentele groep, waar de special is
uitgedeeld en in de klas is behandeld, al vaker aandacht was besteed aan
het onderwerp vandalisme en andere vormen van veel voorkomende cri-
minaliteit. In de inleiding van dit hoofdstuk spraken we al over het Mat-
theus-effect: de leerlingen die al eerder voorlichting hadden gehad en nu
ook nog de special ontvingen, blijken zowel in de voor- als in de name-
ting een betere houding en gedrag te hebben dan de leerlingen in de con-
trolegroep, waar men veel minder aandacht aan dit onderwerp had be-
steed. Het is dus zaak om geloofwaardige voorlichters te vinden, die de
rol van de niet-geinteresseerde docent overnemen. Belangrijker is het
echter om betrokkenen in het onderwijs, als Intermediair Kader, te inte-
resseren voor het onderwerp. Wij hebben in paragraaf 1.2 al gewezen op
de rol die het onderwijs, als belangrijk waarden en normen overdragend
instituut, kan spelen in de strijd tegen vandalisme en andere vormen van
veel voorkomende criminaliteit. Mogelijk kan gedacht worden aan een
voorlichtingscampagne gericht op onderwijzers in spe, studenten van de
pabo's, in plaats van een zoveelste campagne met leerlingen als doel-
groep.

5. De voorlichting en de waarden en behoeften van de leerlingen. Deze
voorwaarde geldt ten aanzien van de inhoud van de voorlichtingsbood-
schap. We refereren hier naar de eerder gestelde eisen van begrijpelijk-
heid en een positief gedragsalternatief.

6. De geldende normen van het sociale systeem. In geval van een voorlich-
tingscampagne op school, kan het schoolklimaat bepalend zijn voor de
effectiviteit van de voorlichting. Een school die nauwelijks optreedt
tegen vernielingen, zal niet overtuigend overkomen indien de leerlingen
gewezen worden op de mogelijke consequenties van vandalisme. Hier
doet zich opnieuw het probleem voor dat leerlingen die zich meer con-
form geldende waarden en normen gedragen, omdat zij door middel van
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sancties op school van vernielingen worden afgehouden, meer overtuigd
zullen worden door de argumenten die in een voorlichtingscampagne
naar voren worden gebracht. Op scholen waar niet effectief wordt opge-
treden, kunnen de leerkrachten minder gemotiveerd zijn, maar ook los
daarvan kan de voorlichtingsboodschap niet overtuigend worden overge-
dragen door de school.

7. De praktijkgerichtheid van de boodschap. Hier doet zich weer het pro-
bleem voor dat we onder andere bij voorwaarde 3 hebben behandeld. In-
dien geen positief gedragsalternatief wordt geboden, kan de voorgelichte
dit gedrag ook niet in praktijk brengen. Ook kan niet worden gewezen
op de positieve gevolgen van meer gewenst gedrag.

8. De gedragsbehoudende werking van de voorlichtingsboodschap. Leerlin-
gen moeten merken dat het nieuwe gedrag positieve gevolgen heeft,
waardoor een terugkoppelingsmogelijkheid bestaat (zie Humbert, 1990,
p. 124). Het moge inmiddels duidelijk zijn dat het vinden van een posi-
tief gedragsalternatief de belangrijkste voorwaarde is voor het voeren
van een effectieve voorlichtingscampagne. Ook kan hier gerefereerd wor-
den aan de normen die gesteld worden in het rapport van de Commissie
Roethof en het Actieplan voor de bestrijding van veel voorkomende cri-
minaliteit. Indien de binding van de opgroeiende maatschappij wordt ver-
sterkt en essentiële normen worden bevestigd, zal het niet-plegen van
vandalisme en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit in
overeenstemming zijn met het algemene normen- en waardepatroon van
de jongere. Hier ligt een taak voor ouders, verzorgers, scholen en ande-
re instituten.

6.9 Voorlichting binnen het vandalismebeleid

Wil voorlichting werken, dan moet aan een aantal voorwaarden worden vol-
daan. In de voorgaande paragraaf zijn deze voorwaarden behandeld. In de-
ze paragraaf willen wij aandacht besteden aan het beleidskader waarbinnen
de voorlichting effectief kan worden gebruikt. Daarbij willen we niet aange-
ven hoe het beleid gevoerd moet worden, maar wel bijdragen aan de discus-
sie waar en hoe voorlichting binnen het gevoerde beleid effectief kan zijn.
De laatste tijd wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop beleid
moet worden vastgesteld en uitgevoerd. Ook in die discussie speelt de effec-
tiviteit een grote rol.

Vanuit de sociale of non-profitmarketing wordt gepleit voor het opstellen,
uitvoeren en beheersen van programma's die erop zijn gericht de aanvaard-
baarheid van een sociale gedachte of gewoonte voor de doelgroep te vergro-
ten. Men tracht daarbij enerzijds veranderingen aan te brengen in de hou-
ding en het gedrag van de doelgroep, anderzijds probeert men de ideeën die
men tracht over te dragen, zo effectief mogelijk aan de man te brengen.
Daarbij dient men zich te realiseren dat bij sociale marketing de belangen
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van de samenleving centraal staan.' In de sociale marketing maakt men,
evenals in de commerciële marketing gebruik van een marketing-mix (de
vijf p's): personeel, produkt, plaats, promotie en prijs dienen op elkaar af-
gestemd te zijn. Dit betekent dat men niet een campagne start omdat er iets
dient te veranderen in de houding of het gedrag van de doelgroep, maar dat
een marketing-plan wordt opgesteld, op grond waarvan de ideeën zo effec-
tief mogelijk kunnen worden overgebracht. Daarbij is de interne communi-
catie van essentieel belang, zowel departementaal als interdepartementaal.
Iedereen die zich met vandalisme en andere vormen van veel voorkomende
criminaliteit bezighoudt, moet van elkaars activiteiten op de hoogte zijn en
van ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden. Voorlichting over van-
dalisme dient deel uit te maken van een marketingplan. Een planmatige aan-
pak, waarin een duidelijk overkoepelende strategie in te herkennen is, zou
tot een betere integrale aanpak van het probleem kunnen leiden.

Het probleem van het aanpakken van vandalisme en andere vormen van
veel voorkomende criminaliteit is echter dat deze problematiek benaderd
wordt vanuit een idee dat `verkocht' moet worden (vandalisme is slecht en
moet worden teruggedrongen). Dit staat haaks op de eerder besproken
grenzen die aan overheidsvoorlichting zijn gesteld, met name het criterium
dat een voorlichtingsuiting inhoudelijk voldoende gegevens moet bevatten
om belanghebbenden en belangstellenden in staat te stellen, zich zelfstandig
een oordeel te kunnen vormen over het behandelde onderwerp.

Toch biedt de sociale-marketing-theorie een aantal aanknopingspunten die
bij het vaststellen en uitvoeren van een beleid om vandalisme terug te drin-
gen, een rol kunnen spelen. In de eerste plaats dient voorlichting niet los te
staan, maar onderdeel uit te maken van een geïntegreerd plan, waarbinnen
verschillende beleidsinstrumenten naast elkaar worden gebruikt.' Bij de be-
leidsvoorbereiding dient men al aandacht te besteden aan voorlichting. Bij
de analyse van het probleem moet worden beschouwd of en hoe voorlich-
ting kan worden gebruikt. De doelgroep dient nauwkeurig te worden om-
schreven en er moet worden aangegeven hoe de doelgroep het best kan
worden bereikt.

Voor de voorlichting als beleidsinstrument dient men met een aantal
`kernpunten' rekening te houden.' De functie van de voorlichting moet
nauwkeurig worden bepaald. De voorlichtingsdoelen dienen te worden ge-
scheiden van de beleidsdoelen. Voorlichtingsdoelen kunnen alleen worden
omschreven als het beïnvloeden van mensen op het niveau van kennis, hou-
ding of gedrag. Een beleidsdoel, bijvoorbeeld het terugdringen van vanda-
lisme, kan op zich geen doel van voorlichting zijn, wel het doel van het be-
leid, waar voorlichting een deel van uitmaakt.

Het middel voorlichting dient samen met andere instrumenten te worden
gebruikt. De jongeren moeten zien dat vandalisme en andere vormen van

s
6

Zie Kotler (1988) voor een nadere uitleg van sociale marketing.

Een aantal van de hier gepresenteerde conclusies stemt overeen met de aanbevelingen die
Eijken en Van Oosterzee (1990) hebben gedaan ten aanzien van misdaadpreventie.

Deze kernpunten van Van den Ban (1985) worden hier behandeld voor zover zij relevant
zijn voor het onderhavige onderwerp.

7
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veel voorkomende criminaliteit bijzonder negatieve consequenties heeft. Dit
kan bijvoorbeeld door politiesurveillances te verscherpen, maar belangrijker
is dat de jongeren merken dat de sanctiedreiging die in de voorlichtings-
boodschap wordt overgebracht, een reéle dreiging is. Het Halt-project kan
hierbij bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen.

Het omschrijven van de doelgroepen dient zorgvuldig te gebeuren. In het
eerste deel van dit rapport concludeerden wij dat bij de groep waar de SEC-
special het meest werd gewaardeerd, de positieve effecten het grootst waren.
Dit pleit voor een differentiatie van het voorlichtingsmateriaal. Ook de vorm
van voorlichting die per doelgroep wordt gebruikt, kan verschillen. Wij
wezen er al eerder op dat vandalisme vaak in groepen gepleegd wordt. In-
dien deze groepen benaderd worden, zullen zij onder elkaar de boodschap
bespreken en waarschijnlijk als onzin afdoen. Door een persoonlijke bena-
dering is het mogelijk om individuen te beïnvloeden, zonder dat een terug-
koppelingsmogelijkheid naar de groep bestaat. Uiteraard is ook een mix
van massa-mediale en persoonlijke voorlichting mogelijk. In dat geval kan
voorlichting worden gegeven vanuit preventief oogpunt, terwijl corrigerend
wordt opgetreden bij de `probleemjongeren'.

Als de doelgroep is bepaald, dient de inhoud van de voorlichtingsbood-
schap te worden vastgesteld. Hierbij moet met name gelet worden op de
mogelijke gedragsalternatieven en de gevolgen daarvan voor de jongeren.
Voor de inhoud van deze voorlichtingsboodschap kan mogelijk de sociale-
marketing-theorie een bijdrage leveren. Als eenmaal is vastgesteld dat van-
dalisme en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit sociaal onge-
wenste gedragingen zijn, moet de boodschap ook duidelijk zijn. Juist van-
dalisme en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit zijn mogelijk
een onderwerp, waar de educatieve voorlichting vervangen moet worden
door meer beïnvloedende voorlichting.

Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de wijze van voorlichten
en de bij de voorlichting gebruikte kanalen. Bij voorlichting over vandalis-
me en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit moet daarbij zo
veel mogelijk gebruik worden gemaakt van Intermediaire Kaders, zoals leer-
krachten en ouders. Met name scholen kunnen een belangrijke rol spelen in
de voorlichting over vandalisme en andere vormen van veel voorkomende
criminaliteit. Ook voor de ouders is echter een belangrijke rol weggelegd.
Volgens een in eind 1990 door het NIPO voor het WODC uitgevoerde en-
quête bijvoorbeeld, gaf 58,8% van de respondenten op dat een belangrijke
oorzaak voor jeugdcriminaliteit gezocht moet worden in een gebrek aan
controle van ouders op hun kinderen. Deze oorzaak is volgens de respon-
denten belangrijker dan de jeugdwerkloosheid, gebrek aan controle vanuit
de omgeving of een gebrek aan mogelijkheden om zich uit te leven. Een
voorwaarde voor het gebruik van Intermediaire Kaders is natuurlijk, zoals
wij in de vorige paragraaf aangaven, de geloofwaardigheid van deze Inter-
mediaire Kaders als voorlichter.

Ook de interne organisatie van het voorlichtingsprogramma is een van de
door Van den Ban (1985) genoemde kernpunten. Deze organisatie vormt
ook een centraal thema binnen de marketing-theorie. De voor het program-
ma verantwoordelijken moeten bekend zijn,..maar ook moet bekend zijn wie

Í
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invloed en inspraak hebben. Ook aan de plaats van het voorlichtingspro-
gramma binnen het totale beleidsplan (zowel departementaal als interdepar-
tementaal) dient aandacht te worden besteed om het voorlichtingsplan te la-
ten slagen, zowel als beleidsinstrument op zich als in het kader van het be-
leidsplan en de daarin vastgestelde beleidsdoelen.

Ten slotte dient een voorlichtingsplan geëvalueerd te worden. Vooraf
moet echter worden vastgesteld op welke wijze de effectiviteit en doelmatig-
heid van het voorlichtingsprogramma wordt vastgesteld. Daarnaast dient te
worden gekeken hoe de informatie die de evaluatie oplevert, kan worden
gebruikt om de voorlichting te verbeteren.

De effectiviteit van de voorlichting dient bij dit alles de eerste prioriteit
te hebben. Vaak kan dat leiden tot een herhaling van de voorlichtingsbood-
schap. In onze uitstap naar de sociale psychologie hebben wij gesproken
over de `mere exposure', op grond waarvan het beeld dat men van iets
heeft, verbetert. Ook uit de gegevens van het onderzoek dat in het eerste
deel van dit rapport werd beschreven, blijkt echter dat zowel de kennis als
de houding en het gedrag van diegenen die al eerder aandacht aan het
onderwerp vandalisme en veel voorkomende criminaliteit hadden besteed,
beter was dan van diegenen die daar nog geen aandacht aan hadden besteed.
Juist het bereiken van die jongeren die nog niet eerder aandacht aan het on-
derwerp hebben besteed of daar geen voorlichting over hebben gehad, ver-
dient dus aanbeveling. Daarvoor dient de juiste voorlichtingsmethode ge-
vonden te worden, zowel in termen van inhoud als van inhoudsoverdracht.
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Dit rapport begint met een verslag van een evaluatie-onderzoek naar de
effecten van de SEC-special, die eind 1988 naar leerlingen in de eerste drie
klassen van het algemeen vormend en het lager beroeps onderwijs is gezon-
den. Het doel van de redactie van de SEC-special, het verhogen van het
kennisniveau van de leerlingen door het op speelse wijze presenteren van
het onderwerp vandalisme en andere vormen van veel voorkomende crimi-
naliteit, wordt geslaagd genoemd.

De mogelijke effecten van de special op houding en gedrag van de leer-
lingen ten aanzien van vandalisme en andere vormen van veel voorkomende
criminaliteit, die ook in de effectmeting zijn betrokken, zijn daarentegen
minder bemoedigend.

Om een aanzet te geven tot de beantwoording van de vragen of voorlich-
ting gebruikt kan worden om vandalisme en andere vormen van veel voor-
komende criminaliteit terug te dringen, in welke vorm dat zou moeten ge-
beuren en hoe de effectiviteit van een eventuele voorlichtingscampagne zou
kunnen worden vergroot, is in hoofdstuk 6 ingegaan op een aantal facetten
van voorlichting, waarbij vanuit een algemene inleiding over voorlichting
het onderwerp wordt verengd tot een opsomming van de voorwaarden waar-
aan voorlichting over vandalisme moet voldoen. Deze voorwaarden hebben
zowel betrekking op de plaats die voorlichting binnen een beleidsplan in
moet nemen, als op de organisatorische en inhoudelijke eisen waaraan
voorlichting moet voldoen.

In dit hoofdstuk zal worden getracht de resultaten van het evaluatie-on-
derzoek en de algemene opmerkingen over voorlichting met elkaar in ver-
band te brengen. Ten slotte zullen enige aanbevelingen worden geformu-
leerd.

7.1 Bepaling van doelgroep en vorm

De doelgroep die voor de SEC-special is gekozen, bestaat uit de leerlingen
in de eerste drie klassen van het algemeen voortgezet onderwijs en het la-
ger beroeps onderwijs. Het betreft hier met name jongeren tussen 12 en 16
jaar. Hoewel de doelstelling van de SEC-special beperkt is gehouden, is de
doelgroep bijzonder groot, zo'n 613.000 leerlingen. Dat binnen deze groep
grote verschillen bestaan, blijkt uit de resultaten van het onderzoek. Zowel
de waardering als de effecten van de special verschillen.

De special wordt door jongens die lbo volgen het meest gewaardeerd.
Uit de effectmeting blijkt dat bij hen ook de grootste effecten zijn geconsta-
teerd, zowel op het gebied van kennis als op de houding en het gedrag.
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Overigens blijven de jongens op het lbo de meeste criminele activiteiten
ontplooien.

Omtrent de in hoofdstuk 6 genoemde voorwaarden aan de inhoud van de
voorlichting kan gesteld worden dat de voorlichtingsboodschap voor deze
groep van een begrijpelijk niveau is. Daarnaast kan een extra voorwaarde
aan de begrijpelijkheid worden gesteld. De voorlichtingsboodschap moet
niet te moeilijk, maar ook zeker niet te makkelijk zijn. Het overbrengen van
de boodschap dat vandalisme kinderachtig is, mag niet op kinderachtige
manier gebeuren, omdat dan het effect van de boodschap geheel kan ver-
dwijnen.

Een ander punt dat bij het bepalen van de doelgroep dient te worden mee-
gewogen, is de aandacht die voor het onderwerp moet bestaan. Bij de jon-
gens die lbo volgen, blijkt dat zij na lezing van de special meer geïnteres-
seerd zijn in vandalisme en aandacht daarvoor op school belangrijker zijn
gaan vinden. Blijkbaar is de aandacht die voor het onderwerp bestaat, te
wekken door voorlichting.

Om de aandacht voor en interesse in het onderwerp vandalisme en andere
vormen van veel voorkomende criminaliteit te vergroten, is de SEC-special
een juiste vorm gebleken. Juist door de speelse opzet van de special wordt
deze bijzonder goed gewaardeerd. Dat blijkt uit het feit dat juist de minder
inhoudelijke onderdelen het meest werden gewaardeerd. Leerlingen die min-
der geïnteresseerd zijn en aandacht voor vandalisme en andere vormen van
veel voorkomende criminaliteit op school minder belangrijk vinden, be-
schouwen een inhoudelijk onderwerp als het minst leuk. Door een voorlich-
tingsvorm, waarin zowel inhoudelijke als minder inhoudelijke onderwerpen
worden behandeld, is het mogelijk om zowel geïnteresseerde als niet-geïn-
teresseerde leerlingen met de voorlichtingsboodschap in contact te brengen.

In paragraaf 1.2 en ook in hoofdstuk 6 is gesproken over het gebruik van
Intermediaire Kaders om de voorlichtingsboodschap over te brengen. In het
kader van voorlichting over vandalisme en andere vormen van veel voorko-
mende criminaliteit, kan daarbij, op grond van de in dit rapport gepresen-
teerde gegevens, gedacht worden aan leerkrachten en de lokale politie.

Leerkrachten vinden het over het algemeen de taak van de school om
aandacht te besteden aan dit onderwerp. Het is belangrijk dat de leerkracht,
als voorlichter, zelf gelooft in de boodschap. De boodschap moet immers
overtuigend overkomen. Het verdient dus de aanbeveling om de voorlich-
ting te gieten in een vorm die de leerkracht bruikbaar en overtuigend acht.
Daarbij zijn werkboeken voor de leerkracht en opdrachten voor de leerlin-
gen door de leerkrachten gewenst.

De lokale politie kan op twee wijzen bij de voorlichting worden betrok-
ken. In de eerste plaats kan de politie de rol van voorlichter vervullen. Op
enige plaatsen is in het rapport aangegeven dat juist op de scholen waar al
eerder aandacht aan het onderwerp vandalisme en andere vormen van veel
voorkomende criminaliteit is besteed, de special is aangevraagd. Waar scho-
len de rol van voorlichter niet (willen) vervullen, zou de politie die rol kun-
nen overnemen.
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Ook kan de politie een aanvullende rol spelen naast de leerkracht. Uit de
enquête onder de leerkrachten blijkt dat deze in hun rol als voorlichter
graag ondersteuning willen krijgen van de lokale politie. Omdat slechts een
minderheid van de leerkrachten daadwerkelijk om deze ondersteuning
vraagt, zou het initiatief ook van de politie uit kunnen gaan.

7.2 Wanneer kan voorlichting succes hebben?

Uit onderzoeken in het verleden is gebleken dat het moeilijk is om de hou-
ding en het gedrag ten aanzien van vandalisme en veel voorkomende crimi-
naliteit te beinvloeden bij oudere leerlingen en bij jongeren die zich al eens
schuldig hebben gemaakt aan vandalisme en andere vormen van veel voor-
komende criminaliteit. Zoals we in het onderzoeksverslag hebben beschre-
ven, zijn de normen en waarden van de leerlingen in overeenstemming met
algemeen in de samenleving geldende opvattingen, maar indien gevraagd
wordt naar de persoonlijke opvattingen ten aanzien van bepaalde delicten of
vernielingen, dan blijkt een discrepantie te bestaan tussen deze opvattingen
en de algemene waarden en normen. In paragraaf 6.6 is ingegaan op de dis-
sonantietheorie. In deze theorie gaat men ervan uit dat personen zich zo
consistent mogelijk trachten te gedragen. Als in een bepaalde groep de mo-
raal heerst dat vernielen helemaal niet zo erg is, of zelfs een bepaalde sta-
tus met zich meebrengt, zal het bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk blij-
ken te zijn om gedragsintenties te veranderen. Gedragsintenties dienen hier-
bij te worden beschouwd als een combinatie van opvattingen en pressie van-
uit de omgeving. Als de opvattingen ten aanzien van vandalisme en andere
vormen van veel voorkomende criminaliteit veranderen door voorlichting
over en aandacht voor deze onderwerpen, dan zal de gedragsintentie niet
veranderen als de omgevingspressie te groot is. De gedragsintentie kan dan
alleen beïnvloed worden, als de straf die op een bepaald gedrag gesteld
wordt, zwaar genoeg is, of als het positieve gedragsalternatief zo aantrek-
kelijk is dat men de houding en het gedrag zal veranderen. In dat geval zal
een nieuwe houding ontstaan, waarnaar men zich zo consistent mogelijk zal
gedragen.

Een andere methode is het preventief optreden door middel van voorlich-
ting. In dat geval wordt er niet naar gestreefd om een bepaalde houding of
een bepaald gedrag te veranderen, maar om een bepaalde houding en ge-
drag te creëren. Dit zal alleen mogelijk blijken te zijn bij jongere kinderen,
bij wie niet alleen de persoonlijke opvattingen ten aanzien van vandalisme
en veel voorkomende criminaliteit, maar ook de pressie vanuit de omgeving
(nog) niet in negatieve zin is gevormd. In die gevallen is het mogelijk om
een interesse te kweken, van waaruit normen en waarden in overeenstem-
ming met de algemeen in de samenleving geldende opvattingen kunnen
worden gebracht. Deze opvattingen zijn in overeenstemming met de onder-
zoeksbevindingen die in hoofdstuk 5 aan de orde zijn gekomen.

In het algemeen kan gesteld worden dat voorlichting een preventieve
functie kan hebben bij jongere kinderen, waar de opvattingen en de omge-
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vingspressie vanuit de groep (nog) niet van de algemeen geldende normen
en waarden afwijken.

Als gepoogd wordt om houding en gedrag van leerlingen in een groep waar-
bij wel pressie vanuit de omgeving wordt uitgeoefend in een richting waarin
vandalisme en veel voorkomende criminaliteit minder ernstig worden be-
schouwd, dan zal men ernaar moeten streven een bepaalde sociale groep te
beinvloeden. Voorlichting in de vorm van een SEC-special beinvloedt be-
paalde leden van een groep. Als de groep waarmee men gewoonlijk omgaat,
een andere is dan die waarin de voorlichting is gegeven, kan de pressie
vanuit die groep groter blijken te zijn dan de mogelijke veranderingen in de
opvattingen van een individu. In dat geval maakt de omgevingspressie de
gevolgen van de voorlichting ongedaan en zal geen verandering optreden in
gedragsintentie en gedrag.

7.3 Aanbevelingen

Voorlichting in de vorm van een SEC-special, die in een oplage van
400.000 exemplaren is verspreid, is een bijzonder dure methode van voor-
lichting, met een relatief gering effect. Gezien de in dit rapport vermelde
onderzoeksresultaten en de in hoofdstuk 6 geplaatste algemene opmerkin-
gen, is het mogelijk om enige opmerkingen te maken omtrent een effectie-
vere organisatie van voorlichtingsprojecten in de toekomst. Daarbij ligt de
nadruk op voorlichting over vandalisme en andere vormen van veel voor-
komende criminaliteit.

Voorlichting opnemen in een beleidsplan
Binnen een beleidsproces dient al in een vroeg stadium te worden aange-
geven welke rol voorlichting bij het realiseren van het beleid kan spelen.
Voor de voorlichting moet een voorlichtingsplan worden opgesteld, waarbij
een afweging moet worden gemaakt tussen de prijs van een campagne en de
te verwachten effecten. Deze effecten dienen van tevoren worden bepaald
en te worden gesteld in termen van veranderingen in kennis, houding en ge-
drag. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt tussen preventieve
voorlichting en een vorm van voorlichting die gericht is op verandering van
houding en gedrag. Hierboven is reeds een aantal malen gesteld dat van de
preventieve vorm van voorlichting meer effecten mogen worden verwacht.

Een voorlichtingscampagne dient te worden geëvalueerd. Enerzijds kan
hierdoor worden bekeken of de campagne aan de (vooraf bepaalde) doelstel-
lingen heeft voldaan, anderzijds kan een evaluatie leiden tot meer kennis om-
trent effectiviteit van voorlichtingscampagnes om zo bij te dragen aan het
vergroten van de effectiviteit van voorlichtingscampagnes in de toekomst.

Voorlichting aan sociale groepen
Voorlichting kan gericht zijn op het creëren of veranderen van de opvattin-
gen binnen een bepaalde groep. De gedragsintentie en het uiteindelijke ge-
drag zijn immers het resultaat van enerzijds de opvattingen van een individu
en anderzijds van een pressie vanuit de omgeving. Door voorlichting te ge-
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ven aan individuen bestaat de kans dat eventuele veranderingen in de hou-
ding ongedaan worden gemaakt door de pressie vanuit de sociale groep
waarin men verkeert. Scholen, buurthuizen en clubs vormen sociale groe-
pen, waar gedragsintenties worden gevormd. De verminderde afkeuring
van delicten door avo-leerlingen kan hier een voorbeeld van zijn.

Voorlichting mag niet op zichzelf staan, maar moet onderdeel uitmaken
van een pakket van maatregelen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit extra
politiesurveillances of uit een reële sanctiedreiging. Dit maakt het noodzake-
lijk om de voorlichting niet op zichzelf te laten staan, maar onderdeel te la-
ten uitmaken van een groter beleidsplan, waarbinnen de rol van voorlichting
wordt bepaald. Ook dienen verscheidene instanties bij het beleid te worden
betrokken.

De voorlichting moet nauw aan te sluiten bij de interesses en de bele-
vingswereld van de jongeren in de doelgroep. In de door ons geëvalueerde
campagne bleek dat er alleen bij de jongens die lbo volgen, in enige mate
sprake was van positieve effecten. Dit was ook de groep die de SEC-spe-
cial het meest op prijs stelde. Dit betekent dat grootschalige campagnes een
kleine effectiviteit hebben ten opzichte van de prijs die ervoor moet worden
betaald.

Samenwerking bij de campagne
Bij voorlichting op scholen kan gedacht worden aan leerkrachten als Inter-
mediaire Kaders, die de boodschap kunnen overbrengen. In paragraaf 1.2 is
de rol van de school uitgebreid behandeld. Een van de voorwaarden voor
een effectieve voorlichting is echter de geloofwaardigheid van de voorlich-
ter. Voorlichters moeten dus zelf de voorlichting willen geven en geloven in
de effectiviteit ervan. De politie kan naast of in plaats van de leerkrachten
optreden als voorlichter, om de geloofwaardigheid van de voorlichting te
vergroten. In het geval dat de politie daarbij zelf het initiatief neemt, wordt
daarbij het `Mattheus-effect' voorkomen. Als aan de school wordt overgela-
ten om een bepaalde campagne wel of niet te voeren, zullen alleen de toch
al geinteresseerde leerkrachten besluiten om deze campagne te voeren.

Het gebruik van meer instanties en verschillende beleidsinstrumenten ver-
onderstelt een samenwerking tussen deze instanties. Dit samenwerkingsver-
band dient al in een vroeg stadium tot stand te komen, om een effectieve
campagne mogelijk te maken. Op lokaal niveau kunnen dan ook de ouders
van de jongeren in de campagne worden betrokken. Enerzijds kan de inte-
resse door de ouders worden gewekt, anderzijds kunnen de ouders gestimu-
leerd worden om meer toezicht te houden en zo een bijdrage te leveren aan
het terugdringen van vandalisme en andere vormen van veel voorkomende
criminaliteit.

Ook op overheidsniveau dient nauwe samenwerking te bestaan. Verschil-
lende ministeries houden zich bezig met vandalisme en andere vormen van
veel voorkomende criminaliteit. Deze ministeries voeren grootschalige voor-
lichtingscampagnes, die niet of nauwelijks worden ondersteund door andere
beleidsmaatregelen. Het zou, gezien het voorgaande, aanbeveling verdienen
als de overheid de mogelijkheden schept om op kleinschaliger niveau cam-
pagnes te voeren, zonder daarbij zelf de rol van voorlichter te willen spelen.
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Voor beleidsdoelen waarbij het positieve gedragsalternatief evident is (iso-
lering van huizen, huursubsidie, enzovoorts), kan de overheid die rol wel
spelen. Bij een onderwerp als vandalisme en andere vormen van veel voor-
komende criminaliteit, waarbij het zo moeilijk is om een gedragsalternatief
te bepalen, laat staan te propageren, zou de voorlichting meer door dichter
bij de jongeren staande voorlichters moeten plaatsvinden.
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Bijlage 2: Waardering leerkrachten van de special

Hieronder treft u de stellingen die aan de leerkrachten werden voorgelegd, alsmede
de scores van de docenten op deze stellingen. Omdat niet alle leerkrachten op de
verschillende vragen hebben geantwoord, komen niet alle totalen uit op het totaal
aantal geanalyseerde leerkrachten van 45.

Meningen over de jongerenspecial kleine criminaliteit
Deze zijn bedoeld om een idee te krijgen van uw mening als docent over het voor-
lichtingsmateriaal: de SEC jongerenspecial. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens
of oneens bent met de hieronder genoemde uitspraken? U kunt kiezen uit de vol-
gende antwoordmogelijkheden:
1. zeer mee eens
2. beetje mee eens
3. eens noch oneens
4. mee oneens
5. zeer mee oneens
6. weet niet

a) De special is te dik

4 2 5 27 0 5

1 2 3 4 5 6

b) De inhoud van de special is begrijpelijk voor 12- tot 16-jarigen

29 9 3 1 0 0

1 2 3 4 5 6

c) De lay-out van de special is duidelijk

23 18 2 0 0 0

1 2 3 4 5 6

d) De special is een stimulans om met leerlingen over kleine criminaliteit te praten

24 10 7 0 0 2

1 2 3 4 5 6

e) De special is goed bruikbaar als voorlichtingsmateriaal

20 18 2 2 0 1

1 2 3 4 5 6
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t) De special nodigt jongeren uit om criminaliteit uit te proberen

2 1 6 22 9 2

1 2 3 4 5 6

g) De special is mooi qua vormgeving en kleur

20 17 5 0 0 0

1 2 3 4 5 6

h) Deze special voorziet in een duidelijke behoefte

9 16 6 1 0 8

1 2 3 4 5 6

i) De special sluit goed aan bij de belevingswereld van 12- tot 16-jarigen

17 19 5 0 i 0 0

1 2 3 • 4 5 6

j) Een puzzel en een stripverhaal maken het voorlichtingsmateriaal extra aantrekkelijk

21 17 2 1 0 0

1 2 3 4 5 6

k) De onderwerpen in de special spreken de leerlingen aan

13 19 9 0 0 0

1 2 3 4 5 6

1) De `toon' van de special is belerend en moralistisch

1 4 10 24 1 3 0

1 2 3 4 5 6

m) In deze special mis ik opgaven en werkopdrachten voor de leerlingen

1 7 1 14 1 3 ^ 15 2 0

1 2 3 4 5 6

n) Bij deze special mis ik een handleiding voor docenten

1
8 12 2 19 1 0

1 2 3 4 5 6



Bijlage 3: De verschillende delicten

De jongeren is zowel gevraagd naar het al dan niet plegen van deze delicten als
naar het aantal malen dat zij deze delicten het afgelopen half jaar hebben gepleegd.

1. Het bekladden of vol kliederen van dingen, zoals een muur of een tramhuisje of
iets in de tram, metro of bus (graffiti).

2. Het met opzet beschadigen of kapotmaken van een telefooncel.
3. Het met opzet beschadigen of kapotmaken van een straatlantaarn.
4. Het opzettelijk ingooien of met een bal inschieten van een ruit.
5. Het beschadigen of kapotmaken van een auto.
6. Het beschadigen of kapotmaken van een fiets.
7. Het beschadigen of kapotmaken van het interieur van een bus, tram of metro.
8. Het meenemen van goederen uit een winkel zonder te betalen (winkeldiefstal).
9. Het opzettelijk slaan of schoppen van iemand op straat, op school, in de disco

of in een café (terugslaan of -schoppen als verdediging niet meegeteld).
10. Het meenemen van een fiets of brommer van iemand anders, zonder deze terug

te brengen (fietsendiefstal).
11. Het kopen of verkopen van goederen, waarvan bekend is of vermoed wordt dat

deze gestolen zijn (heling).
12. Het meerijden met de bus, tram of metro zonder te betalen.
13. Het bedreigen van iemand met een mes of een ander wapen.



Bijlage 4: Tabellen met betrekking tot delict-
frequenties

Omdat het in de hieronder gepresenteerde tabellen gaat om oriënterende gegevens,
hebben zij uitsluitend betrekking op de scores van de leerlingen in de voormeting in
de experimentele groep. De verschillen met de scores in de nameting in de experi-
mentele groep en met die in de controlegroep, worden in hoofdstuk 5 behandeld.

Tabel 1: Percentage delictplegers per sekse en onderlinge verhouding

delict jongens meisjes verh. j. : m.

zwartrijden 24,3* 14,7 1,7 :
geweld tegen personen 23,6* 12,6 1,9 : 1
graffiti 21,3 19,1 1,1 : 1
vernieling 36,5* 18,2 2,0 1
winkeldiefstal 18,6 12,9 1,4 : 1
heling 11,8* 0,9 13,1 1
fietsendiefstal 6,8* 0,9 7,6 :
bedreiging met wapen 6,8* 1,5 4,5 : 1

* X'-toets, p< 0,0 1

Tabel 2: Percentage delictplegers per onderwijsvorm en onderlinge verhouding

delict lbo avo verh.lbo : avo

zwartrijden 19,6 20,3 1,0 : 1
geweld tegen personen 18,6 12,8 1,5 : 1
graffiti 26,4* 14,4 1,8 : 1
vernieling 32,3* 20,3 1,6 :
winkeldiefstal 18,6 13,1 1,4 : 1
heling 5,9 4,1 1,4 : 1
fietsendiefstal 5,9 1,9 3,1 :
bedreiging met wapen 4,6 2,5 1,8 : 1

* X`-toets, p <0,01

Tabel 3: Percentage delictplegers per leeftijdscategorie

delict 12 13 14 15 16

zwartrijden 8,8 14,8 19,6 33,7 33,3
geweld tegen personen 14,3 15,4 18,7 22,8 21,4
graffiti 12,8 16,8 21,0 27,2 35,7
vernieling 11,3 25,8 26,6 40,0 52,4
winkeldiefstal 8,0 16,0 14,6 19,6 33,3
heling 0,8 2,6 5,0 11,0 28,6
fietsendiefstal 0,0 0,6 2,7 8,8 19,0
bedreiging met wapen 3,2 2,6 2,3 6,5 14,3

aantal leerlingen per groep 126 156 219 92 42
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Tabel 4: Percentage delictplegers en spijbelgedrag

zwartrijden
geweld tegen personen
graffiti
vernieling
winkeldiefstal
heling
fietsendiefstal
bedreiging met wapen

aantal leerlingen per groep

* X2-toets, p <0,01

Tabel 5: Percentage delictplegers en softdruggebruik

zwartrijden
geweld tegen personen
graffiti
vernieling
winkeldiefstal
heling
fietsendiefstal
bedreiging met wapen

aantal leerlingen per groep

* X2-toets, p <0,01

Tabel 6: Percentage delictplegers en alcoholgebruik

delict

zwartrijden
geweld tegen personen
graffiti
vernieling
winkeldiefstal
heling
fietsendiefstal
bedreiging met wapen

aantal leerlingen per groep

wel niet

5 1,2* 16,9
37,2* 16,4
46,5* 18,3
66,7* 24,1
48,8* 13,2
27,9* 4,4
23,3* 2,2
11,6* 3,4

43 591

wel niet

60,0* 17,7
44,0* 16,7
75,0* 18,0
72,0* 25,2
48,0* 14,2
28,0* 5,1
36,0* 2,3
16,0* 3,5

25 612

wel niet

37,0* 13,9
37,0* 12,4
37,5* 15,5
51,5* 20,0
26,8* 12,5
18,8* 2,5
11,6* 1,2
10,2* 2,3

138 490

* X2-toets, p <0,01
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107. Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden II
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