
Samenvatting

Voor het aanbod van justitiële interventies is het voor het ministerie 
van Justitie relevant te weten in welke mate psychosociale problemen 
en risico- en beschermende factoren aanwezig zijn bij jongeren die met 
de politie en/of justitie in aanraking komen vanwege het plegen van een 
delict. Om de kans op herhaling van delictgedrag te verminderen of te 
voorkomen, dienen veelbelovende of effectief gebleken justitiële gedrags-
interventies te worden ingezet die zich richten op het verminderen van 
achterliggende problemen van jeugdige daders. Psychosociale problemen 
van jeugdige daders zijn divers en hoeven niet direct aan delictplegen of 
aan recidive te zijn gerelateerd. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om proble-
men die samenhangen met een ontwikkelingsachterstand of een psychia-
trische stoornis. Om de kans op recidive te reduceren is het van belang 
dat interventies zich richten op die (dynamische) factoren die direct 
gerelateerd zijn aan delinquent gedrag en recidive, zogenoemde risico- en 
beschermende factoren. In deze studie hebben risicofactoren betrekking 
op factoren die samenhangen met een grotere kans op delinquentie (of 
recidive), ookwel criminogene factoren genoemd. Bij beschermende facto-
ren gaat het om factoren die de kans op delinquentie en recidive vermin-
deren.
Het WODC is door de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) en de 
directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) gevraagd een verkennend en inven-
tariserend onderzoek te doen naar de mate waarin raadsonderzoekers 
zorgen uiten over mogelijke psychosociale problemen en de mate waarin 
risico- en beschermende factoren voorkomen bij jongeren die een basis-
raadsonderzoek ondergaan omdat ze door de politie verdacht worden 
van het plegen van een strafbaar feit. Op verzoek van de Raad en DJJ is 
tevens onderzoek gedaan naar aanwijzingen voor mogelijke psychosociale 
problemen en risico- en beschermende factoren bij jongeren die een basis-
raadsonderzoek ondergaan omdat ze de Leerplichtwet hebben overtreden 
en door de leerplichtambtenaar naar de Raad zijn doorgestuurd.
De relevantie van deze studie is gelegen in het feit dat een overzicht wordt 
gegeven van de problematiek van jeugdigen aan het begin van de straf-
rechtelijke keten en dat het verwerven van inzichten in deze problemen 
een eerste belangrijke stap is voor het totale aanbod van interventies 
waarop het ministerie van Justitie zich in de komende jaren zal richten.

Doel- en vraagstelling van onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is een verkennende inventarisatie te 
bieden van aanwijzingen voor mogelijke psychosociale problemen en 
risico- en beschermende factoren voor delinquentie bij jongeren die een 
basisraadsonderzoek ondergaan; hetzij omdat ze door de politie verdacht 
worden van een strafbaar feit, hetzij omdat ze een overtreding hebben 
begaan van de Leerplichtwet. De doelstelling is vertaald in drie onder-
zoeksvragen:
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1 In welke mate signaleren raadsonderzoekers aanwijzingen voor moge-
lijke psychosociale problemen bij jongeren die een basisraadsonder-
zoek ondergaan omdat ze door de politie verdacht worden van een 
strafbaar feit?

2 Welke specifieke risico- en beschermende factoren komen voor bij jon-
geren die een basisraadsonderzoek ondergaan omdat ze door de politie 
verdacht worden van een strafbaar feit?

3 Welke aanwijzingen zijn er voor mogelijke psychosociale problemen en 
risico- en beschermende factoren bij jongeren die een basisraadsonder-
zoek ondergaan vanwege een overtreding van de Leerplichtwet?

In hoofdstuk 7 worden de onderzoeksvragen uitgebreid beantwoord en 
vindt een terugkoppeling plaats met de beschikbare literatuur. In deze 
samenvatting beperken we ons tot de hoofdlijnen.

Methode van onderzoek
Er is gebruikgemaakt van informatie die door raadsonderzoekers tijdens 
een basisraadsonderzoek is ingewonnen. Bij een groot deel van de jon-
geren die een basisraadsonderzoek krijgen, wordt de BARO-vragenlijst 
als basis screeningsinstrument gebruikt. De informatie in dit onder-
zoek is afkomstig van de jongeren en van (een van hun) ouders. In de 
BARO-vragenlijst komen diverse leefgebieden aan de orde die tezamen 
aanwijzingen kunnen bieden voor mogelijke psychosociale problemen. 
Raadsonderzoekers signaleren in hoeverre op de leefgebieden sprake is 
van zorg en noteren dat op een zogenoemd wegingsformulier. In het  eerste 
deel van dit onderzoek is gebruikgemaakt van deze informatie. Om de 
mate waarin specifieke risico- en beschermende factoren aanwezig zijn te 
kunnen onderzoeken, is daarnaast door de raadsonderzoekers informatie, 
afkomstig uit de BARO-vragenlijst, ingevuld op een scoreformulier en is 
door de jongere een jongerenvragenlijst ingevuld. In het totaal zijn daarbij 
29 risico- en beschermende factoren onderscheiden, zowel statische als 
dynamische. De factoren hebben betrekking op kenmerken in het indi-
viduele domein (achtergrondkenmerken, verleden van probleemgedrag, 
temperament, gedrag, leefstijl), het domein van het gezin (scheiding, 
politiecontact gezinslid, binding met en opvoedingstijl van ouders, pro-
blematisch middelengebruik gezinslid) en de bredere sociale omgeving 
(politiecontact vrienden, schoolresultaten, gedrag op school en relatie met 
leerkracht). Voor het aanbod van interventies is met name inzicht in de 
dynamische factoren relevant.

Er is cross-sectioneel retrospectief onderzoek uitgevoerd onder een grote 
groep 12-18-jarigen bij wie in de periode oktober 2007 tot april 2008 een 
basisraadsonderzoek werd afgenomen. De selectie van jongeren en de 
dataverzameling is uitgevoerd door de Raad. In totaal zijn 1.600 BARO-
vragenlijsten en jongerenvragenlijsten uitgezet. Van 769 jongeren is infor-
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matie retour gekregen. De gegevens van 737 jongeren bleken bruikbaar 
voor dit onderzoek. In vergelijking met jongeren die in 2006 een basis-
raadsonderzoek hebben ondergaan, is in de huidige onderzoeksgroep een 
ondervertegenwoordiging van 16-18-jarigen, jongeren uit het westen van 
Nederland en jongeren die worden verdacht van een vermogensdelict. In 
de onderzoeksgroep zitten relatief meer jongeren die worden verdacht van 
een geweldsdelict en jongeren die vanwege een overtreding van de Leer-
plichtwet een basisraadsonderzoek hebben ondergaan.

De mate van zorg als aanwijzing voor mogelijke psychosociale problemen
Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag is nagegaan in 
welke mate de raadsonderzoekers bij jongeren zorgen signaleren op acht 
leefgebieden. Concreet betreft het zorgen van de raadsonderzoekers over 
mogelijke psychische of gedragsproblemen, disfunctioneren in de con-
texten gezin, school en vrije tijd en zorgen over de omgevingskenmerken 
waar de jongeren wonen. Bij bijna eenderde van de jongeren signaleren de 
raadsonderzoekers (zeer) veel zorgen op minstens een van de acht onder-
zochte leefgebieden. Het percentage jongeren waarbij raadsonderzoekers 
zorgen signaleren over mogelijke psychosociale problemen, is vergelijk-
baar met die uit andere Nederlandse studies. Aanwijzingen voor mogelijke 
psychosociale problemen komen bij jongeren die een basisraadsonder-
zoek ondergaan vaker voor dan bij jongeren in een algemene populatie, 
maar minder vaak dan bij jongeren die zijn voorgeleid voor de kinderrech-
ter of bij jongeren in justitiële jeugdinrichtingen.
De meeste zorgen zijn er over het leefgebied dat betrekking heeft op exter-
naliserende problemen (komt bij 16% van de jongeren voor), de minste 
zorgen signaleren de raadsonderzoekers op het leefgebied dat verwijst 
naar middelenmisbruik/gokken (komt bij 6% van de jongeren voor). Ten 
aanzien van het functioneren van de jongeren signaleren de raadsonder-
zoekers de meeste zorgen over functioneren op school (komt bij bijna 16% 
van de jongeren voor).
Bij een klein deel van de jongeren is sprake van een cumulatie van aanwij-
zingen voor mogelijke psychosociale problemen. Bij ruim een vijfde van 
de jongeren signaleren raadsonderzoekers op twee of meer leefgebieden 
(zeer) veel zorgen. Als de raadsonderzoekers zorgen signaleren op leef-
gebieden die betrekking hebben op psychische of gedragsproblemen, gaat 
dat vaak samen met zorgen over functioneren binnen het gezin, op school 
of in de vrije tijd.

Verschillen tussen subgroepen in de mate van zorg
De raadsonderzoekers signaleren op geen van de acht leefgebieden ver-
schillen tussen jongeren in verschillende leeftijdsgroepen (12-13-, 14-15-, 
16-18-jarigen) en tussen jongeren die worden verdacht van gewelds-, 
vermogens- of overige delicten. Jongens en meisjes en jongeren uit ver-
schillende herkomstgroepen verschillen alleen op het leefgebied vrije tijd. 
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Bij jongens en bij Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse en overig niet-
westers allochtone jongeren signaleren raadsonderzoekers vaker zorgen 
over de vrijetijdsbestedingen dan bij meisjes en bij autochtone, Turkse en 
westers-allochtone jongeren.
Bij jongeren met eerdere politiecontacten signaleren de raadsonderzoe-
kers op de meeste leefgebieden vaker zorgen dan bij first offenders. De 
belangrijke leefgebieden waarop jongeren met eerdere politiecontacten 
zich onderscheiden van first offenders zijn gedrag en vrije tijd. Met andere 
woorden, bij recidivisten signaleren raadsonderzoekers vaker mogelijke 
externaliserende problemen en disfunctioneren in de vrije tijd. 
Het ontbreken van verschillen tussen subgroepen is niet conform de 
(internationale) literatuur. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat inter-
naliserende problemen vaker bij meisjes voorkomen dan bij jongens. Een 
mogelijke reden voor het ontbreken van dergelijke verwachte verschil-
len kan zijn dat sommige jongeren met psychosociale problemen in een 
eerder stadium al met hulpverlening te maken krijgen en niet via de poli-
tie met de Raad in aanraking komen (dit wordt bijvoorbeeld bevestigd 
door de resultaten bij de spijbelaars, zie verder). Een andere reden kan 
zijn dat het bij deze meisjes vooral ook gaat om externaliserende gedrags-
problemen, dat is immers waarom ze bij de Raad terecht zijn gekomen. 
Een andere optie kan zijn dat een basisraadsonderzoek onvoldoende 
sensitief is om verschillen tussen subgroepen in mogelijke psychosociale 
problemen in beeld te brengen. Met andere woorden, de informatie op 
het wegingsformulier van de BARO-vragenlijst is niet geschikt om klini-
sche differentiaties (bijvoorbeeld in externaliserend en internaliserend 
gedrag) tussen subgroepen aan te geven. Dit is ook niet de bedoeling van 
het basisraadsonderzoek, omdat indien nodig in een vervolgtraject een 
persoonlijkheidsonderzoek wordt afgenomen bij de jongere. De infor-
matie op het wegingsformulier geeft het oordeel van de  raadsonderzoeker 
weer en is daarbij niet gericht op het duidelijk differentiëren tussen 
subgroepen.

Risico- en beschermende factoren
De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op risico- en beschermende 
factoren. De meest voorkomende statische risicofactoren zijn ‘sekse’ en 
het hebben van eerdere politiecontacten. Acht op de tien jongeren is man 
en ruim de helft van de jongeren is eerder met de politie in aanraking 
geweest. Statische risicofactoren die betrekking hebben op de gezins-
situatie komen bij een aanzienlijk deel van de jongeren voor. Bij eenderde 
van de jongeren is er sprake van gescheiden ouders of van een gezinslid 
met een politiecontact.
Dynamische risicofactoren in het individuele domein worden bij een 
aanzienlijk deel van de jongeren gesignaleerd (variërend van één op 
de tien tot ruim één op de drie). Bij ruim eenderde van de jongeren 
worden kenmerken van impulsiviteit gesignaleerd. Daarnaast blijkt dat 
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bij eenderde van de jongeren sprake is van een riskante leefstijl (veel 
met vrienden buitenhuis en/of middelengebruik). In overeenstemming 
met de literatuur blijkt uit onze studie dat impulsiviteit een belangrijke 
risico factor is bij jongeren die al eerder met de politie in aanraking zijn 
gekomen. Uit de literatuur is bekend dat impulsief gedrag een belangrijke 
risicofactor is voor delinquentie en voor recidive.
Dynamische risicofactoren in de opvoedingssituatie worden bij jongeren 
die een basisraadsonderzoek ondergaan minder vaak gesignaleerd (maxi-
maal bij één op de tien jongeren), terwijl beschermende factoren in de 
opvoedingssituatie bij ongeveer tweederde van de jongeren worden waar-
genomen. De mate waarin raadsonderzoekers risico’s in de opvoedings-
situatie signaleren komt overeen met de laagste prevalenties die gevonden 
zijn bij jongeren die verblijven in justitiële jeugdinrichtingen. Hoewel het 
mogelijk is dat onze studie een onderschatting geeft van de risico’s in de 
opvoedingssituatie vanwege de wijze waarop ze zijn gemeten, duiden 
de resultaten er in ieder geval ook op dat bij een aanzienlijk deel van 
de jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan in de opvoedings-
situatie gunstige factoren aanwezig zijn.
De meest voorkomende risicofactor in de bredere sociale omgeving is 
vrienden met politiecontacten. Ruim vier op de tien jongeren hebben 
vrienden die ook met de politie in aanraking zijn geweest. Uit de literatuur 
blijkt dat het hebben van delinquente vrienden samenhangt met eigen 
delinquent gedrag, maar dat de voorspellende waarde als risicofactor voor 
recidive relatief klein is.

Cumulatie van en samenhang tussen risico- en beschermende factoren
Uit de literatuur blijkt dat een cumulatie van criminogene factoren en het 
ontbreken van beschermende factoren samengaat met een grotere kans 
om te persisteren in ernstig delinquent gedrag. Bij bijna één op de tien 
jongeren signaleren de raadsonderzoekers zeven risicofactoren of meer. 
Naarmate bij jongeren meer risicofactoren worden gesignaleerd, zijn 
gemiddeld minder beschermende factoren aanwezig. Anderzijds signale-
ren de raadsonderzoekers bij drie op de tien jongeren maximaal één risi-
cofactor. Deze jongeren blijken gemiddeld ook de meeste beschermende 
factoren te hebben.
Sommige cumulaties van risico- en beschermende factoren komen vaker 
samen voor dan andere. De sterkste associaties zijn er tussen gedragspro-
blemen met andere risico’s binnen het individuele domein en met risico’s 
in andere domeinen. Conform de literatuur blijkt ook uit deze studie dat 
bij jongeren met risicofactoren in het individuele domein vaker risico-
factoren in het gezin of in de schoolcontext aanwezig zijn. De associaties 
tussen (cumulatie van) risicofactoren is echter niet bij alle subgroepen 
gelijk. Hierop wordt in het volgende verder ingegaan.
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Jongens en meisjes: de ‘gender-paradox’
Jongens en meisjes verschillen nauwelijks van elkaar in het type risico- of 
beschermende factoren, maar meer in de cumulatie van factoren en in de 
wijze waarop sommige factoren samenhangen. Bij meisjes is vaker sprake 
van een cumulatie van statische gezinsrisico’s en het ontbreken van indi-
viduele buffers. De resultaten sluiten aan bij de ‘gender paradox’. Deze 
paradox houdt in dat meisjes minder vaak delicten plegen dan jongens, 
maar dat bij meisjes die met de politie of justitie te maken krijgen, vaker 
risicofactoren voorkomen dan bij jongens, ongeacht of ze eerder al met 
politie of justitie in aanraking zijn geweest. Er lijkt sprake van een drem-
peleffect, wat wil zeggen dat er bij meisjes al voordat ze met politie of jus-
titie in aanraking komen, op meerdere terreinen problemen aanwezig zijn. 
Ondanks dat de resultaten weliswaar overeenkomen met die uit andere 
studies, plaatsen we wel de kanttekening dat met het gebruikte meetin-
strument vooral factoren zijn gemeten die volgens de literatuur duidelijk 
zijn gerelateerd aan delinquentie van jongens. Maar ook al zouden in deze 
studie ook meisjesspecifieke criminogene factoren beter gemeten zijn, 
dan verandert dat niets aan de conclusies.
De associaties tussen factoren zijn bij jongens en meisjes niet gelijk. Zo 
vinden we bijvoorbeeld dat, in vergelijking met jongens, gedragsproble-
men bij meisjes sterker samenhangen met risicofactoren in het gezin en 
met het ontbreken van beschermende factoren in het gezin. Daarnaast 
hangen gedragsproblemen bij jongens duidelijker samen met een riskante 
leefstijl dan bij meisjes. Hoewel naar voren komt dat bij jongens en meisjes 
dezelfde factoren aanwezig zijn, wijzen onze resultaten er dus ook op dat 
de associaties tussen verschillende factoren tussen de seksen verschil-
len. De resultaten bevestigen bevindingen uit de recente literatuur, maar 
vragen wel om een nadere bestudering.

Leeftijdsgroepen: verschillen in type risico- en beschermende factoren
Er blijken voornamelijk leeftijdsverschillen met betrekking tot het type 
risico- en beschermende factoren. Bij de jongste leeftijdsgroep (12-13-jari-
gen) zijn risicofactoren vooral gelegen in het individuele domein of in 
het ontbreken van bescherming in het domein van het gezin, terwijl bij 
de oudere leeftijdsgroep (ook) vaker sprake is van risico’s in de bredere 
sociale context of van factoren die sterk aan de bredere sociale context 
zijn gerelateerd (middelenmisbruik, veel vrije tijd buitenshuis doorbren-
gen). Dit is niet verwonderlijk omdat het sociale milieu van oudere jon-
geren groter is. De bevindingen uit onze studie laten zien dat jongeren 
die met de politie in aanraking komen niet verschillen van jongeren in 
de algemene populatie wat betreft leeftijdsverschillen in de mate waarin 
risico- en beschermende factoren voorkomen. De resultaten sluiten aan 
bij een ontwikkelingsecologisch perspectief waarin wordt gesteld dat in 
de verschillende levensfasen andere factoren een prominent effect hebben 
op individueel gedrag. In de kindertijd spelen individuele kenmerken en 
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ouders een belangrijke rol in het gedrag van hun kinderen. Naarmate kin-
deren ouder worden, neemt het belang van de school toe en gedurende de 
adolescentieperiode komen daar de vriendengroep en de bredere sociale 
omgeving bij.

Herkomstgroepen
Uit ons onderzoek blijkt dat autochtone en allochtone jongeren die een 
basisraadsonderzoek ondergaan nauwelijks van elkaar verschillen in de 
mate waarin verschillende typen risico- en beschermende factoren voor-
komen. Wel blijken middelenmisbruik, eerdere ggz-hulpverlening en aan-
dachtsproblemen vaker voor te komen bij autochtone dan bij allochtone 
jongeren. In vergelijking met autochtone jongeren die met de politie in 
aanraking komen, hebben jongeren uit minderheidsgroepen minder vaak 
te maken gekregen met voorafgaande hulpverlening voor hun problemen. 
Ook deze bevindingen zijn conform de literatuur.
Ook blijken er nauwelijks verschillen te bestaan tussen de herkomst-
groepen wat betreft de cumulatie van risico- en beschermende factoren. 
Een interessante bevinding is dat bij Marokkaanse jongeren gemiddeld 
minder risicofactoren voorkomen dan bij andere herkomstgroepen. Deze 
bevinding kan geïnterpreteerd worden als zijnde dat er met deze jonge-
ren, buiten hun delinquent gedrag, gemiddeld minder aan de hand is 
dan met jongeren uit andere herkomstgroepen. De resultaten kunnen 
echter ook duiden op een bias bij de bevraging van informanten die iets 
over de jongere kunnen vertellen (de jongere zelf en zijn of haar ouders). 
De consequentie in de praktijk kan zijn dat afgaande op het basisraads-
onderzoek geconcludeerd wordt dat er bij jongeren uit sommige minder-
heidsgroepen, zoals de Marokkanen, nauwelijks of weinig aan de hand is, 
terwijl dit niet goed is vast te stellen bij deze specifieke groep door enkel 
ouder en jongere te raadplegen. De ideeën van ouders en jongeren over de 
aanwezigheid van mogelijke risico- en beschermende factoren kunnen 
wel eens verschillen van die van de raadsonderzoeker. Deze signalering 
heeft consequenties voor de advisering aan de officier van justitie of 
aan de kinderrechter en voor de besluiten die worden genomen over het 
vervolg van deze jongeren in de strafrechtketen (bijvoorbeeld minder vaak 
een aanbod voor een interventie).

Verdachten van gewelds-, vermogens- of overige delicten
Tussen verdachten van gewelds-, vermogens- of overige delicten zijn nau-
welijks verschillen in de risico- en beschermende factoren. Vormen van 
agressie komen bij geweldplegers vaker voor dan bij jongeren die wor-
den verdacht van andere delicttypen. Deze verschillen tussen de typen 
delinquenten waren te verwachten. Het ontbreken van verschillen tussen 
verdachten van verschillende typen delicten in de opvoedingssituatie, 
is echter afgaande op de literatuur wel onverwacht. Het is denkbaar dat 
kenmerken van de opvoedingssituatie onvoldoende zijn gemeten. Maar 
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dit onverwachte resultaat heeft naar verwachting vooral te maken met het 
ontbreken van informatie over de aard van eerdere delicten van de jonge-
ren die eerder met de politie in aanraking zijn geweest, waardoor het niet 
mogelijk was groepen jongeren samen te stellen die zich hebben gespecia-
liseerd in bepaalde typen delicten.

Jongeren met eerdere politiecontacten: risicofactoren in meerdere domeinen
Jongeren met eerdere politiecontacten onderscheiden zich duidelijk van 
first offenders. Belangrijke risicofactoren die vaker bij jongeren met eerde-
re politiecontacten dan bij first offenders worden gesignaleerd, zijn impul-
siviteit en schorsing op school. Uit de literatuur blijkt dat impulsiviteit een 
belangrijke risicofactor is voor (persisteren in) delinquentie. Schorsing op 
school is een signaal voor achterliggende risicofactoren die ook tot uiting 
komen in de context van de school. Aan het probleemgedrag op school en 
aan (persistent) delinquent gedrag liggen mogelijk dezelfde risicofactoren 
ten grondslag.
Daarnaast vinden we dat bij jongeren met eerdere politiecontacten de 
aanwezigheid van toezicht door ouders en lidmaatschap van een sport-
vereniging minder vaak voorkomen dan bij first offenders. Toezicht door 
ouders op de vrijetijdsactiviteiten van de jongere blijkt ook in de literatuur 
een belangrijke beschermende factor. Daarbij moet wel worden opgemerkt 
dat in de adolescentieperiode de kennis van ouders over het gedrag van 
hun jongere vaak samengaat met openheid van de jongere over zijn acti-
viteiten. Positieve interactiepatronen tussen ouder en jongere zijn belang-
rijk voor houding en gedrag van beiden. Verder wordt in de literatuur ook 
gevonden dat deelname aan sport in verenigingsverband een bescher-
mende factor is tegen delinquentie.

Jongeren met eerdere politiecontacten: leeftijdsverschillen in type risico- en 
beschermende factoren
De resultaten wijzen ook op leeftijdsverschillen met betrekking tot het 
type risicofactoren dat belangrijk is bij jongeren met eerdere politiecon-
tacten. Bij adolescenten die op jonge leeftijd al eens met de politie in aan-
raking zijn geweest, is vaker sprake van gedragsproblemen (impulsiviteit 
en oppositioneel gedrag) en het ontbreken van ouderlijk toezicht dan bij 
recidivisten in oudere leeftijdsgroepen. Deze bevindingen sluiten aan 
bij een ontwikkelingstraject dat in de literatuur bekend staat als ‘vroege 
starters’. Bij deze groep jongeren is vaker sprake van een opeenstape-
ling van individuele en gezinsrisicofactoren dan bij andere delinquente 
jongeren. Bij jongeren die vroeg in de adolescentieperiode in aanraking 
komen met de politie zijn risicofactoren in het individuele domein en in 
de opvoedings situatie dus belangrijke factoren voor persisteren in delin-
quent gedrag.
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Jongeren met eerdere politiecontacten: cumulatie van risico en het ontbreken 
van bescherming
We vinden ook dat een cumulatie van risicofactoren over meerdere 
domeinen duidelijk is gerelateerd aan het hebben van eerdere politiecon-
tacten. Deze resultaten bevestigen de ‘cumulatie van risico’s’-hypothese, 
die stelt dat naarmate risicofactoren cumuleren de kans op persisteren 
van delinquentie groter wordt. Ook wordt in onze studie gevonden dat een 
cumulatie van beschermende factoren zowel direct als indirect samen-
gaat met een kleinere kans op het hebben van eerdere politiecontacten. 
Onze bevindingen sluiten aan bij de gedachte dat beschermende factoren 
zowel gerelateerd zijn aan een kleinere kans op delinquentie c.q. het heb-
ben van recidive (de ‘promotive factoren’-hypothese) als dat ze de samen-
hang tussen risicofactoren en het hebben van recidive kunnen dempen 
(de ‘protectieve factoren’-hypothese). Wel moeten we hierbij opmerken dat 
het om cross-sectionele informatie gaat en we dus niets over effecten in de 
levensloop kunnen zeggen. Niettemin blijkt ook uit longitudinale studies 
dat een cumulatie van beschermende factoren over verschillende domei-
nen in de tijd een dempend effect heeft op persistent delinquent gedrag, 
evenals dat ze de effecten van risico’s op problematisch gedrag van jonge-
ren kunnen onderdrukken.

Spijbelaars bij de Raad versus niet-spijbelaars: een verwijseffect
Bij spijbelaars die een basisraadsonderzoek ondergaan signaleren raads-
onderzoekers vaker aanwijzingen voor mogelijke psychosociale pro-
blemen en is vaker sprake van een cumulatie van risicofactoren en het 
ontbreken van beschermende factoren dan bij niet-spijbelaars. Onze 
bevindingen maken vooral duidelijk dat sprake is van een verwijseffect. 
De leerplichtambtenaren maken zich grote zorgen om specifieke jongeren 
die chronisch spijbelen en sturen deze voor nader onderzoek door naar de 
Raad. Ook de raadsonderzoekers signaleren veel zorgen bij deze jongeren 
en bevestigen daarmee het beeld van de leerplichtambtenaren. Daarnaast 
signaleert de raadsonderzoeker ook nog eens vaker risicofactoren bij spij-
belende jongeren. Het is dan ook aannemelijk dat de groep spijbelaars die 
een basisraadsonderzoek ondergaan geen weerspiegeling is van de totale 
groep (chronische) spijbelaars.

Beperkingen van deze studie
De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een cross-sectionele 
steekproef en bieden daardoor enkel een dwarsdoorsnede van door raads-
onderzoekers gesignaleerde mogelijke psychosociale problemen en risi-
co- en beschermende factoren bij jongeren die een basisraadsonderzoek 
ondergaan op een bepaald moment in de tijd. We kunnen hierdoor niets 
zeggen over de oorzaken van delinquentie of van recidive, noch over de 
voorspellende waarde van de hier onderzochte risico- en beschermende 
factoren voor mogelijke recidive van de jongeren in deze  onderzoeksgroep. 
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Daarnaast is in deze studie sprake van een onderzoeksgroep waarbij 
sprake is van een selectieve steekproeftrekking. De consequentie is dat de 
resultaten, met betrekking tot de aanwijzingen voor mogelijke psychoso-
ciale problemen en risico- en beschermende factoren, niet zonder meer 
kunnen worden gegeneraliseerd naar de totale groep jongeren die een 
basisraadsonderzoek ondergaan. Zo hebben de resultaten van onderzoek 
bijvoorbeeld geen betrekking op speciale groepen zoals licht verstande-
lijk gehandicapte jongeren, verslaafde jongeren of zedenplegers. Verder 
waren we in dit onderzoek afhankelijk van informatie verkregen met de 
BARO-vragenlijst. Deze informatie is een ‘klinische’ interpretatie door een 
raadsonderzoeker van informatie verkregen van ouders en jongere. Een 
onderzoek waarin gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde kwan-
titatieve meetinstrumenten en waarbij verschillende informatiebronnen 
worden gebruikt, is wenselijker om meer nauwkeurige inzichten te krijgen 
over de prevalenties van risico- en beschermende factoren bij de jongeren.
De beperkingen doen volgens ons echter niets af aan de beantwoor-
ding van het doel van dit onderzoek, namelijk het bieden van een eerste 
verkennende inventarisatie van de door de raadsonderzoekers gesigna-
leerde mogelijke psychosociale problemen en risico- en beschermende 
factoren bij jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan.

Betekenis voor het aanbod van interventies
Uitgaande van de gedachte dat het aanbod van interventies dient aan te 
sluiten bij de risico- en beschermende factoren van de doelpopulatie heb-
ben de resultaten van onze studie de volgende betekenis voor het aanbod 
van interventies. Vooropgesteld wordt wel dat de bevindingen niet zon-
der meer naar de totale populatie van jongeren die een raadsonderzoek 
ondergaan vertaald kunnen worden.
De meest voorkomende individuele risicofactoren hebben betrekking op 
gedragsproblemen, waarvan impulsiviteit het meest wordt gesignaleerd, 
en op riskante leefstijl. In een cognitief gedragstherapeutische aanpak, al 
dan niet in combinatie met een sociale vaardigheidstraining, wordt onder 
meer op deze risicofactor (impulsiviteit) ingegaan. In sommige geval-
len (bijvoorbeeld bij ADD of ADHD) zal medicamenteuze behandeling in 
combinatie met gedragsinterventies noodzakelijk zijn. Ook bieden onze 
bevindingen aanwijzingen dat voor de doelgroep trainingen gericht op 
leefstijl wenselijk kunnen zijn.
Verder vinden we dat bij een klein deel van de jongeren sprake is van 
risicofactoren in de opvoedingssituatie en bij een aanzienlijk deel van de 
jongeren beschermende factoren in het gezin aanwezig zijn. Gezinsinter-
venties, zoals (lichte vormen van) opvoedingsondersteuning of ouderlijke 
vaardigheidstraining richten zich op dergelijke factoren.
In de bredere sociale omgeving is het hebben van delinquente vrienden 
de meest voorkomende risicofactor. Hierbij lijken interventies gericht op 
het reduceren van de invloed van delinquente leeftijdsgenoten en stimu-
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leren van de invloed van prosociale vrienden relevant. Risicofactoren in 
het domein van de school komen maar bij een klein deel van de jongeren 
voor, beschermende factoren juist bij een veel groter deel. Interventies op 
school waarin gebruik wordt gemaakt van cognitieve gedragsmethoden of 
gericht zijn op het versterken van zelfcontrole of die gericht zijn op sociale 
vaardigheden zouden hierbij relevant kunnen zijn.
In deze studie wordt verder gevonden dat bij meer meisjes dan jongens die 
een basisraadsonderzoek ondergaan ‘iets’ aan de hand is. De implicaties 
van deze bevindingen voor het aanbod van interventies kan zijn dat met 
betrekking tot de seksen niet zozeer verschillende type interventies nodig 
zijn, maar wel dat bij meisjes vaker meer intensieve en multimodale inter-
venties (interventies die zich richten op meerdere domeinen) geïndiceerd 
kunnen worden dan bij jongens.
De bevindingen dat er leeftijdsverschillen zijn in de mate waarin sommige 
type risico- en beschermende factoren vóórkomen en in de prevalentie 
van risico- en beschermende factoren bij jongeren met eerdere politie-
contacten, wijzen erop dat interventies nodig zijn die zijn afgestemd op 
de ontwikkelingsfase van de jongere. In de vroege adolescentieperiode 
zijn vaak andere typen risico- en beschermende factoren relevant dan in 
de latere adolescentieperiode. Ook wijzen de bevindingen op het belang 
van het inzetten van multimodale interventies bij jonge recidivisten. Wel 
moeten we hierbij opmerken dat onderzoek nodig is naar de effecten van 
multimodale interventies en de contra-indicaties die daarvoor gelden.
Een belangrijke aanvulling uit de literatuur is dat het (intensief) behande-
len van jongeren die weinig of geen risico lopen op een criminele carrière 
averechtse effecten kan hebben en dus wordt afgeraden. Dit geldt voor een 
aanzienlijk deel van de jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan. 
Tevens blijkt uit de literatuur dat het isoleren van jongeren met een hoog 
risico in groepen vanwege groepsdruk ook averechtse effecten tot gevolg 
kan hebben.
Tot slot moeten we stellen dat op basis van deze inventarisatie geen slui-
tende aanbevelingen kunnen worden gedaan over interventies en even-
tuele verbijzonderingen daarin. Dat valt buiten de reikwijdte van deze 
studie.
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